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SAMMANFATTNING 

Titel: Revisionens (o)betydelse vid kreditgivning – En studie ur bankernas perspektiv. 

Nivå och ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Malin Elgh-Andreasson och Josefin Vindahl 

Handledare: Ann-Christine Mjölnevik 

Examinator: Anders Grönlund 

Nyckelord: Redovisning, revision, kreditbedömning i små och stora banker och förtroende. 

Bakgrund: 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige. 

Avskaffandet i Danmark och Storbritannien medförde problem för mindre företag att bli 

beviljade krediter hos bankerna. Därmed är det intressant att studera hur avskaffandet har 

påverkat kreditbedömningen av mindre företag i Sverige. 

Syfte: Syftet med studien är att studera vilka faktorer som har betydelse vid kreditgivning till 

mindre företag. Fokus ligger på hur tillförlitlig små respektive stora banker anser att en icke 

reviderad årsredovisning är jämfört med en reviderad årsredovisning eller om andra faktorer 

anses viktigare. Studien ska därmed underlätta för mindre företag som står inför beslutet att 

välja revision eller inte. 

Metod: Studien är genomförd ur en kvalitativ ansats där empirin samlats in genom semi-

strukturerade besöksintervjuer. Det insamlade materialet har sedan jämförts och kopplats ihop 

med sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. 

Resultat och slutsats: Studien visar att revisionen inte har någon betydelse vid kreditgivning 

så till vida att redovisningen är upprättad av kompetent personal. Istället är det förtroendet, 

som skapas genom relationer, som har den betydande rollen vid kreditgivning. Finns inget 

förtroende till företagaren är risken stor att bankerna väljer att avslå en kreditpropå. Studien 

visar också att inga skillnader råder mellan större respektive mindre banker. 
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ABSTRACT 

Title: The relationship between auditing and lending – A study from the banks perspective. 

Course: Bachelor Thesis in Business Administration. 

Authors: Malin Elgh-Andreasson and Josefin Vindahl. 

Supervisor: Ann-Christine Mjölnevik. 

Examiner: Anders Grönlund 

Keywords: Accounting, auditing, lending in small and large banks and trust. 

Background: On November 1, 2010, the audit requirement for small businesses in Sweden 

was abolished. The abolition in Denmark and the UK caused problems for smaller businesses 

to get credit granted by banks. We wonder therefore how abolition has affected credit 

assessment of small businesses in Sweden. 

Purpose: The purpose of this paper is to study the factors that are important in lending to 

small businesses. The focus is on how reliable small and large banks believe that a non-

audited financial report is compared with an audited financial report or if other factors are 

considered more important. The essay should help smaller businesses who faced with the 

decision to choose audit or not. 

Method: The paper is written from a qualitative approach where the empirical data is 

collected through semi-structured interviews. The collected materials were then compared, 

and paired with secondary data in the form of scientific articles. 

Conclusion: The study shows that the audit has no meaning when granting credits to the 

extent that accounting are prepared by competent persons. Instead, it's the trust that is created 

through relationships, which has the significant role in the granting of credit. Is there no 

confidence to the owner of the company, there is a risk that banks choose to reject a credit. 

The study also shows that no differences exist between small and large banks. 
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Definitioner 

I detta avsnitt förklaras kort några av de centrala begrepp som används i studien. 

Stort företag 

Ett företag anses vara stort om det uppfyller två eller flera av följande villkor: 

 Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 

 Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor 

 Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor 

(Aktiebolagslagen 9 kap. 1§ st.2 p.1-3, 2013). 

Mindre företag 

Mindre företag är företag som inte anses vara stora företag. 

Revision 

Revision innebär att en revisor granskar ett företags eller en organisations redovisning och 

förvaltning. Det görs i syfte att visa redovisningens tillförlitlighet och upplysa intressenter om 

hur ledningen förvaltar organisationen (Nationalencyklopedin, 2014a). 

Kredit 

En viss summa pengar som kan disponeras för att vid ett senare tillfälle återbetalas 

(Nationalencyklopedin, 2014b). 

Kreditvärdighet 

Ett företags förmåga att betala tillbaka krediter (Svensson, 2003). 

Stor och liten bank 

I studien avser en stor bank de fyra banker som enligt Svenska bankföreningen (2011) är 

stora, alltså Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB. En mindre bank är således de 

banker som inte tillhör någon av de större bankerna. 

 

Förkortningar 
ABL – SFS (2005:551) Aktiebolagslag 

BFL – SFS (1999:1078) Bokföringslag 

BFN – Bokföringsnämnden 

LBF – SFS (2004:297) Lag om bank- och finansieringsrörelse 
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RevL – SFS (1999:1079) Revisionslag 

RR - Redovisningsrådet 

SKV – SFS (1994:1220) Stiftelselag 

ÅRL – SFS (1995:1554) Årsredovisningslag 
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1. Inledning 

Studien handlar om vilken betydelse revisionen har vid kreditgivning till mindre företag. 

Kapitlet inleds med en bakgrund som efterföljs av en problemdiskussion som i sin tur 

resulterar i en forskningsfråga. Sist presenteras syftet med studien och den övergripande 

dispositionen. Studiens nyckelbegrepp och struktur är redovisning, revision, kreditbedömning 

och förtroende.  

Revision i aktiebolag har sedan 1895 varit lagstadgat. Reglerna gällande revision finns i flera 

lagar, bland annat i Aktiebolagslagen (ABL) och Stiftelselagen (SKV). I november 2010 

ändrades aktiebolagslagen vilket innebär att de företag som enligt ABL är mindre företag inte 

längre har revisionsplikt (Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)). 

1.1 Bakgrund 

Årsredovisningar används enligt Jorion, Shi och Zhang (2009) av bankerna för att genomföra 

en kreditbedömning. Författarna nämner också att kvaliteten på redovisningen har stor 

betydelse för kreditvärdigheten. Kredit är en viktig faktor i en modern ekonomi och företag är 

i behov av krediter för att kunna göra investeringar, producera och konsumera. Den viktigaste 

funktionen hos kreditmarknaden är att förflytta kapital från kreditgivare till kredittagare 

(Lennander, 2011). För att fastställa ett företags kreditvärdighet använder bankerna sig av 

både hård och mjuk information. Hård information är företagens finansiella rapporter, 

skattedeklarationer och kundlistor. Mjuk information är exempelvis leverantörers 

kommentarer om låntagaren, bedömningar om ägarens karaktär och av ledningens förmåga 

(Scott, 2006). Det finns meningsskiljaktigheter kring vad som är viktigt för bankerna vid 

kreditgivning. Precis som Scott (2006) menar Svensson (2003) att det inte bara är 

årsredovisningar som är av intresse. Kreditgivarna granskar även företagets förväntningar och 

framtidplaner, prognoser, likviditet, kassaflödesbudgetar och i vissa fall investeringskalkyler. 

Det görs för att få en komplett bild av företagets finansiella status. Kreditgivarna måste förstå 

hela verksamheten, dess styrkor och svagheter, och det räcker därmed inte att enbart granska 

de finansiella rapporterna (Svensson, 2003). För att styrka företagets finansiella rapporter kan 

en revision genomföras (Collis, 2010).  

Revision innebär att en oberoende revisor granskar ett företags redovisningsrutiner (prop. 

2009/10:204). Det görs för att visa att företaget redovisar enligt de lagar och regler som gäller, 

så som att alla intäkter redovisas och att företaget inte tagit upp utgifter som inte existerar 

(Salem, 2012). Enligt Kueppers och Sullivan (2010) ska revisorns oberoende granskning bidra 

till att skapa ett förtroende gentemot företagets intressenter. Ett sådant förtroende skapas 

genom att revisorn försäkrar att företagets redovisning stämmer. Att revisorn som reviderar 

företaget ska vara oberoende är ett krav enligt Aktiebolagslagens 9 kapitel 17§. Det innebär 

att revisorn inte får lov att ha någon form av beroendeställning till det reviderade företaget.  

Revision medför en större trygghet för både ägaren och företagets intressenter, som 

exempelvis kreditgivare. Granskningen blir en form av kvalitetsstämpel på att företaget sköter 

sina uppgifter enligt gällande regler (Taylor, DeZoort, Munn & Martha, 2003). 

Revisionslagens (RevL) 6§ (2013) stadgar att revisorn efter genomförd revision ska lämna en 
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revisionsberättelse som ska bifogas i företagets årsredovisning. I revisionsberättelsen uttalar 

sig revisorn bland annat angående huruvida företagets redovisning har upprättats enligt de 

regler som finns gällande redovisning. Revisorn ska dessutom bifoga ett avvikande intyg om 

han eller hon funnit något tvivelaktigt i redovisningen. Med tvivelaktigt menas bland annat att 

företaget inte följt de lagar och regler som gäller (Bolagsverket, 2012). Skillnaden mellan en 

reviderad årsredovisning och en icke reviderad årsredovisning är att en extern part har 

granskat företagets finansiella rapporter. Då det är de finansiella rapporterna som ligger till 

grund för beviljandet av en kredit är det viktigt att dessa stämmer överens med verkligheten 

(Schleifer & Friedlob, 1997). 

Anledningen till att regeringen avskaffande revisionsplikten för mindre företag var för att 

underlätta för denna typ av företag. Regeringen (2008) menade att denna förändring skulle 

innebära lägre kostnader för de mindre företagen. När förslaget till lagändringen diskuterades 

i mars 2008 beräknade regeringen att kostnadsbesparingen skulle uppgå till 5,8 miljarder 

kronor för de cirka 235 000 aktiebolag som omfattades av avskaffandet (Regeringen, 2008). 

Collis (2010) framhåller dock att kostnaden för revision inte är betydande jämfört med 

fördelen som revision medför i form av förbättrad kvalitet på redovisningen. 

1.2 Problemdiskussion 

Redovisningsinformation har enligt Jorion et al. (2009) och Svensson (2003) en stor betydelse 

vid ekonomiskt beslutsfattande. Vid kreditbedömning använder sig kreditgivaren av 

företagens redovisning för att bedöma om kvaliteten är så pass bra att redovisningen kan vara 

till underlag för att bedöma företagets resultat och finansiella ställning. Även Schneider 

(2010) nämner att kreditgivaren måste bestämma företagets förmåga att betala tillbaka 

krediten och då används redovisningen som underlag. Vidare framhåller han att vid 

kreditbedömning är bankerna ofta beroende av reviderade bokslut och att dessa enligt flera 

studier har stor betydelse för bankernas kreditbedömningar och beslut. Revisionsarbetet 

påverkar hur tillförlitlig de finansiella rapporterna är. Schneider (2010) anser också att ju mer 

pengar som spenderas på revision desto högre kvalitet anses revisionen ha och de finansiella 

uttalandena blir mer tillförlitliga. Kilgore, Radich och Harrison (2011) hävdar att utan 

reviderade årsredovisningar skulle kapitalmarknaden vara ineffektiv och kostnaden för kapital 

skulle bli högre. Det beror på den bristande kvaliteten redovisningarna skulle uppvisa. Det 

skulle i sin tur leda till sämre tillförlitlighet till redovisningarna. Både Taylor et al. (2003) och 

Kilgore et al. (2011)  anser att det är revisionen som skapar tillförlitlighet för redovisningen. 

Det finns dock forskare som har en annan uppfattning om revisionens betydelse. Kueppers 

och Sullivan (2010) framhåller att: 

One way to think about the independent audit is to imagine what the world would 

be like without it. Some would say, 'Great, we can save the cost and use the 

resources somewhere else!' Others would say that managements are responsible 

enough to ensure that companies would do a careful, credible job of preparing 

accurate and transparent financial statements, because the risks associated with not 

doing so are enough to deter any inappropriate behavior (Kueppers och Sullivan 

2010, s. 292). 
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Avskaffandet av revisionsplikten är också något som forskare har delade meningar om. Den 

svenska bankföreningen framhåller i ett remissvar 2008/06 angående avskaffandet av 

revisionsplikten att revisorerna bidrar till trovärdig redovisning, vilket är nödvändigt vid 

kreditgivning. Varför tas revisionsplikten bort om revision är det som, enligt Taylor et al. 

(2003) och den Svenska Bankrörelsen, skapar förtroende och tillförlitlighet till företagens 

redovisning? Regeringen (2008) ansåg innan avskaffandet att efterfrågan på revision skulle 

minska i och med att mindre företag inte längre behövde ha revision. Resultatet förväntades 

bli att priserna på redovisnings- och revisionstjänster skulle minska och bli billigare för de 

övriga företagen som använder sig av de externa tjänsterna. Samtidigt nämner Regeringen att 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten uttryckte en oro över att skattefel skulle öka och 

likaså den övriga ekonomiska brottsligheten (Regeringen, 2008). Om det är så att även 

kreditvärdigheten påverkas av avskaffandet av revisionsplikten på grund av brist på 

tillförlitlighet, så kan frågan ställas om nyttan för kostnadsbesparingarna är större än 

konsekvenserna av den försämrade kreditvärdigheten. Bolagsverkets chefsjurist Per 

Nordström nämner att företag inte använder det stöd som redovisnings- och revisionsbyråer 

erbjuder. Vidare framhåller FARs ordförande Anders Bäckström att han inte tycker att 

revision ska vara lagstadgat men att Bolagsverkets uppgifter tydligt visar att revisionen har ett 

värde. Per Nordström uppger att 4,2 procent av de bolagen som har räkenskapsår januari-

december hade 2012 fått förseningsavgifter då årsredovisningarna inte kommit in i tid. FARs 

ordförande upplyser om ”att anlita en redovisningskonsult eller revisor i de minsta bolagen 

kostar inte mer än de kostnader företagaren ådrar sig till följd av bristande regelefterlevnad” 

(Balans 2012a, nr. 8-9). 

Företaget UC erhåller affärs- och kreditinformation om andra företag. Roland Sigbladh som är 

marknadschef för UC framhåller i en artikel i tidningen Balans att kreditvärdigheten hos de 

företag som avsagts sig revision är sämre än hos de som har reviderade årsredovisningar. Det 

har framgått av en analys som UC gjort av de företag som inte använder sig av revision. 

Vidare nämner han att kvaliteten hos de icke reviderade årsredovisningarna är sämre än hos 

övriga (Balans, 2013). Även Bolagsverkets chefsjurist Per Nordström framhåller att de 

mottagit flera årsredovisningar med sämre kvalitet än tidigare. Dessa redovisningar följer inte 

den lagstiftning som gäller och dem varnar för att det finns risk att de årsredovisningar som 

inte blivit reviderade kommer ha bristande kvalitet. Risken ökar om företagen inte heller 

anlitat redovisningskonsulter eller bokföringsbyråer (Balans, 2012a). 

FAR som är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare gjorde 

år 2010 en undersökning bland 2 000 mindre och medelstora företagsledare i Sverige. 

Undersökningen innefattade en studie om hur dessa företagsledare såg på riskerna med att 

göra affärer med företag som inte blivit granskade av en revisor. Resultatet av studien visade 

att 69 procent av företagen ansåg att riskerna ökar. Vi ställer oss dock kritiska till 

undersökningens legitimitet. Med tanke på FARs ändamål kan det tyda på att de vill 

förespråka revisionens fördelar. FAR är dock inte ensam om att förespråka revision. Det gör 

även, som tidigare nämnt, Taylor et al. (2003). Om de undersökta företagen anser att risken 

ökar vid affärer med icke reviderade företag kanske bankerna anser detsamma. Bankerna 

tillhandahåller företagen kapital genom att bevilja krediter och de förlorar kapital om det visar 
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sig att företagen inte har möjlighet att återbetala enligt de avtal som bankerna och företagen 

kommer överens om. 

Brewer (2007) framhåller att utlåning till mindre företag är problematiskt på grund av 

informationsasymmetri. De företag som ansöker om kredit har i de flesta fall mer information 

om företaget i fråga än vad kreditgivarna har. Det finns också skillnader i vad som anses 

viktigt vid kreditbedömning beroende på om banken är mindre respektive större. Mindre 

banker tenderar att fokusera på relationer medan större banker förlitar sig på de finansiella 

rapporterna (Berger & Black, 2011).  

Oavsett om bankerna fokuserar på relationer eller på de finansiella rapporterna så är 

förtroende mellan de involverade parterna viktigt. Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

involverar samarbete ett ömsesidigt beroende. Människor är alltså beroende av varandra för 

att kunna uppnå både personliga och organisatoriska mål. Vidare anser Mayer et al. (1995) att 

det finns många teorier som beskriver hur risker med arbetsrelationer minimeras. Teorierna är 

till för att reglera, driva och uppmuntra överensstämmelse för att undvika att förtroende bryts. 

Vid kreditgivning uppstår en risk eftersom kapital ska lånas ut och betalas tillbaka. Mayer et 

al. (1995) framhåller att många forskare anser att förtroende endast uppstår om det existerar 

en risk mellan två parter.  

Det finns alltid en risk vid kreditgivning. Organisationen Företagarna har varje år sedan 2008 

frågat sina medlemmar hur de finansierar sin verksamhet. Resultatet blev att 70 procent av de 

företag som ansågs vara mindre företag vill växa men på grund av den dåliga finansieringen 

är det svårt eller till och med omöjligt. Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna, nämner att 

kraven på säkerhet har blivit hårdare och att långivarna har en dålig insikt i låntagarnas 

verksamhet. Vidare anser han att i dessa situationer är revisorer och redovisningskonsulter ett 

bra verktyg för att underlätta kommunikationen mellan företag och bank. De kan exempelvis 

upplysa företagaren om viktiga aspekter vid låneansökningar, både vad gäller bankernas sätt 

att tänka samt vad de kräver av redovisningen (Balans, 2012b). 

Berger och Frame (2007) har studerat transparens i amerikanska företag. De menar att 

transparens är något som eftersträvas i redovisningen. Med transparent redovisning menas att 

redovisningen är så tydlig och detaljerad att företagets intressenter kan fatta välgrundade 

beslut (Frostensson, Helin & Sandström, 2012). Större företag har mer transparens än mindre 

företag vilket enligt Berger och Frame (2007) beror på att mindre företag sällan har 

reviderade årsredovisningar för att tillhandahålla trovärdig information. Berger och Udell 

(2002) menar att mindre företag inte har tillgång till offentliga kapitalmarknader och är 

därmed i större behov av extern finansiering än vad större företag är. Det skapar problematik 

eftersom mindre företag har svårt att få extern finansiering just på grund av den dåliga 

transparensen.  

Denna studie kommer att behandla revisionens betydelse vid kreditgivning till mindre företag.  

Enligt Nilsson (2008) kan ett företag erhålla finansiering i form av egna resurser eller genom 

externa finansiärer. Finansiering i form av eget kapital skapar flexibilitet, överlevnad på lång 

sikt och ger en möjlighet till extern finansiering. Garmer och Kyllenius (2004) framhåller att 
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tillföring av eget kapital i form av nyemissioner inte är att rekommendera utan det är något 

som istället ska undvikas så länge som möjligt. Studiens fokus kommer därför att ligga på 

bankernas syn på hur deras bedömning av kreditvärdigheten påverkas hos de företag som valt 

att inte granskas av en revisor. Svensson (2003) och Gruner och Norden (2012) nämner att 

små företag är beroende av banker. Svensson (2003) menar också att bankerna är den första 

intressenten som företag vänder sig till vid kreditgivning. Dessutom framhåller Silivestru 

(2012) att slutsatsen i hans undersökning visar att små och medelstora rumänska företag är 

starkt beroende av banklån för att finansiera sin verksamhet. De behöver krediter för att kunna 

tillfredsställa sina ambitioner att växa. Mindre företag har problem att få extern finansiering 

på grund av risken (Silivestru, 2012). Vidare nämner Perry och Coetzer (2009) att deras studie 

i Nya Zeeland visar att mindre företag ofta vänder sig till banker för finansiellt stöd. 

Anledningen till detta är enligt studien att mindre företag inte har några kopplingar till andra 

finansiella tjänster. Länder som verkar inom den kontinentaleuropeiska traditionen, som 

Sverige, tenderar att finansiera sin verksamhet genom banklån i större grad än företag inom 

den anglosaxiska traditionen (Hernández-Sánovas & Martínez-Solano, 2010). Banker kan 

dock inte ge kredit till vilket företag som helst och inte heller utan vissa villkor. Det finns 

vissa lagar och regler som de måste följa vid kreditbedömningar (Svensson, 2003). 

Eftersom avskaffandet av revisionsplikten genomfördes 2010 har det ännu inte publicerats 

någon svensk forskning kring ämnet. Istället har vi baserat underlaget på utländska studier där 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag skett sedan en längre tid tillbaka. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kommer vi fram till följande forskningsfråga: 

 Vilken betydelse har revisionen av redovisning i mindre företag vid kreditbedömning i 

större respektive mindre banker? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka faktorer som har betydelse vid kreditgivning till mindre 

företag. Fokus ligger på hur tillförlitlig större respektive mindre banker anser att en icke 

reviderad årsredovisning är jämfört med en reviderad årsredovisning eller om andra faktorer 

anses viktigare. Studien ska därmed underlätta för mindre företag som står inför beslutet att 

välja revision eller inte. 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet beskrivs studiens bakgrund, problemdiskussion, problemformulering 

samt syfte.  

Kapitel 2 Metod 

Kapitlet inleds med val av metod samt presentation av datainsamlingsmetod. Därefter 

presenteras val av respondenter, metodkritik och källkritik.  
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Kapitel 3 Teori 

I detta kapitel redogörs för de centrala begreppen i studien. Därefter presenteras den teori som 

studien bygger på. Kapitlet sammanfattas i en analysmodell som ligger till grund för analysen. 

Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel redogör vi för den insamlade data som samlats in genom intervjuer. 

Kapitel 5 Analys 

Kapitlet börjar med en kort sammanfattning av den insamlade empirin för att sedan avslutas 

med en analys av studiens insamlade empiri utifrån den valda teoretiska referensramen. 

Kapitel 6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer det redogöras för de slutsatser som studien resulterat i för att 

kunna besvara problemformuleringen och syftet. Vi förklarar också studiens bidrag och 

förslag till fortsatt forskning kommer att ges. 

 



 
17 

 

2. Metod 

Kapitlet inleds med val av metod samt presentation av datainsamlingsmetod. Därefter 

presenteras val av respondenter, metodkritik och källkritik.  

2.1 Metodval 

Studiens syfte är att undersöka om bankerna anser att reviderade redovisningar påverkar deras 

kreditbedömning av mindre företag. För att komma fram till resultatet har vi använt oss av 

kvalitativ metod. Enligt Dahmström (2011) innebär användandet av kvalitativ metod att 

undersökningen går in på djupet för att förklara ett socialt samband. Användandet av 

kvalitativ metod ger oss därmed möjlighet att genomföra en djupgående undersökning för att 

kunna få en tydlig och rättvisande bild av bankernas kreditpolicy. En kvalitativ metod 

fokuserar enligt Ezzy (2001) på tolkning och ger oss forskare möjlighet att undersöka hur 

människor tänker och agerar. Då studiens syfte var att undersöka hur kreditgivare tänker och 

agerar vid kreditbedömning är en kvalitativ metod ett lämpligt val. 

Vid användning av en kvalitativ metod lägger Dahmström (2011) fokus på tre 

undersökningsmetoder; intervjuer, observationer och användning av källor. Vi har genomfört 

besöksintervjuer för att få en direkt uppfattning om bankernas syn på kreditgivning. Studien 

är baserad delvis på en induktiv ansats och delvis en deduktiv ansats. Anledningen till det är 

att intervjufrågorna har baserats på den teoretiska referensramen men då det genomförts semi-

strukturerade intervjuer fanns det möjlighet till följdfrågor varav den induktiva ansatsen spelar 

in (Bryman & Bell, 2005). Vid analysarbetet har teorier legat till grund men resultatet har 

utgått ifrån insamlad primärdata. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata har samlats in i form av besöksintervjuer med respondenter på totalt sex banker i 

Västra Götaland samt Almi AB som är ett statligt bolag som erhåller finansiering och 

rådgivning till företag. Primärdata är sådant datamaterial som inte finns insamlat sedan 

tidigare. Det är alltså material som samlas in för första gången och det samlas in av forskarna 

själva (Dahmström, 2011). Den geografiska avgränsningen är Västra Götaland eftersom det är 

i närheten av vår verksamhetsort. Meningen med intervjuerna var att få en djup förståelse för 

hur bankerna agerar vid kreditgivning. Besöksintervjuer var den primära insamlingsmetoden 

vilket samtliga respondenter ställde upp på.  

Intervjuerna byggde på en semi-struktur som enligt Qu och Dumay (2011) är den vanligaste 

kvalitativa metoden. En semi-strukturerad intervju innebär att öppna frågor styrs av studiens 

identifierade teman. Studiens teman innefattar redovisning, revision, kreditbedömning samt 

förtroende. Intervjuerna syftade till att locka fram mer genomarbetade svar. Vid 

genomförandet låg fokuset på en intervjumall som innehöll en rad öppna frågor som 

behandlades under intervjun för att styra samtalet mot de nyckelbegrepp och frågor som 

studien innefattar. Intervjumallens syfte var att säkerställa att vi inte missade viktiga frågor 



 
18 

 

som har betydelse för studien och dess resultat. De öppna frågorna gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor. Qu och Dumay (2011) framhåller att det viktigaste med intervjun är att 

respondenten har möjlighet att ge svar på deras egna villkor, sättet de tänker på och med eget 

språk vilket en semi-strukturerad intervju möjliggör. För att kunna förbereda oss och fastställa 

att intervjufrågorna var tillräckliga genomförde vi provintervjuer. Vi intervjuade varandra 

samt ytterligare två personer.  

Vi ville ha en så jämn fördelning av större respektive mindre banker som möjligt. Det för att 

vi skulle kunna göra en trovärdig jämförelse mellan större respektive mindre banker. Målet 

var att intervjua fyra större och fyra mindre banker. För att säkerställa att vi skulle få tillgång 

till samtliga banker så frågade vi fler bankkontor än vad vi var i behov av då vi var medvetna 

om att några skulle avstå intervjuer på grund av olika anledningar, exempelvis tidsbrist. Det 

hjälpte oss dock inte fullt ut då två av bankerna var upptagna på samtliga kontor vi 

kontaktade. Resultatet blev istället att intervjua tre stora banker, tre mindre banker och Almi 

AB. 

Vi hade möjlighet att spela in samtliga intervjuer. Efter genomförd intervju transkriberade vi 

dessa för att få en tydlig överblick över den insamlade informationen. 

2.2.2 Sekundärdata 

Motsatsen till primärdata kallas sekundärdata. Sådant material är insamlat sedan tidigare och 

finns lagrat i olika databaser och register (Dahmström, 2011). Sekundärdata har använts i den 

teoretiska referensramen som i analyskapitlet har legat till grund för bedömningen av den 

insamlade primärdata. Vid insamlingen av sekundärdata har vi använt oss av vetenskapliga 

artiklar som behandlar begreppen redovisning, revision, kreditbedömning samt förtroende. 

Förtroende är enligt Tomkins (2001) ett centralt begrepp vid riskfyllda situationer som 

kreditgivning. Vi har också använt vetenskapliga artiklar och böcker för att kunna genomföra 

problemdiskussionen och för att komma fram till en lämplig forskningsfråga. De 

vetenskapliga artiklarna har sökts fram i databaserna ABI/INFORM Complete, Emerald, 

WorldCat Local och Google Schoolar. Vid användningen av sekundärdata har ett kritiskt 

synsätt använts. Hänsyn har tagits till vem som skrivit vad och i vilket sammanhang. Ett 

problem kan vara att vi inte funnit tidigare svensk forskning kring revisionspliktens 

avskaffande. Istället har vi använts oss av artiklar som behandlar avskaffandet i andra länder. 

För att få fram relevanta artiklar har vi tagit hänsyn till att det aktuella landet redovisar och 

reviderar enligt liknande lagar och regler som Sverige. 

2.2.3 Validitet/Trovärdighet 

Enligt Lukka och Modell (2010) handlar validitet om att ta fram trovärdig forskning. För att 

studien ska vara trovärdig har vi valt att använda oss av intervjuer där de verksamma 

respondenterna fått framföra hur det faktiskt fungerar i praktiken. Intervjuerna har genomförts 

genom personliga möten på respondenternas arbetsplats. Det för att respondenterna ska känna 

sig trygga i sin omgivning. Vi ville också ha möjlighet att ta hänsyn till respondenternas 

kroppsspråk och mimik för att se hur de reagerar på vissa typer av frågor då det enligt Lauer 

(2005) kan hjälpa oss att få ytterligare information utöver den verbala. Då vi vill att 
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respondenternas svar ska vara så trovärdiga som möjligt har vi genomfört ett strategiskt urval, 

alltså lät vi bankerna själva välja ut de respondenter som de ansåg ha kunskap inom ämnet. 

Eftersom de som bankerna valt ut som respondenter ska ha den kunskap som krävs kring 

ämnet anser vi att respondenternas svar kan betraktas som trovärdiga. Av de totalt sju 

respondenterna har vi skickat ut intervjumallen till tre innan själva intervjun. Vi har märkt att 

de respondenter som mottagit intervjumallen innan har avgett mer genomtänka svar. De har 

också medtagit material som kan vara till hjälp för studien. En nackdel med att skicka ut 

intervjumallen innan skulle kunna vara att respondenten blir låst till de frågor som framgår på 

intervjumallen. Det skulle kunna innebära att vi missar betydelsefull information. 

För att få tag i respondenter skickade vi mail till de berörda bankerna då direkta 

kontaktuppgifter fanns. Då det inte fanns kontaktuppgifter besökte vi bankens kontor för att 

boka intervjuerna.  

2.2.4 Val av respondenter 

Vid val av banker tog vi hänsyn till flera faktorer. Ett första steg var att utse Sveriges största 

banker eftersom vi ville intervjua samtliga stora banker. De största bankerna i Sverige är 

Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB (Svenska bankföreningen, 2011). Tre av 

bankerna hade möjlighet att ställa upp. Då den ena banken vill vara anonym valde vi att 

anonymisera samtliga stora banker i studien. Vid valet av mindre banker utgick vi ifrån de 

banker som inte anses vara Sveriges största. Det finns många mindre banker att välja mellan 

men för att öka trovärdigheten i studien valde vi de banker vi själva kände igen samt de vi tror 

att andra känner igen. Resultatet blev därmed Länsförsäkringar Skaraborg, Sparbanken 

Skaraborg samt Sparbanken Alingsås. Vi är medvetna om att vi har valt två sparbanker och att 

de har en koppling till Swedbank (Sparbankernas riksförbund, 2013). Trots att de har en 

koppling till Swedbank så är de enskilda banker. Dessutom ville vi komplettera med Almi 

Företagspartner AB som är ett statligt bolag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital 

(Almi, 2014). Vi fann det intressant då de inte klassas som en bank men ändå erbjuder 

utlåning av kapital till företag. 

2.3 Analys 

För att kunna få en lättare översikt över det insamlade materialet har vi strukturerat upp 

empirin i form av fall. Det innebär att varje respondents intervjusvar behandlats för sig. Det 

gav oss en möjlighet att tydligare se hur respektive banks policy ser ut. Vid analysen av 

empirin har vi utgått ifrån analysmodellen samt tidigare studier som båda presenteras i den 

teoretiska referensramen. Vid analysen har vi tagit hänsyn till skillnader respondenterna 

emellan, om teorin stämmer överens med praktiken samt sökt svar på vad skillnader kan bero 

på. 

2.4 Metodkritik 

Studien bygger på besöksintervjuer. Enligt Svensson (1996) kan resultatet av kvalitativa 

intervjuer påverkas av respondenternas sinnestillstånd under intervjun. Respondenten kan 

avge olika svar beroende på om han eller hon är till exempel stressad, trött, glad eller 

genomgår någon form av personlig kris. Under intervjuerna har vi därför försökt skapa oss en 
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uppfattning om respondentens humör. Är respondenten stressad kan det resultera i snabba, 

otydliga och ogenomtänkta svar vilket vi var tvungna att ta hänsyn till då vi gjorde analysen. 

Bryman och Bell (2005) framhåller också att en kvalitativ studie kan vara svår att generalisera 

då intervjuerna bygger på individers uppfattningar och agerande. Alla individer tänker och 

agerar inte på samma sätt. Även intervjuer i sig är enligt Dahmström (2011) svåra att 

generalisera. Det beror på att intervjuer oftast omfattar följdfrågor som beror på 

respondenternas svar och alla respondenter får inte samma följdfrågor eftersom de inte avger 

samma svar.  Det är inte bara generaliserbarheten som kan vara problematiskt vid intervjuer. 

Trots att de flesta individer är ärliga så kan det förekomma avvikande fall. Individer kan 

avsiktligt svara fel på frågor och därmed vilseleda intervjuaren (Lauer, 2005). Istället för att 

genomföra en generaliserbar studie har vi genom den geografiska avgränsningen sökt svar på 

hur kreditgivningen ser ut i Västra Götaland. 

2.5 Källkritik 

Litteraturen som använts i studien härstammar till största del från utländska vetenskapliga 

artiklar. För att få fram så tillförlitlig information som möjligt så har vi endast använt artiklar 

som berör studiens aktuella ämne. Vi har varit kritiska till vem som gjort studien, var den är 

gjord, hur den är gjord och i vilket sammanhang. Artiklarna vi använt oss av är också 

vetenskapligt granskade vilket i sin tur ökar tillförlitligheten.  

Vi har också använt oss av branschspecifik information från FAR och deras tidning Balans. 

Dessa källor har vi varit extra kritiska emot då det är en organisation för 

redovisningskonsulter och revisorer. Det kan finnas en risk att de vinklar informationen till 

sin egen fördel för att framställa sin egen nytta som stor. Informationen kan därmed bli 

missvisande. 

Vidare har vi använt oss av svensk lagtext. Denna form av källa är regelrätt och pålitlig. 

  



 
21 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs studiens centrala begrepp. Därefter presenteras den teori som studien 

bygger på. Kapitlet sammanfattas i en analysmodell som ligger till grund för analysen. 

I den teoretiska referensramen utgår vi från studiens forskningsfråga. De centrala begreppen i 

studien blir därmed redovisning, revision och kreditbedömning i små respektive stora banker. 

Dessutom behandlas begreppet förtroende då det enligt Tyler och Stanley (2007) är ett 

centralt begrepp vid riskfyllda situationer som exempelvis kreditgivning. 

3.1 Redovisning 

Syftet med låntagarnas redovisning är att visa deras ekonomiska transaktioner med omvärlden 

samt deras finansiella ställning. Redovisningen ska sedan kommuniceras till företagets 

intressenter, i studiens fall kreditgivare, för att de ska kunna ta välgrundade ekonomiska 

beslut (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2013). Finansiell redovisningsinformation 

prioriteras av företagets intressenter då de ligger till grund för intressenternas strategiska 

beslut. Det är dessutom ett önskemål från finansmarknaden att redovisningen ska presentera 

företagets verkliga bild. Den verkliga bilden syftar till att försäkra intressenterna om att det 

finns en balans mellan ärlighet och korrekthet i rapporteringen (Mironiuc, Robu & Carp, 

2012). 

Bokföringslagen (BFL) stadgar att företagen måste redovisa enligt god redovisningssed. God 

redovisningssed innebär att företagen i första hand ska tillämpa de lagar och regler som gäller. 

Dessa kompletteras med rekommendationer som ges ut av normsättare som är aktiva inom 

redovisningsområdet. I Sverige ges denna praxis ut av FAR, Bokföringsnämnden (BFN) och 

Redovisningsrådet (RR) (Aghimien, Mitchell & Overholser, 2009). Enligt Johansson m. fl. 

(2013) måste alla aktiebolag avsluta sin bokföring genom en årsredovisning. 

Förtroende till redovisningsinformation är ett måste för att informationen ska kunna användas 

som underlag vid ekonomiskt beslutsfattande. Förtroendet till redovisningen påverkas av till 

vilken grad redovisningen anses vara opartisk och fri från väsentliga fel (Maines & Wahlen, 

2006). Collis (2010) anser att revisionen ökar förtroendet till de finansiella rapporterna. 

3.2 Revision 

Innes och Lyon (1994) menar att revision är en granskning av företagets ledningsfunktion. 

Granskningen ska ske av en oberoende part och resultatet av granskningen kommuniceras 

sedan till företagets externa användare (Innes & Lyon, 1994). En dålig ledning kan resultera i 

goda resultat samtidigt som en bra ledning kan resultera i dåliga resultat. Anledningen till det 

kan vara faktorer som ledningen inte kan styra över själva. Exempel på sådana faktorer skulle 

kunna vara konjunktursvängningar, krig eller politik.  En bidragande orsak till varför 

revisionen infördes är bland annat för att hjälpa företagets intressenter att bli medvetna om 

dessa faktorer och hur de påverkat företaget (Innes & Lyon, 1994). Intressenterna i studiens 

fall avser kreditgivarna på bankerna. 

Syftet med revision är att en extern part ska uttrycka en oberoende, objektiv och professionell 

åsikt om riktigheten i de finansiella rapporterna hos de granskade företagen. Riktigheten 
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innebär huruvida företagets finansiella rapporter visar företagets verkliga resultat och dess 

finansiella ställning (Mironiuc et al. 2012).  

Studiens fokus ligger på de delar av revisionsprocessen som innefattar riskbedömning och 

riskhantering. 

 

Fig. 3:1 Revisionsprocessen enligt International Standard on Auditing (ISA), FARs 

Samlingsvolym – Revision, 2013. 

Enligt Mironiuc et al. (2012) handlar riskbedömningen om att revisorn måste samla in 

revisionsbevis som är både tillräckliga och ändamålsenliga. Tillräckliga revisionsbevis 

innebär att revisorn måste samla in en viss mängd bevis för att kunna identifiera och utvärdera 

risken för betydande snedvridningar i de finansiella rapporterna. Dessa bevis måste också vara 

ändamålsenliga, alltså vara av sådan kvalitet att slutsatserna är tillförlitliga. Kvaliteten hos 

revisionsbevisen kan exempelvis ökas genom att revisorn själv inhämtar bevisen, är 

originaldokument eller att bevisen inhämtas från källor som är oberoende av företaget. 

Bevisen ligger till grund för revisorns granskning för att se om det föreligger väsentliga fel 

eller oegentligheter. För att kunna bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter måste revisorn 

förstå företagets miljö, få kännedom om företaget och dess omgivning och få en insyn i den 

interna kontrollen (Mironiuc et al. 2012). När en riskbedömning är gjord och revisorn 

identifierat de möjliga riskerna för väsentliga fel och oegentligheter ska enligt Mironiuc et al. 

(2012) en riskhantering genomföras. Det innebär att revisorn granskar om de identifierade 

riskerna faktiskt orsakade några väsentliga fel eller oegentligheter. En granskningsplan 

upprättas och utifrån den genomförs relevanta granskningsåtgärder. Skulle exempelvis 

oegentligheter av väsentlig grad förekomma anses detta vara ett brott. Revisorn har då 

skyldighet att rapporterna detta samt avsäga sig revisionsuppdraget (Mironiuc et al. 2012). 

Revisionen styrker företagets finansiella ställning och visar att redovisningen är användbar 

vid ekonomisk beslutsfattande. Dessutom framhåller Collis (2010) att en revisor tidigt kan 

identifiera tendenser i redovisningen som kan leda till ett misslyckande. Hans resonemang 

stöds av de empiriska bevis han samlat in genom en studie av revisionspliktens avskaffande i 

Storbritannien. Storbritannien avskaffade revisionsplikten för mindre företag år 1993 (Svenskt 

näringsliv, 2005). Collis (2010) studie påvisade att i Storbritannien är revision förenat med 

kvaliteten på redovisningsinformationen som har försämrats sedan avskaffandet. Dessutom 

kan revision bidra till att minska den informationsasymmetri som kan uppstå då två parter 

med olika mycket kunskap samarbetar (Collis, 2010). Bankerna styr över kapitalet och för att 

företag ska kunna erhålla krediter måste de vara öppna om sin verksamhet. Öppenheten krävs 

Acceptera 
uppdraget Riskbedömning Riskhantering Rapportering 
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för att bankerna ska kunna göra en bedömning av företagets betalningsförmåga. 

Revisionsprocessen är dock komplex och processen kan inte observeras av bankerna. De kan 

endast förlita sig på revisionsberättelsen vilken är standardiserad till sitt innehåll och bara 

erbjuder några få möjligheter till differentiering (Manita & Elommal, 2010). 

En revisor granskar de olika posterna i de finansiella rapporterna. I balansräkningen är det 

företagets tillgångar, skulder och eget kapital som ligger till grund för en beviljad kredit. Vid 

en icke reviderad årsredovisning har ingen extern part granskat att siffrorna faktiskt stämmer 

(Schleifer & Friedlob, 1997). Det skulle till exempel kunna innebära att företaget visar upp en 

balansräkning med kundfordringar (tillgång) som egentligen klassas som osäkra. En revisor 

kanske hade ifrågasatt kundfordringarna. Har dock ingen revision genomförts skulle detta visa 

en falsk bild av företagets tillgångar utan att banken får reda på det. 

3.3 Kreditbedömning 

Bankerna måste använda sig av Lag om Bank- och Finansieringsrörelse (LBF) (2004:297). 

Enligt Lag om bank- och finansieringsrörelse 8 kap. 1§ (2014) får en kredit endast beviljas 

om företaget bedöms kunna betala tillbaka i framtiden. Alltså bör kreditgivaren göra en 

bedömning över företagets ekonomiska situation för att se om företaget har möjlighet att 

fullfölja sina förpliktelser. Kreditbedömningsprocessen, som visas i figur 3:1, kan delas in i 

tre faser; insamling av information, bearbetning, analys och tolkning av informationen och till 

sist tas ett beslut. Bankerna använder informationen för att skilja mellan företag med hög 

respektive låg risk samt hög förväntad vinst respektive låg förväntad vinst (Brewer, 2007). 

 

Fig. 3:2 Kreditbedömningsprocessen enligt Brewer (2007). 

Både Brewer (2007) och Svensson (2003) lägger stor vikt på redovisningens betydelse för att 

bedöma kreditvärdigheten medan Berger och Udell (2002) menar att andra faktorer är minst 

lika viktiga. De använder begreppet ”relationsutlåning”. Begreppet innebär att bankerna 

samlar in övrig information om företaget under en längre tid genom kontakt med företagets 

ägare och den lokala marknaden. Kreditgivarna använder sedan informationen när de ska ta 

ett beslut om det finns möjlighet att bevilja kredit och på vilka villkor det ska ske. Berger och 

Udell (2002) menar att relationen mellan företaget och banken har stor betydelse för olika 

faktorer vid kreditgivning. De hävdar att starka relationer mellan bank och företag förknippas 

med bland annat lägre låneräntor och minskade krav på säkerhet. Trönnberg och Hemlin 
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(2012) är eniga med Berger och Udell (2002) och framhåller att relationsutlåning bygger på 

mjuka uppgifter, alltså information som inte kan hämtas från företagets finansiella rapporter.  

Berger och Black (2011) hävdar att det finns skillnader i vad som anses viktigt vid 

kreditbedömning beroende på om det är en större eller mindre bank. Stora banker beviljar 

oftast krediter till större företag och lägger då vikt på hård information, alltså de finansiella 

rapporterna. Enligt Berger och Black (2011) är anledningen till det att det är lättare för 

kreditgivaren som beviljar krediten att kommunicera trovärdig information till övriga 

anställda i banken. Informationen kommuniceras bland annat i form av nyckeltal beräknade 

från reviderade årsredovisningar. Vidare framhåller Berger och Black (2011) att de mindre 

bankerna är mer flexibla och beviljar oftast krediter till mindre företag och fokuserar mer på 

relationer till företagen. De små bankerna samlar istället in information om personlig kunskap 

kring företaget, dess ägare och dess ledning. Även Trönnberg och Hemlin (2012) nämner att 

mindre banker fokuserar mer på relationsutlåning och förlitar sig på icke finansiell 

information. Trönnberg och Hemlin (2012) anser att anledningen till det är att större banker 

saknar möjlighet att samla in mjuk information då det är tidskrävande och kostar mycket 

pengar. 

Det råder informationsasymmetri mellan låntagaren och långivaren vid kreditgivning. Det 

medför en högre osäkerhet för bankerna (Brewer, 2007). Revisorn kan enligt Collis (2010) vid 

dessa tillfällen tillhandahålla information angående företaget som medför att osäkerheten 

kring kreditgivningen minskar. I Danmark är det i första hand kreditgivare, leverantörer och 

skattemyndigheterna som använder sig av företagens finansiella rapporter. Bankerna är de 

viktigaste finansiärerna och 48 procent av de mindre företagen i Danmark finansieras genom 

banklån. Bankerna i Danmark lägger stor vikt vid huruvida de finansiella rapporterna är 

granskade av en revisor eller inte (Collis, 2010). Även Schneider (2010) framhåller att banker 

är beroende av reviderade redovisningar. Flera studier han har gjort visar att reviderade 

årsredovisningar påverkar hur bankerna gör sina kreditbedömningar och vilka beslut de tar. 

Enligt Schneider (2010) räcker det dock inte med att de finansiella rapporterna är reviderade 

utan revisorns kompetens är en faktor som påverkar hur tillförlitlig revisionen är. Det i sin tur 

påverkar bankernas förtroende till de finansiella rapporterna.  

3.4 Förtroendeteorin 

Vid kreditgivning måste bankerna ha förtroende till låntagarna och dess förmåga att kunna 

återbetala sina krediter. Då förtroende är ett centralt begrepp genom studien är 

förtroendeteorin en lämplig teori att använda. Enligt Tomkins (2001) är förtroende en 

grundläggande byggsten i det sociala livet. Det är något som finns överallt och om förtroende 

inte skulle existera skulle det vara svårt för människor att ta sig ur sängen på morgonen. 

Mayer et al. (1995) anser att en klar uppfattning om förtroende och dess orsaker kan 

underlätta sammanhållning och samarbete mellan människor genom att bygga förtroende med 

hjälp av annat än mänskliga likheter. Tomkins (2001) framhåller dock att det tar tid att bygga 

upp en relation. Olika forskare definierar förtroende på olika sätt.  

Dimitriadis och Keyrezis (2008) framhåller att begreppet förtroende fått många definitioner 

genom tiderna. Anledningen till de olika definitionerna är att begreppet används i olika 
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situationer och inom olika ämnesområden. Därmed måste begreppet definieras utifrån den 

enskilda forskningsfrågan (Free, 2008). En gemensam nämnare är dock enligt Mayer et al. 

(1995) och Tyler och Stanley (2007) att förtroende alltid innefattar en avsikt att agera på ett 

sätt som involverar risk, osäkerhet och sårbarhet för en annan part. Mayer et al. (1995) menar 

också att den förtroendegivande parten måste vara medveten om den risk de tar. Banken 

måste alltså identifiera de risker som finns med kreditaffären. 

För att förklara förtroende utgår Mayer et al. (1995) från tre andra begrepp; förmåga, välvilja 

och integritet.  

 Förmåga – Förtroendetagarens [företagaren] kompetens inom sitt 

verksamhetsområde. 

 Välvilja – Förtroendetagaren [företagaren] måste vilja agera i godhet gentemot sin 

motpart. 

 Integritet - förtroendegivarens [kreditgivaren] uppfattning om att förtroendetagaren 

[företagaren]vidhåller de principer som motparten finner acceptabla. 

Tomkins (2001) menar att förtroende i största drag är att lita på att motparten kommer att 

bidra till att förväntningarna kommer att förverkligas. Att ha förtroende till något eller någon 

skapar en möjlighet att agera som om den risk som finns är reducerad, fast det egentligen inte 

minskar den verkliga risken. Med det menas att en risk är alltid en risk som kvarstår men med 

ett förtroende kan känslan av risk elimineras eller minskas. Han menar även att det inte går att 

eliminera all risk som finns om en framtida handling (Tomkins, 2001). 

Studien kommer inte att fokusera på själva förtroendebegreppets betydelse utan kommer 

istället fokusera på vilka faktorer som skapar förtroende mellan banken och dess 

företagskund. Begreppet förtroende kommer i studien att innebära i vilken grad kreditgivaren 

litar på sin kund vad gäller återbetalning och dess avsikter med affären. 

Förtroende är ett komplext ämne och det räcker inte enbart med att förtroende existerar. De 

involverade parterna måste försöka att hålla förtroendet på en optimal nivå. Förtroendet får 

därmed inte vara för stort eller för litet (Tomkins, 2001). Tomkins (2001) anser att om 

förtroendet till motparten är för stort så kan en allt för stor risk tas med avseende för det egna 

önskemålet. Följderna av det för stora förtroendet kan enligt Tomkins (2001) bli att resurserna 

felfördelas. I studiens fall skulle det kunna innebära att bankerna erhåller för stora krediter till 

företagen som dem inte har möjlighet att återbetala. Han nämner också att för stort förtroende 

kan leda till naivt agerande och att motparten kan utnyttja det. Vore det istället tvärt om, att 

det finns för lite förtroende, behövs det mer komplett information om planer (vad den andra 

parten har för avsikt att göra), processer (hur det föreslås genomföras) och resultat. Dessa tre 

faktorer bör användas i kombination med lämpliga sanktioner vid olämpligt uppträdande 

(Tomkins, 2001). För att kunna uppnå ett optimalt förtroende måste parterna ha någon form 

av underlag för att det ska vara möjligt att lita på sin motpart. Att ha förtroende till någon eller 

något utan någon som helst grund är naivt och skulle kunna få förödande konsekvenser i ett 

samarbete (Child, 2001). Oavsett förtroendenivå i en relation kommer den kompletterande 

informationen fortfarande att behövas för att kunna genomföra en planering av en gemensam 
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framtid.  Varje part måste fastställa vad de vill uppnå med samarbetet, hur genomförbart det 

är och vilka åtgärder som behöver vidtas (Tomkins, 2001). I studiens fall handlar det om hur 

genomförbar krediten är. 

Då ett beroende finns måste det enligt Mayer et al. (1995) finnas ett förtroende. Ju större 

beroende det finns, desto större förtroenderelation måste existera för att inte riskera att 

relationen kollapsar.  

Enligt Kantsperger och Kunz (2010) kan exogena och endogena risker särskiljas genom att 

olika typer av risk kategoriseras med hjälp av förtroende. Exogena risker är förbunden med 

bankernas organisation, exempelvis kompetensbrist, medan de endogena riskerna innefattar 

beteende och agerande hos en motpart. Dessa risker kan enligt Kantsperger och Kunz (2010) 

minskas genom förtroende. 

3.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har det utifrån den teoretiska referensramen utformats en analysmodell.  

 

 

Fig. 3:3 Analysmodell 
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Både hård och mjuk information samlas in av kreditgivarna vid kreditgivning. Hård 

information motsvarar ett företags redovisning och eventuellt reviderat material medan den 

mjuka information består av andra faktorer som avser icke finansiell information. Materialet 

används sedan för att genomföra en kreditbedömning. Enligt Berger och Black (2011) lägger 

större respektive mindre banker olika vikt på betydelsen av de två olika informationstyperna. 

Analysmodellen tillåter oss att studera vilka av de ovan nämnda faktorer i kreditbedömningen 

som skapar förtroende vid kreditgivning och hur det påverkar företagets möjlighet till beviljad 

kredit. Det görs med hjälp av förtroendeteorin. Det är en omfattande teori och därmed har vi 

valt att inte fokusera på begreppets betydelse. Istället undersöker vi vilka faktorer som gör att 

kreditgivaren litar på att företagskunden kommer att återbetala krediten enligt det avtal som 

upprättats. 
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4 Empiri  

I detta kapitel redogör vi för den insamlade data som samlats in genom intervjuer. 

4.1 Presentation av studien 

Det empiriska materialet har samlats in genom besöksintervjuer med sex banker, tre större 

och tre mindre, samt Almi. Både bankerna och Almi har själva fått välja ut en lämplig person 

som de anser har kunskap kring kreditgivning till mindre företag. Empiriavsnittet är 

strukturerat efter fall där respondentens samtliga svar tas upp. 

Samtliga undersökta banker agerar under Finansinspektionens lagar och riktlinjer. Utöver 

dessa har de egna internt utformade riktlinjer. 

4.2 Almi 

Almi definieras inte som en bank då de har en annan roll på finansmarknaden.  De är statligt 

och regionalt ägda med ett moderbolag i Stockholm och dotterbolag runt om i Sverige. Almi 

får inte lov att konkurrera med den befintliga finansmarknaden och de är heller inte 

resultatdrivna. Istället ska de hålla sin lånestock intakt och tar en större risk än vad bankerna 

gör. Det resulterar därmed i att Almi inte kan erbjuda lika låg ränta som bankerna. Almi riktar 

sig endast mot företag och är därmed inte tillgängliga för privat finansiering. Almi har 

företagskunder i olika nivåer, allt från innovatörer i tidigt skede till etablerade företag som vill 

växa.  

Respondenten som valdes ut på Almi är Jenny Jonsson. Hon arbetar som företagsrådgivare 

och har gjort det sedan fem år tillbaka. Jenny arbetar till 80 procent med finansiering till 

företag men också med administration. 

4.2.1 Redovisning och revision 

Årsredovisningen ligger till grund för Almis bedömning av tillgångarna och hur deras 

säkerheter ser ut vid kreditgivning. Dessutom ligger årsredovisningen till grund då Almi 

granskar företagets finansiella historia. Trender, tendenser och varningssignaler kan då 

identifieras. Eftersom det inte längre är ett lagkrav för mindre företag att använda sig av 

revision är det heller inte ett krav hos Almi att ha en reviderad årsredovisning vid 

kreditgivning. Om det skulle behövas kan dock Almi kräva att det ska finnas en reviderad 

årsredovisning. Jenny framhåller dock att det är en stor styrka att använda sig av revision. På 

frågan om Jenny anser att en reviderad årsredovisning är bättre än en icke reviderad svarar 

hon ”Självklart! Det ger ju oss någonting att gå på och att det faktiskt finns kvalitet”. Jenny 

kan dock inte svara på om kvaliteten faktiskt har ändrats sedan avskaffandet. Det beror till 

stor del på att hennes arbete som företagsrådgivare startade i samband med att lagen trädde i 

kraft. Dessutom är lagändringen relativt ny vilket innebär att det är för tidigt för att uttala sig 

angående kvalitetsförändringar i redovisningen. Dessutom framhåller Jenny att företagen är 

duktiga på att själva förstå vikten av revision och därmed har inte så många avsagt sig den 

möjligheten. Jenny framhåller att en reviderad årsredovisning kan vara en avgörande faktor 

vad gäller företagens lånevillkor men tillägger att det viktigaste är personen bakom företaget, 

dess kompetens och affärsidé. Almi har dock nekat möjlighet till kredit på grund av att en 
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reviderad årsredovisning inte fanns. Vi frågade också Jenny om det har någon betydelse 

vilken revisor som granskat årsredovisningen. Hon ansåg att det hade betydelse men att 

fokuset inte ligger på om det är en välkänd byrå eller inte. Enligt Jenny är det mer fokus på 

personkännedom då hon arbetar inom ett begränsat område. 

Som avslutning frågade vi Jenny om hon ansåg att mindre företag ska ha kvar revision. Hon 

anser att det beror på vilken ambition ägaren har med sitt företag. Är meningen med företaget 

att det ska växa och kommer vara i behov av extern finansiering anser Jenny att revision är 

bra att ha för att få en kvalitetsstämpel på sin redovisning. Är ambitionen istället att företaget 

bara ska existera eller växa långsamt så skulle ägaren kanske klara finansieringen med egna 

medel och revisionen blir då inte heller lika viktig. 

4.2.2 Kreditbedömning 

Då kreditbedömning görs används ett kredit-PM som tillämpas av hela koncernen. 

Dokumentet består av ett antal parametrar som ska granskas. De stora parametrarna är 

organisation, ledning, bransch och ekonomi. De innehåller i sin tur vissa underrubriker som 

kan variera beroende på i vilket skede företaget är i och vilken målgrupp de tillhör. Almi är 

inte en traditionell bank utan har som uppgift att komplettera banken. De är endast delaktiga 

under en kortare period och har alltså ingen långvarig relation med företagen. Jenny 

framhåller att medan banken kan ha en relation med företaget under långa perioder kan det 

hända att Almi har tillhandahållit kompletterande kapital flera gånger under kortare perioder 

då det sker någon form av förändring i företaget. Eftersom Almi kompletterar banken är deras 

kreditgivning också mindre och de ger därmed inte så stora krediter. Jenny benämner det som 

ett topplån. När ett företag ansöker om kredit hos Almi tar de hänsyn till vad krediten ska 

användas till eftersom Almi oftast finansierar det som banken inte har säkerhet för.  De följer 

upp krediten över tid tillsammans med bankerna och om något oväntat skulle uppstå arbetar 

de tillsammans med banken för att ta fram ett nytt förslag. För att bedöma företagens 

återbetalningsförmåga och kreditvärdighet använder Almi sitt egna kredit-PM samt 

kreditupplysningsbolaget UC. 

4.2.3 Förtroende 

Jenny anser att förtroende är en stor och viktig del när flera personer ska ta beslut i någon 

form av riktning i ett skede eller en satsning. God planering, bra struktur och uppläggning av 

en plan är tre faktorer som anses viktiga och skapar förtroende mellan Almi och dess 

företagskunder. Jenny förtydligar att det inte är antal kompetensområden som är viktigt utan 

att företagsledaren har en plan över hur han eller hon ska fortsätta bedriva verksamheten 

framåt. En stor risk vid kreditgivningen är att företaget inte har möjlighet att betala tillbaka 

den kredit som Almi tillhandahållit. För att minska den risken diskuterar Almi mycket 

likviditet med sina företagskunder. Jenny framhåller att Almis säkerhet är densamma som för 

företagets ägare, att bolaget blir lönsamt. De ställer därmed mycket frågor kring de mjuka 

delarna som till exempel marknadsplanering och likviditetsplanering. 
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4.3 Bank 1 

Bank 1 tillhör en av Sveriges största banker. Bankens filosofi är att vara en företagsbank och 

av den totala utlåningen uppgår 51,1 procent (inklusive fastighetsförvaltning) till 

företagskunder.  

Intervjun genomfördes med en företagsrådgivare som ges ett alias, Andreas. Han började 

arbeta hos Bank 1 år 1992 som lokalvårdare. Efter det har han arbetat som både kassavärd, 

företagsrådgivare och kontorschef. Hos kontoret i Skövde har han arbetat sedan september 

2013. 

4.3.1 Redovisning och revision 

Det är inget krav hos Bank 1 att ha en reviderad årsredovisning för att bli beviljad kredit men 

det anses legitimt att anlita en revisor. Andreas framhåller dock att han ser direkt om det är 

något som är felaktigt i årsredovisningen. Samtidigt tillägger han att har en revisor granskat 

årsredovisningen läser han inte igenom den lika noga. Då Andreas har en god kännedom på 

orten om vilka revisorer som gör ett bra respektive mindre bra jobb så kontrollerar han vem 

som har utfört revisionen. Han lägger inte så stor vikt vid om det är en stor eller liten 

revisionsbyrå utan fokuserar på personkännedom.  Dock framhåller han att revisorerna i sig är 

granskade hos större byråer och det kan medföra en större trygghet. Vad gäller kvaliteten i 

årsredovisningarna kan Andreas inte se att det har förändrats då lagändringen är relativt ny. 

Företagens lånevillkor kan påverkas av att de inte har en reviderad årsredovisning. Andreas 

framhåller att revision är en av flera parametrar som sammanställs till en riskbedömning. 

Risken kan alltså öka med en icke reviderad årsredovisning och risknivån styr priset på 

krediten. Andreas granskar dock inte revisionsberättelsen på djupet då den är standardiserad. 

Istället letar han efter avvikelser. Hittar han avvikelser som frångår det normala läser han det 

extra noga eller tar kontakt med revisorn.  

På den avslutande frågan angående om Andreas anser att mindre företag bör ha kvar revision 

framhåller han att ”De bör ha någon som granskar dem, det behöver dem, men sen i vilken 

form vet jag inte”. Han menar att det borde vara en självbevarelsedrift, att det är tryggt som 

företagare att en revisor stämmer av att årsredovisningen är godkänd om företagsledaren inte 

själv har den kompetensen. Det blir en form av försäkring. Han tillägger också att revisionens 

betydelse kan skilja sig mellan länder. Han framhåller att danska och brittiska banker 

drabbades hårdare än svenska banker under finanskrisen och behöver vara mer aktsamma vid 

kreditgivning. 

4.3.2 Kreditbedömning 

Processen vid kreditbedömning varierar beroende på företagets storlek. Är det ett företag av 

mindre karaktär och krediten anses mindre kan företagaren själv ansöka om kredit på Bank 

1:s hemsida. Mallen är standardiserad och företagaren fyller själv i den och skickar in till 

banken. Denna process kan liknas vid ett privatlån. Bank 1 tittar om företagaren inbringar 

någon lön som kan användas till att återbetala krediten. Propån kan jämföras med ett privatlån 

som företagaren erhåller och sedan placerar i företaget. Om det är större företag så finns det 

en mall över vilka frågor som ställs samt hur informationen ska samlas in. Historiken som fås 
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fram av de finansiella rapporterna är enligt Andreas egentligen det minst intressanta. Dessa 

används mer som ett bevis på att den framåtriktade planeringen är realistisk. Om företaget har 

haft en budget som de överträffat är sannolikheten stor att Andreas tänker att den nya 

budgeten också kommer att stämma. Han framhåller också att det viktigaste är att rådgivarna 

bedömer riskerna rätt. Andreas tillägger också att de tittar mycket framåt, ”De lämnar en 

budget och det är ju den som jag ska se. Eller jag ska känna mig trygg och jag ska se att de 

klarar att betala tillbaka, det är först då jag går med egentligen”. De tar dessutom hänsyn till 

vad krediten ska användas till då Bank 1 har en policy angående vad de får lov att låna ut till. 

Andreas framhåller också att det kan vara vissa branscher som de inte vill förknippas med. 

Dock spelar det ingen roll om det ska investeras i en maskin eller en tjänst. Dessa 

standardförfaranden är utformade för hela Bank 1:s Sverigegren. Bank 1 har en relation med 

sina kunder och följer upp företagens krediter genom personliga möten eller via telefon. De 

har också utformat ett system som gör att de har daglig insyn i företagens verksamhet. Varje 

natt genomförs en granskning av företaget med hjälp av upplysningscentralen. Det görs 

oavsett hur stort kreditbeloppet är. Det gör att banken får reda på om det är något utöver det 

vanliga som hänt med företaget. Skulle något ovanligt förekomma hamnar dessa företag på en 

lista. Andreas tillägger att det inte behöver vara allvarliga saker utan det skulle kunna vara en 

sådan enkel sak som att företaget lämnat in ett årsbokslut. 

 Det finns andra saker utöver årsredovisningarna som har betydelse vid kreditgivningen. 

Andreas framhåller att återbetalningsförmågan är den viktigaste. Det första han gör vid en 

kreditpropå är att granska återbetalningsförmågan flera gånger och ser att den finns och 

därefter ser han över säkerheterna. 

4.3.3 Förtroende 

Förtroende skapas enligt Andreas genom ärlighet. Han framhåller att många företagare 

kommer till banken utan någon form av förberedelse och förväntar sig att banken ska göra 

upp en plan för dem. Andreas anser att förtroendet för dessa företagare är mindre än om 

företagaren faktiskt kommer till banken med en plan. Förtroendet ökar med andra ord om 

företagaren är ärlig och berättar för Andreas hur de har tänkt och hur de planerar att nå sina 

mål. Andreas anser att revision skapar förtroende men att vid kreditgivning tar det för lång tid 

att få det reviderade materialet. När företagsrådgivarna erhåller de reviderade boksluten har 

företagen hunnit arbeta vidare under ett halvår och mycket kan då ha förändrats. Den 

reviderade årsredovisningen blir därmed inaktuell. Andreas nämner istället att han hellre 

erhåller en bokslutsrapport gjord av en auktoriserad redovisningskonsult då de granskar 

företagets konton oftare. Rapporten finns också tillgänglig tidigare än en revisionsrapport.  

Det finns många risker med kreditgivning, allt från myndighetsbeslut till att det händer något 

med företagets bästa leverantör eller kund. En företagare vet aldrig hur morgondagen ser ut 

vilket alltid är en risk. För att minimera dessa risker har Bank 1 utformat det ovan nämnda 

kontrollsystemet som körs varje natt samt att de tar hjälp av upplysningscentralen. Andreas 

framhåller att det är omöjligt att själv hålla koll på alla företagskunder eftersom de är så 

många. Han lyssnar dessutom mycket på nyheter och tar hänsyn till dessa. 



 
32 

 

4.4 Bank 2 

Även Bank 2 tillhör en av Sveriges största banker. Bankens utlåning till företag motsvarar 

ungefär 50 procent av bankens totala utlåning. 

Hos Bank 2 fick vi intervjua en företagsrådgivare som i studien vill vara anonym. 

Företagsrådgivaren ges därför ett alias, David. Företagsrådgivaren ska påbörja sitt nionde år 

på banken.  

4.4.1 Redovisning och revision 

Företagets årsredovisning matas in i Bank 2:s system för att de alltid ska kunna ha aktuella 

uppgifter på sina företagskunder. Det är inget krav att årsredovisningarna är reviderade. David 

framhåller att de inte kan tvinga något företag att använda sig av revision men samtidigt säger 

han att i vissa fall kan de kräva en reviderad årsredovisning. Han anser inte att avskaffandet 

av revisionsplikten har påverkar tillförlitligheten till företagens redovisning. Vidare 

framhåller David att hans företagskunder ser själva när revision är nödvändigt, ”Det är ju 

skönt att ha den tryggheten så att man som företagare kan fokusera på det man är bra på och 

så får revisionsfirman sköta det dem är bra på”. Han tillägger att han tror att revisionsplikten 

skulle kunna tas bort helt och hållet och det skulle inte påverka bankens syn vid kreditgivning 

avsevärt. Han har heller inte märkt någon skillnad i kvaliteten, dock ska det nämnas att han 

till mesta dels arbetar med större företag där revision fortfarande är ett krav. I de fall en 

reviderad årsredovisning finns anser David att det är en starkare kvalitetsstämpel om det är en 

större och mer välkänd revisionsbyrå som genomfört revisionen. Det påverkar också 

företagets lånevillkor. Samtidigt anser han att det är relationerna till företagskunderna som är 

det avgörande. Han har ingen annan kreditsyn på företaget om de har en revisionsberättelse 

eller inte. Istället har han i åtanke vem som bokfört, om det är någon han känner till som är 

duktig eller någon mindre duktig. Då en revisionsberättelse finns läser David igenom den för 

att se så att den inte innehåller några avvikelser, vilket den oftast är. Han framhåller att ett 

kreditbeslut aldrig faller på grund av att en revisionsberättelse inte finns.  

4.4.2 Kreditbedömning 

Bank 2 har ett kredit-PM som de följer vid kreditgivning. Detta PM innehåller ett antal 

kriterier som ska vara ifyllda för att en kredit ska bli beviljad. Mallen är utformad för hela 

Bank 2:s koncern. Det som ska granskas är företagets kassaflöde, framtida budgetar, vilka 

säkerheter som finns och vad krediten ska användas till. Återbetalningsförmågan är det som är 

viktigast, finns inte den får banken inte lov att bevilja en kredit. Vid kreditbeslut är det väldigt 

mycket analyser som ska göras. Mängden analyser och formalia som krävs varierar beroende 

på kreditens storlek, ju större kredit desto mer analyser. De tar också hänsyn till vad krediten 

ska användas till och har en löpande kontakt med kunden. David framhåller också att det är en 

transparent relation som existerar. Kunden säger inte en sak och gör en annan utan lånar till 

det han eller hon behöver låna till. 
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4.4.3 Förtroende 

David anser att förtroendet till hans företagskunder är relationen som byggts upp under en 

längre tid. Han framhåller att första mötet mellan parterna alltid är stelt men ju fler gånger de 

träffas desto mer förtroende får de för varandra. Han anser att ömsesidigt beroende är viktigt, 

det räcker inte att företagsrådgivaren har förtroende för kunden utan kunden måste också ha 

förtroende till honom. Grunden är att rådgivaren bygger upp ett förtroende och en kännedom 

för företaget och för varje år som går blir relationen bättre. Han anser att banken försätter sig i 

en riskfylld situation om de inte känner företaget ordentligt. Om företaget är nystartat kan de 

kolla om kunden är privatkund hos Bank 2 och se hur kunden sköter sin privatekonomi och 

skulle han eller hon inte vara kund kan banken alltid ta hjälp av kreditupplysningsföretaget 

UC. Vid nystarter tar Bank 2 också ofta hjälp av Almi. En reviderad årsredovisning är inget 

som enligt David skapar högre förtroende till hans kunder så länge han känner kunden väl. 

Han tror mycket på sina egna kunder som han har i sin kundstock. Han har en tro att hans 

kunder vill att det ska vara ordning och struktur i deras företag. 

4.5 Bank 3 

Bank 3 är precis som ovanstående en av Sveriges största banker. Hos Bank 3 utgör 53 procent 

av bankens totala utlåning företagskrediter. 

Hos Bank 3 fick vi intervjua en kreditanalytiker som också vill vara anonym. Vidare kommer 

kreditanalytikern benämnas Johan. Johan har arbetat hos Bank 3 i snart fem år.  

4.5.1 Redovisning och revision 

Redovisningen har betydelse vid kreditgivning men att ha en reviderad årsredovisning är inget 

krav. Då det finns en reviderad årsredovisning granskas den för att se så att den inte innehåller 

några avvikelser. Skulle den mot förmodan vara oren ser Johan vad som orsakat avvikelsen 

och om det finns en rimlig förklaring. Han framhåller att en icke reviderad årsredovisning är i 

någon mening osäkrare än en reviderad men Johan anser att det är en transparent relation till 

kunden som är det viktiga. Johan måste förstå vad kunden gör och dess framtidplaner. Dock 

har banken inte ställts inför ett företag utan revision då lagändringen är relativt ny. Johan 

tillägger att om fem år kanske det blir ett problem och att det då går att se konsekvenserna av 

avskaffandet. Vad gäller vilken revisor som granskat årsredovisningen har det ingen betydelse 

om det är en liten eller stor byrå. Det är istället om revisorn är branschspecifik som kan ha 

betydelse. 

Johan anser att om verksamheten kommer att vara i behov av extern finansiering så är det bra 

att ha revision. Vill ägaren istället att företag ska bedrivas på hobbynivå har Johan full 

förståelse för att han eller hon väljer att avstå revision. 

4.5.2 Kreditbedömning 

Vid kreditgivning använder sig Bank 3 av en scoring-modell. Modellen består av ett antal 

parametrar. Dessa parametrar är årsredovisningen, prognoser, budgetar och 

investeringskalkyler och det är dessa som ligger till grund för bedömningen av 

återbetalningsförmågan. Är krediten av mindre karaktär så är det en standardiserad scoring-
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modell som används och kreditbeslutet fattas då av den kundansvarige själv. Vid större 

krediter är analysarbetet mer omfattande och den kundansvarige tar då hjälp av en 

kreditanalytiker. Utöver det finansiella granskar banken det som kallas track-record. En sådan 

sak kan vara hur ledningen har lyckats hantera risker i branschen tidigare. Vet kreditgivaren 

att ledningen klarat av risker tidigare och har gjort det historisk så litar banken på en sådan 

person. Enligt Johan är det vem personen bakom företaget är som granskas först vid 

kreditgivning. Det är viktigt att företagsägaren kan verksamheten och vet vad han eller hon 

gör. Är det kompetenta personer bakom företaget resulterar det oftast i goda räkenskaper. 

Dessutom tas det hänsyn till vad krediten ska användas till. Johan framhåller att det är viktigt 

att banken förstår vad krediten ska användas till, om de ska investera eller liknande. De följer 

dock inte upp allt i detalj. Vid investeringar i lös egendom, som till exempel en lastbil, har de 

säkerhet i objektet. Skulle det bli problem med betalningar så kan banken ta lastbilen i pant 

eller anspråk. Johan anser att det finns ett förtroende och att de litar på sina kunder. 

4.5.3 Förtroende 

Förtroende skapas enligt Johan genom en transparent relation med kunden. Kunden ska vara 

ärlig och ta kontakt med banken i god tid och förklara sin ekonomiska ställning innan något 

drastiskt händer som skulle kunna påverka relationen till banken.  Det är inte bara viktigt när 

det går bra utan även när det går dåligt. Det blir då enklare att göra förändringar. Det är viktigt 

att det finns en dialog mellan banken och kunden angående affären och att de presenterar en 

budget och att den stämmer någorlunda. Johan anser att det finns en risk att banken inte får 

tillbaka de utlånade pengarna. För att minska dessa risker kan de be företaget att se över sina 

budgetar och kalkyler en extra gång. Det görs för att säkerställa företagets 

återbetalningsförmåga för båda parter. 

4.6 Sparbanken Skaraborg 

Sparbanken Skaraborg verkar i fyra kommuner, Skara, Vara, Götene och Essunga. Banken 

vill vara verksamma lokalt, alltså helst göra affärer med kunder som har sina verksamheter i 

dessa fyra kommuner. De nekar självklart ingen kund som flyttat sin verksamhet till annan ort 

men de strävar efter att ha en närhet till sin kund. Av bankens totala utlåning sker ungefär 60 

procent till företag. Deras företagskrets består av företag i alla storlekar, allt från börsnoterade 

företag till den enskilda frisörsalongen. 

Respondenten på Sparbanken Skaraborg heter Jan-Erik Strömberg och är företagschef på 

kontoret i Skara. Jan-Erik har arbetat i banken i 10 år och har varit chef under samtliga av de 

åren.  

4.6.1 Redovisning och revision 

All kreditgivning bygger på att banken riskklassificerar företaget. Det görs med hjälp av 

hårdvara, det vill säga årsredovisningen. Med hjälp av denna beräknas olika nyckeltal, så som 

soliditet och kassalikviditet, för att göra olika bedömningar. Hos Sparbanken Skaraborg är det 

inget krav att ha en reviderad årsredovisning för att bli beviljad kredit. Dock anser Jan-Erik att 

tillförlitligheten till redovisningen ökar om den är reviderad.  Han menar att revisorn granskar 

noggrant företagets tillgångar för att konstatera att det upptagna värdet är rimligt och att 



 
35 

 

företaget kan betala sina skulder. Det finns ingen märkbar skillnad i kvaliteten hos de 

redovisningar som inte blivit granskade av en revisor. Det beror enligt Jan-Erik på att 

lagändringen är relativt ny. Det viktigaste är att bokföringen stämmer och har företagaren inte 

kompetensen själv kan han eller hon ta hjälp av en bokföringsbyrå. Lånevillkoren kan 

påverkas beroende på om företaget har en reviderad årsredovisning eller inte. Om Sparbanken 

Skaraborg känner sig trygg med den revisor som har granskat företagskunden så kan det 

mynna ut i att företaget får något lägre ränta. Existerar det någon form av otrygghet kan det 

resultera i att banken avstår helt från att bevilja en kredit. Eftersom det är en högre risk kan 

det också resultera i att räntan blir högre. Om det finns en reviderad årsredovisning så 

kontrolleras den för att se att inga anmärkningar finns. Jan-Erik framhåller dock att en 

reviderad årsredovisning är historia. Det dröjer över sex månader innan banken erhåller den 

reviderade årsredovisningen. Frågan är då vilken nytta kreditgivarna har av den reviderade 

årsredovisningen eftersom mycket kan ske i ett företag på ett halvår. Samtidigt kan det vara 

en trygghet att ett reviderat bokslut finns. Jan-Erik hävdar att de större revisionsbyråerna 

ställer högre krav än mindre byråer när de anställer revisorer. Det behöver inte vara en 

nackdel då de mindre byråerna kan vara lika duktiga. En revisor från en mindre byrå har 

kanske också möjlighet till en bättre närhet till sin kund. 

Jan-Erik har inte funderat på om mindre företag bör fortsätta använda sig av revision. Han 

framhåller att det finns många olika faktorer som spelar in. Sådana faktorer skulle kunna vara 

om det byggs upp ett lager eller om det säljs en tjänst. Vid uppbyggnad av lager krävs 

kunskap om värderingsmetoder vilket underlättar om det görs av en revisor. Samma sak gäller 

byggföretag med produkter i arbete. Detta är svårt att värdera och det är en trygghet revisorer 

kan ge. Jan-Erik framhåller dock att det fungerar bra med den nya lagen. Företagen måste 

dock vara noga med att istället anlita en bokföringsbyrå om de själva inte har den kompetens 

som krävs. 

4.6.2 Kreditbedömning 

Sparbanken Skaraborg följer en kreditmall vid kreditgivning. Ursprungligen hämtar de sina 

verktyg från Swedbank men anpassar dem sedan internt för Sparbanken Skaraborg. 

Kreditmallen består av sju huvudsakliga steg som ska genomföras. Först granskar banken 

vilken typ av engagemang affären gäller och därefter granskas kunden. Banken ser över 

företagets struktur och vem ägaren är. Nästa steg är att granska kreditpropån, alltså hur 

mycket företaget vill låna, till vad och till vilka villkor. Under detta steg tar banken hänsyn till 

vilka säkerheter som finns samt om företaget har andra kreditgivare. Banken ska dessutom 

beskriva kundens verksamhet och göra en SWOT-analys. Sedan ska en ekonomisk analys 

genomföras där kassaflödesanalys och historiska utfall behandlas. Dessutom gör banken en 

framåtriktad analys. Nästa steg i processen är att göra en riskanalys där företaget placeras i en 

riskklass baserat på vilka säkerheter som finns. Sista steget för banken är att genomföra en 

affärsanalys, vilka strategier använder företaget och vad vill företaget om några år? Efter 

beviljad kredit fortlöper processen genom kontakter med företaget. Vad gäller de mindre 

företagen har banken ett servicelöfte som innebär att rådgivaren inom ett år träffar kunden 

igen, om de vill, för att gå igenom deras affärer. Om företagen är av större karaktär träffar 

rådgivarna dessa fyra till sex gånger om året beroende på hur komplexa företagen anses vara. 
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Anledningen till så många möten är att det är omöjligt för rådgivaren att hinna med att gå 

igenom alla väsentliga aspekter på en och samma gång. För att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga är det kassaflödet som ligger till grund för den bedömningen. Det är 

lätt att ta reda på alla kostnader men svårare att beräkna förväntade intäkter. Att bedöma 

företagets återbetalningsförmåga är bankens svåraste uppgift eftersom de aldrig kan veta vad 

som händer imorgon.   

4.6.3 Förtroende 

Jan-Erik anser att det är trovärdigheten till företagets underlag, till exempel budgetar, och 

öppna relationer som skapar förtroende. Ser banken att budgeten följer den utarbetade planen 

ökar förtroendet och tillförlitligheten på att det kan ske igen. Han framhåller också att det är 

viktigt att personen bakom företaget säljer in sig. Han eller hon måste ha gjort grundarbetet 

ordentligt för att banken ska kunna förlita sig på underlaget. Enligt Jan-Erik är det viktigt att 

företagskunden är öppen och informerar banken tidigt om exempelvis något kommer att 

hända eller om försäljningen gått dåligt. Jan-Erik framhåller att "Om exempelvis försäljningen 

minskat eller något annat drastiskt hänt i bolaget som medför att återbetalningsförmågan 

försämrats och inte berättar detta för banken så hamnar man i en framtida förtroendefråga. 

Öppenhet och tydlighet är viktigt för relationen och förtroendet."  

De risker som finns vid kreditgivning är bland annat personliga risker. Företagaren kan 

exempelvis bli sjuk eller dö. En risk kan också vara om företagets produkt är smal och 

marknaden försvinner så dör verksamheten ut. Anser banken att riskerna är för stora kan de 

neka företaget beviljad kredit. Jan-Erik anser att riskerna minimeras om de lär känna sin kund. 

Rådgivarna bör träffa sina kunder så mycket som möjligt och ha en förståelse för hur han eller 

hon tänker. För att minimera risker så arbetar rådgivarna i team och tar hjälp av varandras 

kompetens för att ibland ta gemensamma beslut. Vad gäller relationen till kunden är det 

viktigt att det finns en ömsesidig öppenhet, lyhördhet och ödmjukhet. Då tror Jan-Erik att de 

båda parterna kan hjälpa varandra med mycket. 

4.7 Länsförsäkringar Skaraborg 

Länsförsäkringar är ursprungligen ett försäkringsbolag. De började bedriva bank 1998 och 

riktade sig då endast till privatkunder och lantbrukskreditgivning. För några år sedan ansåg 

Länsförsäkringar att de blivit så stora att de också kunde rikta sig mot små företag. Många av 

deras privatkunder var också företagare och Länsförsäkringar ville kunna erbjuda deras 

kunder hela paketet. Av bankens totala utlåning sker endast 3 procent till företag. 

Respondenten vi intervjuade hade en relativt hög befattning och vill i studien vara anonym. 

Fortsättningsvis kommer respondenten att benämnas Lisa. Hon har arbetat i banken sedan 

2001, då bland annat som företags- och lantbruksrådgivare. 

4.7.1 Redovisning och revision 

Årsredovisningen används för att fastställa företagets finansiella ställning och att det finns en 

framtid för företaget. Om företaget visar ett treårigt bokslut där det har gått dåligt för företaget 

så är sannolikheten att det kommer att gå bra i framtiden liten. Därmed används 
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årsredovisningen för att stämma av att det finns underlag för de framtida prognoserna och 

budgetarna. Årsredovisningens historia har betydelse. Då ett reviderat bokslut finns 

kontrollerar rådgivarna noterna för att se vilka värderingsmetoder som använts. Lisa tillägger 

också att de kontrollerar om företaget har goodwillposter vilket de inte föredrar eftersom det 

är ett fiktivt värde på något som egentligen inte finns. Det är dock inget krav hos 

Länsförsäkringar Skaraborg att ha ett reviderat bokslut eftersom lagen inte längre kräver det 

för mindre företag. Hon anser också att det reviderade bokslutet kommer banken tillhanda för 

sent för att det ska vara av större värde eftersom fokus ligger på framtiden. Dessutom 

framhåller Lisa att det är många av deras företagskunder som avsagt sig revision men det är 

inget som har påverkat kvaliteten i årsredovisningarna. Vid större engagemang kan revisionen 

påverka företagens lånevillkor. Lisa säger också att de har möjlighet att kräva ett reviderat 

bokslut då de känner att de behöver den extra kontrollen över företaget. Företaget skulle 

kunna få högre ränta eller tuffare återbetalningskrav om banken inte känner sig trygg med det 

material som företaget erhåller. Det sker oftast i ett uppstartsläge eller när företaget går dåligt. 

Trots att Lisa inte sett någon ändring i kvaliteten i redovisningarna anser hon att 

tillförlitligheten till redovisningarna påverkats. Det finns inte längre den där extra kontrollen 

att luta sig tillbaka mot. Hon påpekar också att det finns skillnader på duktiga och mindre 

duktiga revisorer, men banken har god personkännedom på orten. Det kan vara så att banken 

ser att företaget inte får den stöttning de behöver och kan därmed rekommendera företaget att 

ta kontakt med de som banken anser gör att bra jobb. Så vem som sköter bokföringen och 

revisionen kan ha betydelse. 

Om ett mindre företag bör ha kvar revision varierar enligt Lisa från fall till fall. Vissa företag 

har större behov av revision än andra. Eftersom revisionen är en stor kostnad för företagen är 

det viktigt att företagen får ut någonting av relationen. Lisa framhåller att behovet av revision 

beror på företagets dignitet. Dessutom kan revisorn vara till hjälp innan ägaren vet hur 

verksamheten kommer att gå.  Hon anser att revisionsavskaffandet hänger ihop med 

aktiekapitalkravet. Revisionen är inte nödvändig utan istället kan aktiekapitalkravet höjas. De 

50 000 kronor som idag är kravet är inte ett speciellt stort kapital om det jämförs med risken 

att bedriva eget företag. Lisa avslutar med att nämna att det dock är en trygghet att ha ett 

reviderat bokslut. 

4.7.2 Kreditbedömning 

Länsförsäkringar Skaraborg har ett kreditberedningssystem som är datoriserat. Med hjälp av 

systemet följer de en mall över hur de ska skriva sina kredit-PM. De gör bedömningar enligt 

olika parametrar som är exempelvis årsbokslut med resultat och balansräkningar, affärsidén, 

förtroende till företagaren, företagets möjligheter samt gör en kreditupplysning. Utöver själva 

årsredovisningen är det fokus på den framåtriktade delen i form av likviditetsanalyser och 

budgetar. Mallen tillämpas av hela landets Länsförsäkringar. Banken tar hänsyn till vad 

krediten ska användas till. Det har ingen betydelse om företaget ska göra en investering eller 

om krediten ska användas som likviditetstillskott men det finns vissa verksamheter som 

banken inte vill låna ut till. Det kan vara om verksamheten är etiskt eller moraliskt suspekt, 

med andra ord är Länsförsäkringar Skaraborg rädda om sitt varumärke.  
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Om krediten är stor sker en årlig uppföljning. Är företaget däremot mindre och har en kredit 

på exempelvis 50 000 kronor då genomförs ingen årlig uppföljning men de har en dialog med 

företagaren för att kontrollera att verksamheten går bra. Vid kreditbedömningen är det viktigt 

att historiken och framtiden hänger ihop. Företagaren ska göra prognoser för framtiden och 

dessa finner stöd i hur företaget lyckats tidigare. 

4.7.3 Förtroende 

Lisa anser att det är relationen till kunden som skapar förtroendet. Det är viktigt att 

företagaren kan det han eller hon arbetar med. För att stärka dessa relationer och öka 

förtroendet besöker rådgivarna företaget på plats för att få en uppfattning om hur 

verksamheten sköts. Det räcker inte att företagaren lämnar in en propå till banken där det 

framgår att de har en verkstad och vill ansöka om en kredit. Banken måste försäkra sig om att 

verksamheten sköts på rätt sätt och att inget misstänksamt sker. Det finns en risk att banken 

missbedömt företaget och att de förlorar pengar. Det kan också vara så att företagaren 

missdömt sin marknad eller att det helt enkelt är fel människa som ansöker om krediten, alltså 

bulvanförhållanden. För att minska dessa risker sker ID-kontroller samt platsbesök och 

kontinuerlig kontakt med företagaren. Banken kan också genomföra en SWOT-analys samt 

konkurrentanalys. Finns det 20 likadana verksamheter på samma gata så kanske det inte ska 

finnas ytterligare en liknande verksamhet. Förutsättningarna för att överleva måste finnas. 

4.8 Sparbanken Alingsås 

Sparbanken Alingsås verkar i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga med huvudkontor i 

Alingsås. Stor del av det material som sparbanken behöver för att kunna driva sin verksamhet 

hämtar de från Swedbank. Sparbanken Alingsås är dock en egen bank men har ett nära 

samarbete med Swedbank. Bankens utlåning är relativt jämnt fördelat mellan privat- och 

företagskunder. 

På denna bank intervjuade vi två respondenter, Pehr Vikström och Linda Smedberg. Pehr är 

segmentsansvarig företagsmarknadschef över hela Sparbanken Alingsås. Han sitter dessutom 

med i bankledningen. Pehr har arbetat på Sparbanken sedan 1998 men började arbeta inom 

banksektorn 1982. 

Linda är kontorschef för företagsavdelningen i Alingsås. Hon har ett resultatansvar för 

företagsgruppen som arbetar i Alingsås. Linda har arbetat i banken sedan 1999. 

4.8.1 Redovisning och revision 

Redovisningen används för att ge stöd åt de framåtriktade prognoserna och budgetarna. En 

reviderad årsredovisning är inget krav för att bli beviljad kredit hos Sparbanken Alingsås. Det 

kan dock i vissa fall vara en trygghet att en revision har genomförts. Har företaget ett relativt 

stort lager och dåligt resultat kan det vara bra om någon oberoende har granskat lagret också. 

Linda framhåller att det beror på vem kunden är och vilket förtroende det finns till kunden. 

Finns en reviderad årsredovisning underlättar det för banken och de kan med större 

sannolikhet säga hur verksamheten ser ut. De läser igenom den reviderade årsredovisningen 

för att se så att den inte innehåller något avvikande intyg. Linda fortsätter berätta att en 
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revision kan ses som en kvalitetsstämpel och i vissa fall är revision ett måste. Lånevillkoren 

kan påverkas av att företaget inte har en reviderad årsredovisning om banken bedömer att 

osäkerheten är för stor. Det kan vara så att företagsägaren då får ta ett större ansvar och gå i 

borgen. Är risken för hög kan banken också avstå från att bidra med finansiering. Om en 

revision inte har genomförts måste kreditgivaren granska de finansiella rapporterna i högre 

utsträckning för att upptäcka sådant som kommer per automatik med revision. Linda 

framhåller att hennes känsla är att inte så många företag valt bort revision och i de fall 

kunderna gjort det har de ett väldigt litet engagemang i banken. Pehr framhåller också att 

lagändringen är för ny för att de ska kunna se några skillnader i kvaliteten i 

årsredovisningarna. Vidare säger han att revisorn kan fylla en annan roll än enbart granskare. 

Revisorn kan i många fall agera som ett bollplank för företagen. Både Linda och Pehr anser 

att vilken revisor som granskat årsredovisningen kan ha betydelse. Det har ingen betydelse 

om det är en större eller mindre byrå utan det är personrelaterat. Det kan finnas aspekter som 

banken och revisorn är oense om men det är sällan några betydande faktorer. Då det uppstår 

meningsskiljaktigheter för de en diskussion för att komma fram till en lösning. 

Pehr framhåller att företagen inte bara bör se till kostnaden när de står vid valet att anlita en 

revisor eller inte utan det är också viktigt att ta hänsyn till vad revisorn kan bidra med. Det är 

inte bara för att revisorn ska skriva under bokslutet utan det finns möjlighet att ha en djupare 

relation. Banken är företagens rådgivare men ibland kan det bli mer neutralt att gå till sin 

revisor och diskutera saker och ting. Han tillägger också att det är väldigt bra vid 

kreditpropåer att det finns ytterligare en diskussionspartner i företagets frågor. Linda anser att 

mindre företag kan vara i större behov av en revisor då de kanske inte har den kompetensen 

som krävs för att klara bokföringen själv. 

4.8.2 Kreditbedömning 

Sparbanken Alingsås har ett system som används vid kreditgivning. I detta system ingår vissa 

moduler som är obligatoriska och därefter ska de bedöma olika delar i detta. Först och främst 

använder de historiken, alltså årsredovisningen, som en grund då de gör en framtidsprognos. 

De arbetar ofta med att analysera bokslut och sedan kassaflödet för att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga. Lönsamheten och säkerhetsbedömning ingår också som obligatoriska 

delar. Utöver de finansiella rapporterna är det framtiden som är en jätteviktig del vid 

kreditbedömning. I den framtida analysen ingår budgetar och prognoser. Dessutom granskar 

banken vem företagsledaren är. De kontrollerar hans eller hennes kompetens och nätverk för 

att se om det finns möjlighet för företagsledaren att genomföra affärsidén och driva 

verksamheten framåt. Enligt Linda är det den svåra biten men den är väldigt viktig. 

Beredningsmässigt är det samma bedömningsmall som Swedbank använder men vid 

beslutsprocessen har Sparbanken Alingsås egna utformade kreditdelegationer om hur de får 

fatta kreditbeslut på olika nivåer. Pehr framhåller dock tydligt att de är en egen bank men 

jobbar nära Swedbank. Vid en kreditpropå tar banken hänsyn till vad krediten ska användas 

till. Inledningsvis undersöker dem så att det finns en affärsmässig grund för krediten. 

Dessutom undersöker dem så att investeringen är förenlig med bankens sätt att se på saker, 

exempelvis miljöaspekter. Banken har ett regelverk som stadgar att de ska göra 
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kredituppföljningar på företagen. Regelverket ser olika ut beroende på hur stor krediten är och 

hur de bedömer risken i engagemanget. Ju högre risk och ju större engagemang desto tätare 

uppföljningar görs. De använder sig också av kreditupplysningsföretaget UC som ger banken 

tidiga varningssignaler på om något i företaget är fel. Linda framhåller att ”All kreditgivning 

har ju en process efteråt, vi lånar ju inte ut pengar och släpper det sedan. Det finns alltid 

uppföljning fast på olika sätt beroende på kreditens omfattning och risk.”  

4.8.3 Förtroende 

Både Linda och Pehr anser att det är förmågan att leverera det företagsledaren sagt att han 

eller hon ska leverera som skapar förtroende. Företagsledaren måste sätta trovärdighet i det 

och ha förmågan att göra realistiska budgetar och prognoser och att eventuella avvikelser 

förklaras. Pehr tillägger att det också är förtroendegivande att företagsledaren skött sina 

tidigare krediter. Linda anser att generellt sett så skapar en reviderad årsredovisning högre 

förtroende än en icke reviderad då det är en kvalitetsstämpel. Men det kan finnas fall där den 

har mindre betydelse. Betydelsen beror på bland annat hur bankens åtagande på skuldsidan 

ser ut. Det finns mängder med risker vid kreditgivning, bland annat att företaget inte har 

möjlighet att återbetala krediten men också personrisk. För att minimera dessa risker 

genomför banken riskanalyser där de bedömer olika riskfaktorer. De tar hänsyn till hur 

beroende företaget är av ägaren, hur omvärlden ser ut och hur företaget påverkas av 

konjunkturer. Linda framhåller att det handlar om att förebygga dessa risker och se dem innan 

dem inträffar. Då vet banken hur de respektive kunden ska hantera dessa risker. 
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5 Analys 

Kapitlet börjar med en sammanfattande inledning av den insamlade empirin för att sedan 

avslutas med en analys av studiens insamlade empiri utifrån den valda teoretiska 

referensramen. 

5.1 Inledning 

Den empiriska studien visar att samtliga respondenter framhåller att en reviderad 

årsredovisning inte är ett krav för att bli beviljad kredit hos deras bank. Inte heller Almi har 

det som krav. Redovisningen används på samma sätt hos alla berörda banker samt Almi, alltså 

som underlag för att bedöma sannolikheten till framtida utfall. Det är relationen och 

förtroendet för kunden som anses vara det viktiga vid kreditgivning. Bank 2 var den bank som 

under hela intervjun kopplade samtliga svar till relationen till hans företagskunder. Några 

respondenter framhöll också att ett reviderat bokslut kommer banken tillhanda för sent för att 

det ska skapa värde för kreditgivaren. Dessutom ansåg samtliga banker att lagändringen är för 

ny för att några kvalitetsförändringar ska kunna uppmärksammas redan nu. 

Kreditgivningsprocessen ser likadan ut oavsett vilken bank företagen går till och samtliga 

banker använder någon form av bedömningsmall. Enda skillnaden var egentligen att Bank 1 

erbjöd möjligheten för mindre företag som ansökte om mindre krediter att lämna en enklare 

kreditpropå via bankens hemsida. Krediten jämförs då med en privat kredit som 

företagsägaren placerar i företaget. Kreditgivarens förtroende till företagskunden byggs på 

bland annat ärlighet, kompetens, välvilja, integritet och god planeringsförmåga. 

Sammanfattningsvis har samtliga respondenter avgett ungefär samma svar och det finns inga 

stora olikheter oavsett storlek på banken. 

5.2 Analys 

5.2.1 Redovisningens och revisionens betydelse 

Samtliga respondenter agerar under Finansinspektionens lagar och riktlinjer. Utifrån dessa 

utformar de egna rutiner och riktlinjer vid kreditgivning, vilket är i enlighet med Svenssons 

(2003) studie.  

Alla respondenter använder redovisningen som beslutsunderlag vid kreditgivning vilket är i 

enlighet med Johansson m.fl (2013). Dessutom instämmer samtliga respondenter med Maines 

och Wahlens (2006) teori om att kreditgivarna måste ha förtroende till företagens redovisning 

för att den ska kunna användas som beslutsunderlag vid kreditgivning. Finns det osäkra poster 

i redovisningen och ingen revisionsgranskning har genomförts måste kreditgivarna själva 

undersöka vad dessa poster beror på och hur de påverkar risken med affären. Lisa på 

Länsförsäkringar Skaraborg framhåller att hon inte gillar när företagen har goodwillposter 

eftersom det är ett fiktivt värde. Om ingen revisionsgranskning gjorts finns det risk att 

kreditgivaren inte får en tydlig bild över vad goodwillposten avser och därmed visar 

balansräkningen en missvisande bild (Schleifer & Friedlob, 1997). Jenny på Almi anser att 

årsredovisningen hjälper kreditgivarna att identifiera trender, tendenser och varningssignaler 

medan Collis (2010) menar att det är revisorns uppgift. Den delen av revision blir dock 

överflödig om kreditgivarna själva kan identifiera dessa. 
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De finansiella rapporterna visar ett historiskt utfall vilket inte är det som bankerna anser är 

viktigt eftersom krediten de beviljar ska återbetalas i framtiden. Istället granskar de om 

företagets historik visar goda resultat. Då är sannolikheten större att framtiden också visar 

goda resultat jämfört med om det historiska resultatet skulle ha varit sämre. Det viktigaste 

kreditgivarna kan få ut av redovisningen är enligt samtliga respondenter företagets 

återbetalningsförmåga. Andreas på Bank 1 menar att han ser över återbetalningsförmågan 

flera gånger innan han över huvud taget granskar något annat. Finns ingen 

återbetalningsförmåga beviljas ingen kredit vilket kan förklaras med att Lag om bank- och 

finansieringsrörelse 8 kap. 1§ (2014) inte tillåter att en kredit beviljas om ingen 

återbetalningsförmåga finns. Det visar att kreditgivarna är väl insatta i de lagar och regler som 

de har att följa. Redovisningen ligger även till grund för budgeterna och prognoserna. Utöver 

redovisningen granskar de andra faktorer så som hur företagets styrs och hur branschen ser ut. 

För att öka förtroendet till redovisningen kan företagen enligt Collis (2010) anlita en revisor. 

Innes och Lyon (1994) menar att en anledning till att revisionen först infördes var att hjälpa 

företagets intressenter att bli medvetna om faktorer som kan påverka företagets resultat. 

Respondenterna anser dock att deras kunder är öppna och ärliga och själva meddelar banken 

om sådana faktorer. Därmed blir revisionen överflödig. Samtliga respondenter ansåg att en 

reviderad årsredovisning är mer tillförlitlig än en icke reviderad årsredovisning men att det 

inte är ett krav att ha en reviderad årsredovisning. Det kravet kan bankerna inte ställa på grund 

av att det inte längre är ett lagkrav. Skulle dock redovisningen medföra någon form av 

osäkerhet har bankerna möjlighet att kräva att en revisor granskar de finansiella rapporterna 

för att en kredit ska kunna beviljas. Frågan om att ha en revisorsgranskning eller inte får oftast 

svaret ”det beror på”. Jenny på Almi, Johan på Bank 3 samt Lisa på Länsförsäkringar 

Skaraborg framhåller att det inte går att svara ja eller nej på den frågan. Det beror bland annat 

på ambitionen med företaget vilket även Silivestru (2012) framhåller. Han menar att om 

ambitionen är att växa är företaget beroende av krediter. Övriga respondenter har nämnt att 

företagarna själva är duktiga på att se om deras verksamhet är i behov av revision eller inte. 

Det kan bero på att om företaget inte har behov av extern finansiering så finns det ingen 

anledning att kvalitetssäkra redovisningen med hjälp av revision. Skulle det däremot finnas 

behov av investerare i någon form kan revisionen anses som viktigare eftersom investerarna 

med all sannolikhet vill ha någon form av underlag och enligt Johansson m.fl. (2013) används 

redovisningen vid ekonomiskt beslutsfattande.   

Om det däremot finns en reviderad årsredovisning så kan det ha betydelse för 

riskbedömningen vilken revisor som har granskat. Då samtliga respondenter arbetar inom ett 

begränsat geografiskt område finns god personkännedom på orten. Har kreditgivaren goda 

erfarenheter av den granskande revisorns kompetens så kan den reviderade redovisningen 

anses som mer säker än om det är en okänd revisor som genomfört granskningen. Johan på 

Bank 3 framhöll också att trovärdigheten till revisionen ökar om det är en branschspecifik 

revisor som granskat. Schneider (2010) framhöll i sin studie att det inte räcker med en 

revision utan revisorns kompetens har betydelse för kvaliteten i revisionen vilket är i enlighet 

med samtliga respondenters svar. Oavsett vilket yrke det handlar om finns det alltid individer 

som är bättre respektive mindre bra på sitt yrke. 
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Den stora skillnaden i studien jämfört med tidigare studier är vilken roll revisionen har vid 

kreditgivning och dess betydelse. Schneider (2010) framhåller att bankernas kreditbedömning 

påverkas av om redovisningen är reviderad eller inte. Denna studie visar att revisionen inte 

har den påverkan på lånevillkoren så till vida att kreditgivaren inte bedömer att risken med 

affären är för hög. Samtliga respondenter framhåller att priset på krediten beror på den 

osäkerhet som affären medför.  En icke reviderad årsredovisning anses inte mer osäker än en 

reviderad årsredovisning om bokföringen är utformad av kompetent personal. Syftet med 

revisionen är enligt Mironiuc et al. (2012) att uttrycka en professionell åsikt i huruvida 

redovisningen är riktig. Denna studie visar dock att det inte krävs en revisor för att bedöma 

redovisningens riktighet. Det kan vara så att företagaren själv har den kompetens som krävs 

och har han eller hon inte den kompetensen kan företaget anlita en extern redovisare. 

Respondenterna framhåller att det är viktigt att redovisningen är korrekt men att revision inte 

är den enda kvalitetsstämpeln som finns att erhålla. Andreas på Bank 1 nämnde att om han 

fick välja mellan en revisionsberättelse och en bokslutsrapport gjord av en auktoriserad 

redovisningskonsult väljer han det sistnämnda. Dock anser Bolagsverkets chefsjurist att 

mindre företag är dåliga på att utnyttja de redovisningstjänster som erbjuds. Det kan bero att 

mindre företag inte har samma kapital som större företag och de försöker då spara in på 

”onödiga” kostnader. Det kan resultera i att de själva försöker sköta sin bokföring istället för 

att använda sig av externa redovisningstjänster. Anledningen till att Andreas på Bank 1 

föredrar en bokslutsrapport kan bero att en auktoriserad redovisningskonsult genomför sina 

granskningar snabbare än vad revisorn gör. Jan-Erik på Sparbanken Skaraborg nämner: 

”Det är ju såhär att ett reviderat bokslut är historia. Man har sex månader på sig 

att lämna in sitt bokslut till Bolagsverket och registrera det och sen har man 

ytterligare en månad innan det händer någonting. Då har det gått ett halvår innan 

vi kanske får ett bokslut och då är frågan hur mycket det är värt för oss.” 

Då företagen ofta måste ha ett kreditbeslut relativt snabbt har kreditgivaren inte möjlighet att 

invänta det reviderade materialet. Det skulle därmed behövas en snabbare granskning som ger 

samma kvalitetssäkring som en revision.  

Collis (2010) studie i Storbritannien har visat att reviderade årsredovisningar har högre 

kvalitet än icke reviderade årsredovisningar. Lagändringen om avskaffad revisionsplikt i 

Storbritannien skedde 1993 vilket har gett kreditgivarna 20 år att finna kvalitetsförändringar. I 

Sverige avskaffades revisionsplikten 2010 vilket inte har gett svenska kreditgivare tillräckligt 

med tid att se några förändringar i kvaliteten och samtliga respondenter instämmer. Studiens 

respondenter menar även att det inte bara är en revisor som kan kvalitetssäkra redovisningen. 

Jan-Erik på Sparbanken Skaraborg menar att det viktigaste är att redovisningen är rätt. Då det 

inte är revisorn som upprättar redovisningen tycks det vara ytterligare en faktor som visar att 

revisionen är överflödig. Det är alltså viktigt är att redovisningen upprättas av kompetent 

personal. Därmed ökar betydelsen av redovisningsekonomer och redovisningskonsulter.  

Det är inte bara problematiskt att revisionen förmedlas för sent. Andreas på Bank 1 menar att 

revisionsberättelsen egentligen inte visar speciellt mycket förutom eventuella avvikelser så 

som försenade skatteinbetalningar. Manita och Elommal (2010) förklarar det genom att 
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revisionsberättelsen är standardiserad och erbjuder inte någon större möjlighet till 

differentiering. 

Gentemot tidigare studier är den största och mest intressanta skillnaden att revisionen har 

avsevärt större betydelse i Danmark jämfört med i Sverige. Andreas på Bank 1 nämnde att de 

danska bankerna drabbades hårdare i den senaste finanskrisen. Ett skäl till det kan vara att de 

danska och engelska bankerna inte var lika förberedda som de svenska bankerna eftersom de 

svenska bankerna redan genomgått en kris under början av 90-talet. Det kan vara ett skäl till 

att de danska bankerna har högre utlåningskrav i form av revision än vad de svenska bankerna 

har. 

Revisionsprocessens riskbedömning enligt Mironiuc et al. (2012) liknas den riskbedömning 

som kreditgivaren själv gör. Det ser vi som ytterligare ett bevis på att revisionen kan ses som 

överflödig vid kreditgivning. 

5.2.2 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen är snarlik hos samtliga undersökta banker. De agerar i enlighet 

med Brewers (2007) process som omfattar tre steg; inhämtning av information, bearbetning, 

tolkning och analys samt beslut. Samtliga respondenter menar dock att kreditprocessen inte är 

avslutad efter det tredje steget utan krediten följs alltid upp på ett eller annat sätt beroende på 

kreditens storlek. Därmed ser kreditprocessen ut som följer: 

 

Fig. 5.1 Brewers (2007) kreditprocess som är utvecklad utifrån denna studie. 

Studien visar att alla banker använder sig av någon form av bedömningsmall. En del banker 

benämner det för kredit-PM och andra ser det som en scoring-modell men i slutändan 

behandlar de i princip samma parametrar. Tidigare studier har inte påvisat detta utan 

fokuserar endast på den övergripande kreditprocessen. De största parametrarna som samtliga 

modeller innehåller är organisation, ledning, bransch och ekonomi. Varje parameter innehåller 

en del underrubriker för att de ska kunna göra en korrekt bedömning. Det läggs mer vikt på 

den mjuka delen vilket är vad Berger och Udell (2002) kallar för relationsutlåning. Det visar 

också att samtliga respondenter, oavsett storlek, använder sig av både hård och mjuk 

information vilket motsäger sig Berger och Blacks (2011) studie som visar att större banker 

fokuserar på hård information medan mindre banker fokuserar på mjuk information. 

Skillnaden kan bero på att det krävs båda informationstyperna för att en korrekt 
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kreditbedömning ska kunna genomföras. Berger och Black (2011) menar att större banker har 

lättare att förmedla trovärdig information genom det finansiella och Trönnberg och Hemlin 

(2012) menar att större banker inte har möjlighet att samla in mjuk information på grund av 

att det är tidskrävande och kostar mycket pengar. Jan-Erik är chef på Sparbanken Skaraborg, 

som anses vara en mindre bank, och han påpekar att de också använder sig av nyckeltal i sin 

kreditbedömning. Dessutom bör det vara lika lätt att kommunicera trovärdig mjuk 

information då de använder sig av tydliga bedömningsmallar. Studien visar också att alla 

krediter anses lika viktiga, oavsett storlek. Bank 1 har utformat en standardiserad mall 

kopplad till deras hemsida som kan användas av mindre företag som vill ansöka om mindre 

krediter. Det visar att banken anser att även de mindre krediterna har betydelse för deras 

verksamhet genom att underlätta för företagaren vid en kreditansökan. 

Andreas på Bank 1 betonar att lånevillkoren baseras på vilken risk kreditgivaren anser att 

krediten har. Han säger: 

”Vi har massa parametrar som vi lägger ihop till en riskbedömning. Risken sätter 

priset på kunden och händer det saker på vägen, både om risken blir sämre eller 

bättre, så ändrar vi priset.” 

Alla respondenter betonar vikten av risken med krediten. Brewers (2007) studie påvisar att 

kreditgivarna klassificerar företagen och sätter räntan efter risken och företagets förväntade 

vinst. Ingen av studiens respondenter har diskuterat vikten av företagets vinst vilket tycks visa 

att den förväntade vinsten inte har någon betydelse vid kreditgivning. Linda på Sparbanken 

Alingsås hävdar också att om risken med krediten anses vara hög kan de resultera i att 

företagsägaren får ta ett större ansvar och till exempel gå i borgen eller så nekas företaget 

beviljad kredit. Det visar hur viktigt det faktiskt är att risken anses vara låg, inte bara för 

bankens skull utan också för företagarens skull. 

En kreditaffär innebär att både endogena och exogena risker måste hanteras. Det görs enligt 

Kantsperger och Kunz (2010) med hjälp för förtroende och studiens respondenter är eniga 

med forskarna. 

5.2.3 Förtroende vid kreditgivning 

Samtliga respondenter framhåller att förtroende är byggstenen vid kreditgivning. Banken 

måste ha förtroende för företagaren och företagaren måste ha förtroende för banken. Jenny på 

Almi anser att förtroende skapas genom att företagaren har god planeringsförmåga, bra 

struktur och en uppläggning av en plan. Linda på Sparbanken Alingsås anser att det skapas 

genom att företagaren levererar det han eller hon säger att de ska göra. Enligt Mayer et al. 

(1995) krävs det någon form av underlag för att förtroende ska kunna anses optimalt. Det går 

inte att lita på en person utan någon form av försäkring, då anses risken som tas vara allt för 

hög (Child, 2001). Företagaren bör därmed vara väl förberedd när han eller hon besöker 

banken med en kreditpropå. Både Mayer et al. (1995) och Tyler och Stanley (2007) definierar 

förtroende som viljan att ta en risk vilket är precis det som sker vid kreditgivning. Samtliga 

banker tar en risk när de beviljar krediter till företag då det kan uppstå problem som resulterar 

i att företagaren inte kan återbetala krediten. Precis som Tomkins (2001) framhåller menar 
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respondenterna att förtroende handlar om att lita på att företagskunden genomför det han eller 

hon förväntas göra. Jan-Erik på Sparbanken Skaraborg nämnde också att det är viktigt att 

beakta personrisken. Det kan bero på att mindre företag oftast består av en ägare och därmed 

är nyckelpersonsberoende.  

Det är inte bara företagaren som kan förbättra möjligheterna till ökat förtroende utan studien 

visar också att bankerna har egna system och rutiner för att minska risken och öka förtroendet. 

Bank 1 har ett eget kontrollsystem som körs varje natt för att ständigt vara uppdaterade vad 

som händer i de företag som har kunder hos dem. Kreditgivarna på Länsförsäkringar 

Skaraborg använder sig av platsbesök och ID-kontroller för att säkerställa att krediten beviljas 

till rätt individ och för rätt ändamål. Det visar att det krävs arbete från båda parter för att 

uppnå ett optimalt förtroende (Mayer et al. 1995). 

Mayer et al. (1995) använder tre begrepp för att förklara förtroende; förmåga, välvilja och 

integritet. Dessa tre begrepp anser samtliga banker, direkt eller indirekt, är det som skapar 

förtroende till deras kunder.  

”Sen är det ju det här med mjuka faktorer som är viktigt. Vem är 

företagsledaren? Vem är huvudet bakom företaget som ska låna pengar? Och hur 

bedömer vi den personen? Vi ser till vilken kompetens och nätverk och vilket 

förtroende vi har för den personen för det är ändå han eller hon som ska kunna 

genomföra den här affärsidén och driva den här verksamheten framåt.” Linda på 

Sparbanken Alingsås om kompetens. 

”Säg att ett företag behöver låna 300 000 kronor ungefär för att klara 

likviditeten, då går man ju inte och knackar på liksom och tittar att det används 

till precis det utan det finns ju ett förtroende där naturligtvis.”  Johan på Bank 3 

om välvilja. 

”Det är ju öppna kort, det är inte så att kunden säger en sak och sen gör något 

annat. Kunden lånar ju till det kunden behöver det till.”  David på Bank 2 om 

välvilja. 

”Det kan vara så att vi tycker den verksamheten som du vill bedriva inte är riktigt 

vad vi vill vara med och finansiera, om det skulle vara något etisk eller moralisk 

suspekt verksamhet.” Lisa på Länsförsäkringar Skaraborg om integritet. 

Företagaren måste alltså ha kompetensen som krävs för att driva verksamheten framåt, de 

måste ha goda avsikter vid kreditgivningen samt agera i enlighet med bankens värderingar 

och policys. Förtroendet tycks vara en betydande del vid kreditgivning men det skapas inte i 

första hand genom reviderade årsredovisningar. Istället är det den mjuka informationen som 

är den största förtroendeskapande faktorn.  
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om revisionen har betydelse vid bankernas 

kreditbedömning. I det avslutande kapitlet kommer studiens resultat att redogöras för att 

kunna besvara forskningsfrågan och syftet. Vi förklarar också studiens bidrag och förslag till 

fortsatt forskning kommer att ges. 

6.1 Slutsats 

Vi har som avsikt i slutsatsen att besvara följande forskningsfråga: 

 Vilken betydelse har revisionen av redovisning i mindre företag vid kreditbedömning i 

större respektive mindre banker? 

Ett företags redovisning används vid kreditgivning och har en betydelse. Det beror på att det 

är återbetalningsförmågan som det läggs störst vikt på vid kreditgivning. Redovisningen är 

dock inte det viktigaste dokumentet utan används som stöd för de prognoser och budgetar 

som företagen lämnar in till banken. Andreas på Bank 1 menar att företagsägaren måste vara 

väl förberedd inför ett kreditmöte och ha med sig sitt underlag som därefter bedöms av 

kreditgivaren med hjälp av redovisningen. Studien visar att den ekonomiska delen av en 

kreditbedömning är liten jämfört med de övriga delarna. Utöver de ekonomiska faktorerna 

granskas, enligt Jenny på Almi, organisationen, ledningen och verksamhetens bransch. Även 

övriga respondenter menar att dessa delar är viktiga vid kreditgivning.  

I och med att redovisningen endast är en liten del av kreditbedömningen får också revisionen 

en liten betydelse. Respondenterna framhäver dock att en genomförd revision aldrig är en 

nackdel vid kreditgivning men den tycks inte ha den betydelse som tidigare studier visar. 

Samtliga respondenter påpekar att det reviderade materialet kommer banken tillhanda för sent 

och att siffrorna då är inaktuella. Andreas på Bank 1 anser att ett företag bör ha någon som 

granskar dem men han vet inte i vilken form. Det viktigaste är att redovisningen är korrekt 

utförd och då kan en redovisare eller redovisningskonsult vara ett lika bra eller om inte bättre 

alternativ än en revisor. Respondenterna framhåller också att ju större kredit ett företag 

ansöker om desto större risk blir det för banken. Det resulterar i att det blir desto viktigare att 

kreditunderlaget stämmer. Studien visar att kreditgivarna hyser stor tillit till sina 

företagskunder om att de själva är duktiga på att se sitt behov av de olika externa tjänsterna.  

Vad gäller kreditgivarens förtroende till företagskunden så menar respondenterna att en 

revision oftast är mer säker än en icke reviderad redovisning i och med att det är en kompetent 

individ som granskat den. De hävdar dock som tidigare nämnt att det finns andra kompetenta 

individer som kan ge samma kvalitetssäkring som en revisor. Bankerna kräver ingen revision 

från mindre företag på grund av att det inte är ett lagkrav att ha en revisor.  

Studien visar att det är relationen till företagskunden som skapar förtroendet. Det som har 

betydelse är hur väl kreditgivaren känner sin kund och dess förmåga att driva sin verksamhet. 

Förtroendet ökas genom att företagaren har god planeringsförmåga, är ärlig och öppen. 

Bankerna vill att deras företagskunder ska ha bra framförhållning och vara öppna med både 

positiva och negativa aspekter och att det är detta som skapar bankernas förtroende till dem. 
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Samtliga respondenter anser att företagaren måste ha förmågan (kompetensen) att driva sin 

verksamhet. De måste också ha goda avsikter med krediten och agera i enlighet med bankens 

värderingar. Dessa tre faktorer menar både respondenterna och Mayer et al. (1995) skapar 

förtroende. Det som är avgörande för om en kredit ska beviljas är osäkerheten i 

kreditgivningen. Samtliga respondenter gör en riskbedömning av företagaren och krediten för 

att sedan riskklassificera dem. Så länge redovisningen är upprättad av kompetent personal 

ökar inte en revision en eventuell osäkerhet till redovisningen. Därmed tycks förtroendet vara 

en viktig del vid kreditgivning men det skapas inte genom reviderade årsredovisningar.  

Revisionen tycks alltså inte vara en avgörande faktor för om företagen ska bli beviljade kredit 

eller inte. Studien har bland annat som syfte att undersöka om kreditbedömningen skiljde sig 

mellan stora och små banker. Resultatet visar att större och mindre banker fokuserar på 

samma faktorer vid kreditgivning. Både stora och små banker använder både hård och mjuk 

information och därmed skiljer det sig ingenting.  

6.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare studier 

Svensson (2003) och Mironiuc et al. (2012) hävdar att redovisningen ligger till grund för 

ekonomiska beslut och att det är viktigt att redovisningen visar en verklig bild av företagens 

finansiella ställning. Detta bekräftas av studien då samtliga respondenter använder 

redovisningen på detta sätt och återbetalningsförmågan är det absolut viktigaste. Därmed är 

det viktigt att redovisningen är korrekt. Andreas på Bank 1 framhåller: 

”Återbetalningsförmågan, det är liksom A och O. När någon kommer med en 

lånepropå till oss; kan du betala tillbaka det vi lånar ut? Jag tittar inte på något 

annat först.” 

Collis (2010) har tidigare gjort studier om revisionspliktens avskaffande i Danmark och 

Storbritannien. Studien i Danmark visar att danska banker anser att det är viktigt att 

redovisningen är reviderad för att de ska kunna bevilja en kredit. Svenska banker har dock en 

annan ståndpunkt i frågan. Resultatet i denna studie visar att då det är viktigt att 

redovisningen är korrekt upprättad är en redovisningskonsult ett minst lika bra verktyg som en 

revisor. Collis (2010) studie i Storbritannien visar också att kvaliteten i redovisningen är 

förankrad med revisionen och att kvaliteten har försämrats sedan avskaffandet. Denna studie 

visar dock inga sådana aspekter. Samtliga respondenter anser att tiden har varit för knapp för 

att kunna identifiera några kvalitetsförändringar. 

Studien bidrar bland annat med en utvecklad kreditgivningsprocess. Brewers (2007) modell 

som visas i studien är otillräcklig och det har därför utformats en modell som innehåller ett 

fjärde steg; uppföljning. Studien visar också vilka delar som granskas vid kreditgivning. 

Dessa är organisation, ledning, bransch och ekonomi. Linda på Sparbanken Alingsås betonar: 

”All kreditgivning har ju en process efteråt. Vi lånar ju inte ut pengar och släpper 

det sen. Det finns alltid uppföljning fast på olika sätt beroende på kreditens 

omfattning och risk.” 
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Mayer et al. (1995) utgår från tre begrepp för att förklara förtroende. Dessa begrepp är 

förmåga, välvilja och integritet. Denna studie bekräftar dessa faktorer som 

förtroendeskapande men framhäver även ytterligare faktorer som skapar förtroende. Sådana 

faktorer är bland annat ärlighet, öppenhet, god planeringsförmåga och förmågan att vara 

förberedd. 

6.3 Studiens bidrag 

Studien visar delar av kreditgivningen som tidigare forskare inte har nämnt. Istället för 

övergripande modeller visar studien mer detaljrikt vad som granskas vid kreditgivning. Det 

gör att företagaren vet vad som förväntas av dem och de kan besöka banken väl förberedda. 

Studien visar också vad bankerna kräver av sina företagskunder för att de ska kunna ha 

förtroende till dem och hur kreditgivarna ställer sig till en reviderad årsredovisning vid 

kreditgivning. Det ger företagaren en förståelse för vad som anses viktigt. Då kan studien vara 

till hjälp för företagaren då han eller hon står inför valet att anlita en revisor eller inte. 

Respondenterna har också nämnt att det finns alternativa lösningar till revision som kan anses 

likvärdiga ur kreditgivningsperspektiv. En sådan lösning skulle kunna vara att istället anlita en 

kompetent redovisningskonsult eller bokförare för att få det stöd som krävs och kunna 

framställa en riktig och tillförlitlig redovisning. Studien visar därmed vikten av de övriga 

externa tjänsterna, bortsett från revision.  

Nedan har vi gett förslag till fortsatt forskning. Denna studie kan då vara till hjälp i form av en 

jämförelse. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Många av respondenterna har ansett att några av frågorna har varit svåra att besvara på grund 

av att lagändringen är relativt ny. Förslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara att 

genomföra en liknande studie om några år för att se om kvaliteten i redovisningen förändrats 

och om bankernas kreditbedömning påverkats av det. Regeringen (2008) framhöll innan 

avskaffandet att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten var oroliga över att skattefel och den 

ekonomiska brottsligheten skulle öka. Därför skulle det också vara intressant att undersöka 

hur Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ser på lagändringen. Även David på Bank 2 

framhöll att den vanligaste orsaken till en oren revisionsberättelse är att skatter och moms inte 

betalts in i tid. Studien är baserad på relativt små orter (Skövde, Skara och Alingsås) och det 

skulle därför vara intressant att se om det skiljer sig på större orter, exempelvis Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner 
 

Arbetsfördelning 

Generellt sett så har arbetsfördelningen varit jämn genom hela arbetets gång. Vi valde tidigt 

att en av oss skulle skriva texten i uppsatsen eftersom vi ville att texten skulle bli enhetlig med 

samma språk rakt igenom. Vi har båda deltagit på samtliga intervjuer men vi delade upp det 

på så vis att en av oss styrde intervjun och den andra lyssnade, antecknade och skötte 

inspelningsutrustningen. Uppdelningen på intervjuerna var att vi styrde varannan gång. Under 

uppsatsskrivandet har vi till största del alltid suttit tillsammans och arbetat. Det ansåg vi var 

bra då vi kunde diskutera med varandra. Vid enstaka tillfällen har vi suttit var för sig då någon 

av oss haft förhinder men det har aldrig resulterat i att någon av oss arbetat mer eller mindre 

än den andre. 

Malins reflektioner 

Innan kursen examensarbete i företagsekonomi startade var jag nervös över den arbetsbördan 

som jag av tidigare studenter hade hört att uppsatsen krävde. Jag var beredd att jobba långa 

dagar, kvällar och kanske till och med nätter. Prestationsångesten var hög då jag gärna ville 

avsluta min utbildning på topp. Jag ansåg att vi inte fått tillräckligt med information angående 

examensarbetet innan kursen startade vilket resulterade i att många snabba beslut var tvungna 

att fattas för att uppsatsskrivandet skulle komma igång. Jag och min uppsatspartner bestämde 

relativt snabb vilket ämne vår uppsats skulle behandla och det ämnet har vi hållit fast vid 

genom hela uppsatsen. Det resulterade i att vi ganska snabbt kunde börja samla material och 

börja skriva.  

Jag upptäckte snabbt att det var svårt att hitta relevanta artiklar kring vårt ämne. Då 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag är relativt ny fanns det ingen svensk 

forskning utan vi var istället tvungna att hitta andra länder som avskaffat revisionsplikten. 

Dessutom handlar revision och redovisning till stor del om regelverk. Då olika länder kan ha 

olika regelverk blev det också svårt att hitta artiklar som var relevanta för just vår studie. Det 

medförde att vi ständigt fick kritiskt granska de artiklar vi fann vilket jag anser varit otroligt 

utvecklande i min läroprocess eftersom vi hela tiden fick undersöka i vilket sammanhang de 

tidigare studierna gjorts. Ganska så snabbt fick vi ner en problembakgrund och vår 

problemfråga. Vi var tidigt väldigt nöjda med vår uppsats och arbetsbördan ansåg jag hade 

varit normal, alltså inga sena kvällar eller nätter. Jag började tro att många tidigare studenter 

hade överdrivit när de diskuterat arbetsbördan kring examensarbetet. Under den perioden 

skrev jag det som krävdes av mig där och då utan att egentligen reflektera över hur mitt 

material skulle användas vidare i uppsatsen vilket gav konsekvenser efter första 

delinlämningen. 

Under första seminariet ansåg vår examinator att uppsatsen inte uppfyllde kriteriet för 

godkänt. Han ställde en del frågor angående vår uppsats som jag inte kunde svara på just på 

grund av att jag inte reflekterat kring det material vi samlat in och hur det vidare skulle 
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användas i uppsatsen. Det var där och då jag insåg att arbetsbördan som de tidigare 

studenterna framhållit faktiskt existerade. Den nästkommande veckan fick vi i princip skriva 

om 70 procent av vår text vilket var ett bakslag då tiden var knapp. Dock tror jag att det var 

den delen under examensarbetet som gav mig mest teoretisk kunskap då jag nu var medveten 

om att jag måste fundera en extra gång kring den text jag väljer att formulera och hur den 

faktiskt ska bidra med något i studien. Ett helt nytt synsätt uppenbarade sig och jag lärde mig 

otroligt mycket. 

Det var nu också dags att välja undersökningsmetod vilket enligt min mening inte kunde vara 

så svårt. Vi skulle göra några intervjuer och få reda på information som sedan skulle 

analyseras. Var det så enkelt? Svar NEJ. Vi började läsa metodböcker och artiklar och insåg 

att bara val av metod var ett komplext område. Metoden skulle kopplas ihop med syftet och 

det skulle finnas tydliga belägg för vald metod. Skulle metoden vara kvalitativ eller 

kvantitativ? Vilken ansats skulle finnas? Vilka sorters intervjuer skulle vi ha? Hur många 

måste vi intervjua? Frågorna var många och det tog tid att komma fram till en metod som 

kändes lämplig och som vi kunde stå för. I och med att metoden inte var så enkel som jag 

tidigare trott lärde jag mig otroligt mycket eftersom jag hela tiden var tvungen att läsa böcker 

för att hitta lämpliga motiveringar till våra val. Det gjorde att jag faktiskt fick en förståelse för 

de val vi gjorde. 

När vi skrev vår problembakgrund och problemfråga hade jag inte alls i åtanke att det skulle 

kopplas ihop med en teori. Det resulterade i att när det var dags att skriva teoriavsnittet så 

körde vi fast. Men med hjälp av tidigare studier kunde vi rätt så snabbt välja ut en lämplig 

teori och börja skriva. Jag kan ärligt säga att det inte var fören vi skrev den teoretiska 

referensramen som jag började reflektera ordentligt över det vi skrev. Avsnittet gjorde att jag 

hela tiden tänkte efter hur det skulle påverka uppsatsen och hur det skulle användas. Om 

texten inte var relevant att ta med så använde vi den inte. Mitt tänkesätt följde från den 

teoretiska referensramen genom hela resterande uppsatsen. Jag ställde frågan ”Hur ska detta 

användas?” så fort jag skulle skriva något. 

Jag har alltid tyckt det är lite jobbigt att presentera arbeten inför folk och ta kontakt med folk 

jag inte riktigt känner. Under hela min högskoleutbildning har min rädsla för att presentera 

inför folk minskat men jag tyckte det var jobbigt att vi skulle behöva ta kontakt med de 

banker vi behövde intervjua inför studien. Under hela insamlandet av empirin har jag 

utvecklats som person otroligt mycket. Efter varje intervju blev det lättare och till slut 

försvann nervositeten helt och det blev riktigt roligt. Jag lärde mig otrolig mycket om 

bankverksamheten i helhet men självklart speciellt mycket om just kreditgivning. Innan 

empirin kunde vi bara förlita oss på det teoretiska men eftersom det inte alls stämde med hur 

det fungerar i praktiken så lärde jag mig betydelsen av de olika faktorerna vid kreditgivning. 

Vidare skulle materialet analyseras och det var då jag verkligen fick tänka till vad 

skillnaderna kunde bero på. Min egen läroprocess tog verkligen fart och jag blev många 

erfarenheter rikare, allt är inte svart eller vitt. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag har lärt mig otroligt mycket angående ansvar. 

Oavsett vad handledaren eller examinatorn har sagt så är det i slutändan vi som ska ta ansvar 
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för vår uppsats och stå för det vi skrivit. Det har gjort att vi i vissa fall har bortsett från deras 

kommentarer. Jag har lärt mig att det som står i teorin inte alltid behöver stämma med 

praktiken. Att kritiskt granska texter kommer nu naturligt för mig då vem som skrivit en text 

eller vart studien är genomförd har betydelse för dess resultat och användbarhet. 

Josefins reflektioner 

Från början var valet av problemområde ett stort dilemma för oss. Vi hade några områden 

som vi funderade på att skriva om, bland annat om det successiva borttagandet av 

kontanthanteringen i Sveriges banker. Den idén fick vi efter att vi hade varit på en mässa med 

olika företag i Portalen. Jag och Malin bestämde oss senare för att det var inom ämnet 

revision som vi ville skriva examensarbetet om i och med den nyligen ändrade lagen om 

revisionsplikt för mindre företag. Även inom revisionsämnet visste vi inte riktigt vad det var 

vi ville skriva om. Vi funderade bland annat på att skriva om vad företagen kollade på när de 

stod i valet av vilken revisor de skulle anlita.  Tillslut kom vi fram till ett gemensamt beslut 

om att skriva om vilken (o)betydelse revisionen har vid kreditgivning. Vi sökte på gamla 

examensarbeten inom det området och upptäckte att det finns många arbeten inom det men de 

flesta var innan lagen ändrades. Den problemformulering som vi kom fram till har vi inte 

ändrat om speciellt mycket utan det är mer finjusteringar som vi har fått gjort. 

Att göra en kvalitativ metod var ganska självklart då vi ville få en direktuppfattning om vad 

företagsrådgivarna ansåg vara viktigt vid kreditgivning och vilken betydelse som revisionen 

har. Dessutom var det intressant att göra en kvalitativ metod då vi i en annan kurs på 

utbildningen gjorde en undersökning med hjälp av kvalitativ metod. Insamlingen av empirin 

gick överraskande bra. Vi trodde innan att respondenterna skulle avstå från intervjuer på 

grund av tidsbrist. Några banker besökte vi och frågade om de kunde ställa upp på intervju 

och vi fick då direkt ett datum bokat för intervju. Resterande banker skickade vi ut mail till 

och fick snabbt svar av alla. Majoriteten av de tillfrågade ställde upp vilket vi såklart är 

otroligt tacksamma för. Vid intervjutillfället var respondenternas bemötande trevligt. 

Intervjumomenten tycker jag var det roligaste under uppsatsens gång.  

Under examensarbetets har samarbetet mellan mig och Malin fungerat bra. Jag tror att det dels 

beror på att vi är goda vänner men även också att vi tänker ungefär lika och kompletterar 

varandra bra inom vissa kunskapsområden. Vi har dessutom gjort tidigare arbeten under 

utbildningen tillsammans. Under examensarbetet har vi hela tiden jobbat tillsammans och 

hållit ett bra tempo i skrivandet.  

Jag har lärt mig mycket under dessa tre år på högskolan. Det är väldigt mycket eget ansvar 

och egna initiativ som krävs om studierna och examensarbetet ska klaras av. Under 

examensarbetet så har jag läst ofantligt många vetenskapliga artiklar och har då lärt mig att 

sortera ut de som är relevanta för ämnet samt att ha ett kritiskt förhållningssätt till både 

vetenskapliga artiklar och böcker. Sökandet efter de vetenskapliga artiklar som krävdes till 

arbetet var det mest jobbiga och det mest tidskrävande.  Att få intervjua respondenterna var 

intressant då det kan ses som bra träning inför framtida arbetsintervjuer. 
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Det som vi kom fram till i vår analys och slutsats trodde jag inte innan arbetet påbörjades. Jag 

hade en hypotes om att revisionen skulle ha en mycket mer betydande roll än vad den faktiskt 

har. Efter att ha intervjuat våra respondenter så förstår jag deras resonemang varför revisionen 

inte har en betydande roll som jag trodde då den kommer kreditgivarna tillhanda försent. 

Sammanfattningsvis så tycker jag att examensarbetet har varit en rolig och utmanande tid. 

Tidigare arbeten under utbildningen har bara vissa delar av de formaliakrav som används i 

uppsatsen ingått. Därför tycker jag att det var roligt att få åstadkomma ett helt arbete med alla 

formaliakrav som ska ingå.  
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Bilaga 2 – Intervjumall 

 

INTERVJU MED ___________________________________________________________ 

PRESENTATION 

Syftet med vår studie är att studera vilken betydelse revisionen har vid bankernas 

kreditgivning till mindre företag och hur det påverkar företagets möjlighet att få lån då de 

väljer att inte längre anlita en revisor. 

Då vi genomför en semi-strukturerad intervju ser vi gärna att vi har en öppen diskussion där 

du som respondent gärna får diskutera mer än det som frågas samt att vi har möjlighet att 

ställa följdfrågor om så behövs. 

PRAKTISKT 

Är det okej att intervjun spelas in? 

Är det okej att nämna företagets namn i studien? 

Vill du som person vara anonym i studien? 

RESPONDENTEN 

Vilken befattning har du i företaget? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

FRÅGOR 

Kreditprocessen 

 Vilka lagar har ni att ta hänsyn till vid kreditgivning? 

 Av bankens totala utlåning, hur stor del lånas ut till företag? 

 Har ni någon specifik mall/modell att gå efter vid kreditgivning till mindre företag? 

 Hur ser kreditgivningsprocessen ut? Är modellen utformad enbart för ert kontor eller 

för hela koncernen? 

 Hur fortlöper processen efter beviljat lån? Har ni kontakt med företaget efteråt? 

 Tar ni hänsyn till vad lånet ska användas till? 

 Följer ni upp vad lånet används till? 

Årsredovisningen 

 Är en reviderad årsredovisning ett krav hos er för att bli beviljad lån? 



 
60 

 

 Hur viktig är en reviderad årsredovisning jämfört med en icke reviderad 

årsredovisning vid kreditgivning? Och hur används den? 

 Hur påverkas företagens lånevillkor av en icke reviderad årsredovisning? 

 Finns det andra faktorer utöver årsredovisningen som ni tar hänsyn till vid 

kreditgivning? Vilka?  

 Har ni märkt någon skillnad i kvaliteten på årsredovisningarna hos de som avsagts sig 

revision? 

 Har avskaffandet av revisionsplikten påverkat tillförlitligheten till företagens 

årsredovisning? Hur? 

 Om förtaget har en reviderad årsredovisning, Hur använder ni er utav 

revisionsberättelsen? 

 Har det någon betydelse vilken revisor som granskat årsredovisningen? 

Förtroende och Risk 

 Vilka faktorer skapar förtroende till era företagskunder vid kreditgivning? 

 Anser du att en reviderad årsredovisning skapar högre förtroende jämfört med en icke 

reviderad? Varför/Varför inte? 

 Vilka riskfyllda situationer kan uppstå vid kreditgivning till mindre företag? 

 Hur agerar du för att minimera dessa risker? 

 Hur går ni tillväga för att bedöma företagens återbetalningsförmåga samt deras 

kreditvärdighet? 

Avslutande 

 Anser ni att mindre företag bör ha kvar revision? Varför/Varför inte? 

 

 Har ni något mer ni vill tillägga? 

 

 Är det okej att återkomma om vi har funderingar eller vidare frågor?  

 

 


