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Sammanfattning 

Bakgrund: Revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010 för mindre aktiebolag i 

Sverige vilket innebar att mindre aktiebolag har rätten att välja bort revision. De främsta 

orsakerna till borttagandet av revisionsplikten var att den var tidkrävande, kostsam och att 

nyttan inte övervägde kostnaden. Borttagandet av revisionsplikten har påverkat de externa 

intressenterna. En av dessa intressenter är långgivarna som har en stor påverkan till bolagens 

överlevnad, tillväxt och expansion eftersom de står för bolagens finansiering. Därför är det 

intressant att studera hur långivarna har påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att studera långivares förtroende när det kommer till att bevilja ett 

lån efter revisionspliktens avskaffande. Studiens bidrag kommer hjälpa små aktiebolag att 

förstå hur långivare tänker när det gäller utlåning till bolag utan revision.  

 

Metod: En kvalitativ metod har använts i denna studie i form av intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med sex olika långivare i Skövde. Dessa sex semistrukturerade intervjuer ägde 

rum på respondenternas respektive arbetsplats, som sedan har sammanställts och jämförts 

med varandra för att se om de finns likheter och skillnader i respondenternas svar.  

 

Resultat: Studiens resultat visar att långivares agerande vid långivning inte har ändrats efter 

revisionspliktens avskaffande. Långivarna ser revisionsplikten som en kvalitetsstämpel, dvs. 

att årsredovisningen är gjord med kvalitet. Men revision är absolut inget krav för att få ett 

beviljat lån, då långivare hellre fokuserar på att skapa en god relation med bolaget som sedan 

skall leda till ett starkt förtroende. Därför prioriterar majoriteten av respondenterna en god 

relation och förtroende framför en reviderad årsredovisning. Studien visar även att en god 

relation med bolaget kan ersätta revisionsplikten dock enbart på mindre bolag.   

 

Nyckelord:   Revisionsplikt, Revision, Förtroende.   



 
 

Summary 

Background: Audit requirement was abolished on 1 November 2010 to smaller companies in 

Sweden which meant that smaller companies have the right to choose to not use  audit. The 

main reasons for the removal of the audit requirement were that it was time-consuming, 

costly, and the benefits are not considered the cost. The removal of the audit requirement has 

affected external stakeholders. One of these stakeholders is credit institutions  that have a 

great impact to the company's survival, growth and expansion as they account for the 

companies' financing. Which makes it interesting to study how the lenders have been affected 

by audit requirement abolition. 

 

Objective: The purpose of this work is to study the trust of the banks when it comes to 

granting  loan to  company after the audit abolition. The study's contribution will help small 

companies to understand how banks are thinking in terms of lending to companies without 

audit. 

 

Method:. A qualitative method was used in this study in the form of interviews. The 

interviews were conducted with six different banks in Skovde. These six semi-structured 

interviews took place in respondents' respective workplaces, which are then compiled and 

compared with each other to see if they are the similarities and differences in responses.  

 

Result: The results show that banks' actions on lending has not changed after the audit 

abolition. The banks see the audit requirement as a seal, namely that the annual report is made 

with quality. But auditing is absolutely no requirement to obtain a granted loan, then banks 

would rather focus on creating a good relationship with the company which will then lead to a 

strong trust. Therefore prioritizing the majority of respondents a good relationship and trust in 

front of an audited annual report. The study also shows that a good relationship with the 

company can replace the audit requirement. 

 

Keywords: audit requirement, Auditing, Trust  
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt ges en kort beskrivning av revisionspliktens avskaffande. Detta följs 

av en problemdiskussion som sedan preciseras och leder fram till studiens 

problemformulering. Avslutningsvis presenteras studiens syfte samt författarens förväntade 

resultat på detta arbete. 

1.1    Problembakgrund 

Revisionspliktens avskaffande har resulterat i att allt fler mindre bolag har valt ta bort 

revisionen (Marténg, 2014, Brännström, 2015). Borttagandet av revisionsplikten har påverkat 

de externa intressenterna och ur tidskriften Nya Affärer menar Fälldin (2013) att kreditgivarna 

tappar tillförlitlighet för mindre företag och att de får det svårare att få en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska situation på grund av en kvalitetsförsämringen på årsredovisningen.  

De företag som ligger bakom kvalitetsförsämringen är de små bolagen som har ett val att välja 

bort revisionen. 

För att tillhöra klassen "små aktiebolag" får maximalt ett av följande kriterier överskridas 

(SOU 2008:32). 

 3 miljoner kronor i omsättning. 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

 Max 3 stycken anställda.  

 

"Att kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats gör det svårare för bland andra 

kreditgivare att skapa sig en rättvisande bild av ett företags ekonomiska situation, enligt 

UC som anser att det är allvarligt när viktig ekonomisk information som boksluten utgör 

vid kreditbedömning av ett aktiebolag tappar i tillförlitlighet. De bolag som ligger bakom 

kvalitetsförsämringen saknar ofta helt revisions- och redovisningsstöd" (Fälldin, 2013) 

Citatet visar på att kreditgivare börjat få det svårare att få sig en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning. Just därför är det intressant att undersöka hur långivare förhåller sig till 

att ge lån till mindre aktiebolag som har avskaffat revisionen, eftersom en bank också är en 

kreditgivare och en av de intressenter som har drabbats av revisionspliktens avskaffande.  
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Halling (2007) är en annan forskare som har skrivit om revisionsplikten avskaffande, där han 

framhåller i tidskriften Balans att avskaffandet av revisionsplikten kommer att leda till att 

långivarna kommer bli allt mer försiktiga när det kommer till att ge beviljat lån. Han menar att 

om långivarna inte får den information som en revision och årsredovisningen står för kan 

långivare bevilja att avslå lånet. Detta kan försvåra de 300 000 företag som berörs av den 

frivilliga revisionen, när det kommer till att få beviljade lån.  

Syftet med införandet av revisionsplikten från första början var att skapa tillit och förtroende 

för räkenskapsinformationen för de externa intressenterna, samt förebygga ekonomisk 

brottslighet (Regeringen, 2008). Revision är en typ av granskning som genomförs av 

revisorer, och skall ge en rättvisande räkenskapsinformation om företagets ekonomiska 

ställning (Svanström, 2008). Syftet med denna externa granskning är att företagsledningen 

inte ska kunna försköna redovisningen för att på ett felaktigt sätt maximera sin egen nytta 

(Svanström, 2008). Revisionen ska se till att informationen inte leder till en vilseledande 

redovisning för företagets intressenter, som exempelvis bankerna (Watts & Zimmerman 1986; 

Carrington, 2010). Långivare kan via redovisningsinformationen på förhand förutse en del 

risker som kan förekomma för långivning (Svensson, 2003). Eftersom långivare tar risker vill 

de kunna lita på informationen som står i årsredovisningen. Därför önskas en reviderad 

årsredovisning (Funered, 1994). Collis et al (2004) menar att en reviderad årsredovisning 

höjer trovärdigheten för företagets finansiella information. Den underlättar även 

beslutsprocessen för långivarna genom den information som revisionen lämnar (Duréndez 

Gómez-Guillamón, 2003). 

 Studeras boken FAR:s Samlingsvolym ges följande förklaring om vad revision är " Revision 

är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om en 

årsredovisning, bokföring och förvaltning" (FAR:s Samlingsvolym, 2006). Revision är med 

andra ord en tjänst som utförs av revisorer åt företagen för att höja företagets trovärdighet hos 

långivarna och andra intressenter. Revisionen är användbar och nyttig för långivare eftersom 

en reviderad årsredovisning stärker företaget trovärdighet samt att den har genomgått en 

granskning som uppfyller god redovisningssed (Thorell & Norberg, 2005). Trots 

nyttigheterna med revision så genomförde Per Thorell och Claes Norberg år 2005 en 

undersökning för Svenskt näringsliv, där de kartlade fördelar och nackdelar med att ha en 

lagstadgad revision för små aktiebolag i Sverige. I undersökningen framkom det både 
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fördelardelar och nackdelar med revisionen (Thorell, & Norberg, 2005). Fördelar som studien 

kom fram till (från långivarnas synvinkel) var att den löpande bokföringen var i bättre 

ordning, årsredovisningen var bättre och mer pålitlig och sist att det fanns en revisor 

tillgänglig vid behov. Nackdelarna att ha kvar den lagstadgade revisionen är att revisions 

kostnaderna för företagen kvarstår. När studien var klar använde regeringen Thorells och 

Norbergs undersökning som underlag för deras egen undersökning som ägde rum 2006- 2008 

(Regeringen, 2008). Detta resulterade i att år 2010 infördes avskaffandet av revisionsplikten 

för mindre aktiebolag i Sverige. I och med det fick mindre aktiebolag själva bestämma att 

välja bort eller behålla revision genom att göra ett aktivt val (Regeringen, 2008).  

Revisionspliktens avskaffande berörde både nystartade samt befintliga mindre aktiebolag och 

bland de nystartade mindre aktiebolagen valde cirka 80 % bort revisionen, vilket innebär att 

mer än hälften av alla nystartade samt befintliga företag i kategorin mindre företag avstår från 

att använda sig av revision (Marténg, 2014). Orsaken till varför företag väljer att avlägsna 

revisionen kan bero på olika bakomliggande skäl. En anledning till att mindre aktiebolag 

väljer bort revision är av ekonomiska skäl eftersom revisionen inte tillför någon nytta till 

företagen pga. det stadiet de små aktiebolagen befinner sig i (Marténg, 2014).  Dock anses 

företag som använder sig av revision ha ordning och reda på sina siffror samt att 

genomförandet av redovisningen är av god kvalité vilket bör anses som en nytta. Detta ses 

som en trygghet hos bolagets intressenter såsom långivarna (Gianuzzi, 2010). 

1.2    Problemdiskussion   

Revisionen hos de engelska mindre bolagen har en stor påverkan om långivning skall beviljas 

eller inte, dvs. långivarna får en högre förtroende eftersom de får bättre kontroll på företaget 

och då minskas risken för felbedömningar om företagets återbetalningsförmåga (Duréndez 

Gómez-Guillamón, 2003). Det leder till problem hos de mindre aktiebolagen som inte 

använder sig av revision, eftersom långivarna blir osäkra och väljer således att inte bevilja lån 

för att risken är för stor (Bruns & Fletcher, 2008). Med hänsyn till det ovanstående är det 

väldigt intressant att granska förtroendet hos långivarna för de mindre bolagen i Sverige som 

inte använder sig av revision. Enligt Danielsson (2010) är långivarnas bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga den viktigaste faktorn för att långivarna ska bevilja lån till 

företagen, men då gäller det att räkenskaperna är tillförlitliga. Detta kan vara en svårighet för 

långivarna eftersom företagen inte använder sig av reviderade årsbokslut, vilket leder till ett 

minskat förtroende hos långivarna för bolag utan revision (Danielsson, 2010). 
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Revisionen kan hjälpa ledningen att reducera risken för materiella fel i företaget samt ge 

viktig information till långivarna (Collins et al., 2004; Holm & Zaman 2012). En revisor har 

många olika uppgifter. En av uppgifterna är att kvalitetssäkra information som företaget väljer 

att lämna ut (Hope & Langli, 2010). Årsredovisningar som är reviderade anses ha en hög 

trovärdighet hos de externa intressenterna, samtidigt som den skapar förtroende hos 

intressenterna eftersom då vet långivarna att de har fått en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning och kan säkerställa företaget återbetalningsförmåga (Hope & Langli, 

2010). Trots detta så räcker det inte enbart med en reviderad årsredovisning eftersom 

långivarna använder sig av mycket mer underlag när det kommer till att ge kredit (Berry & 

Robertson, 2006). Dock visar en del tidigare studier att det går att få beviljade lån enbart 

genom att ha reviderade årsredovisningar (Kim et al., 2011; Knechel et al., 2008; Norashikin 

et al., 2012). Men nuförtiden använder sig långivare av både mjuk och hård information för 

att fastslå företagets kreditvärdighet (Scott, 2006). Mjuk information är svår att kvantifiera 

och innebär att man gör bedömningar om ägarens karaktär och relationen till ägaren. Den 

mjuka informationen ses som en komplettering till den hårda informationen. Den hårda 

informationen är lättare att kvantifiera och är exempelvis reviderade årsredovisningar eller 

ägarens skattedeklaration (Scott, 2006).  Scott (2006) menar att långivare oftast utgår från den 

hårda informationen när det kommer till att ge lån till små bolag, vilket han tycker är en 

nackdel eftersom långivarna inte får hela historian från företaget. Detta leder till en försvårad 

långivning för små bolagen då långivarna inte får en god insikt i företagen (Scott, 2006). 

I Storbritannien genomfördes en studie av Collis et al. (2004) om revisionspliktens 

avskaffande. Studien resulterade i att kreditgivarna inte avsåg att bortse från revision, de 

fortsatte att efterlysa reviderade årsbokslut. Collis et al. (2004) menar att de mindre bolagen 

kommer fortsätta ha reviderade årsbokslut, eftersom begäran kommer finnas kvar hos 

långivarna. Thorell & Norberg (2005) menar istället att revisionen inte är så betydelsefull för 

långivare vid kreditgivning, i och med det att flera andra länder inte har någon revisionsplikt 

och det inte har påverkat dem negativt. Dock kan långivarna göra upp med bolaget om 

revision skulle behövas (Brewer, 2007). Det är även viktigt att påpeka att det förekommer 

skillnader mellan länders uppsatta gränsvärden för den frivilliga revisionen och att detta har 

resulterat i att det har fått olika effekter för de inblandade länderna (Collis, et al., 2004). 

Eftersom gränsvärden är betydligt högre i Storbritannien än i Sverige så fortsätter de ha kvar 

revision för att ha intern kontroll i företaget, då det krävs mer kontroll i större företag.  



5 
 

Däremot har det framkommit i nyare forskning av Collis (2012) att trots olikheterna på 

gränsvärdena så finns det liknande faktorer som avgör valet till revision. Trots att 

Storbritannien har högre gränsvärden till frivilig revision så kan det vara samma faktorer som 

avgör valet för små aktiebolag att ha kvar revision även i Sverige. Ifall om företaget har 

revision eller inte och om det är i Storbritannien eller i Sverige så är bolag i behov av extern 

finansiering och de mindre aktiebolagens kapital består till största del av extern finansiering 

från banker (Bruns & Fletcher, 2008; Svanström 2008). Därför är relationen och förtroendet 

mellan de små aktiebolagen och långivaren en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att 

få beviljat lån. Förtroendebegreppet kan tillämpas på många olika sätt samt på olika områden 

inom ramen för det ekonomiska fältet. Mayer, Davis och Schoorman (1995) definierar 

förtroende som en relation mellan två parter. Mellan dessa två parter så finns det en risktagare 

som är villig att riskera och vara sårbar i förhållande till att den andra parten genomför sin 

uppgift (Ibid.)  

Vid långivning mellan ett mindre aktiebolag och långivaren förekommer det en risktagare 

som i detta fall är banken. Den andra parten blir då företaget som har ansökt om ett lån och 

som ska betala tillbaka lånet. Mellan dessa två parter uppstår det en risk och Laeequddin et al. 

(2010) menar att ett förtroende sinsemellan dessa behövs för att långivaren ska bevilja ett lån. 

Dock blir risken ojämn eftersom långivaren inte kan ha full kontroll på den andra parten, 

vilket gör att begreppet risk är nära kopplat till förtroende (Laeequddin et al., 2010). Tomkins 

(2001) definierar förtroende som en ömsesidig samverkan mot ett gemensamt mål. Tomkins 

menar även att förtroende är något som kräver tid och energi att bygga och att det inte bara 

skapas under en natt. Förtroendet växer sakta med säkert fram genom att parterna har en 

regelmässig kommunikation mellan varandra (Tomkins, 2001). Skapas ett gott förtroende blir 

det möjligt att planera sitt handlande utan att behöva samla in mer information än vad som 

behövs eftersom förtroendet står för det (Tomkins. 2001). Detta skulle innebära att långivare 

inte behöver en reviderad årsredovisning från företagen. Förtroende är en viktig aspekt när det 

kommer till att låna kapital av banker (Duréndez Gómez-Guillamón, 2003). Finns det 

förtroende mellan aktörerna så underlättas beslutprocessen hos långivarna, vilket kan leda till 

att långivarna vågar ta risken att låna ut pengar. 
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1.3    Problemformulering 

Hur har avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag påverkat långivarens förtroende 

för små aktiebolag utan revision?  

1.4    Syfte 

Förr eller senare kommer de flesta bolagen att vara i behov av kapital pga. den hårda 

konkurrensen på marknaden. Kapital kommer exempelvis behövas för att kunna expandera 

eller för att täcka sina kostnader och då kommer det krävas finansiering. Med hänsyn till det 

ovanstående så är mitt syfte med denna uppsats att beskriva vilken betydelse revisionen har 

för små aktiebolagens lån möjligheter, när det kommer till långivarnas förtroende.  

1.5 Förväntad resultat 

Utifrån syftet blir målet samt det praktiska bidraget med denna studie att ge små aktiebolag 

utan revision en bättre syn på hur långivare förhåller sitt förtroende till att ge små aktiebolag 

utan revision lån. Det förväntade resultatet med denna studie, när det gäller den praktiska 

bidraget är att långivarna kommer ha olika synpunkter när det gäller vilket företag det är som 

vill ha ett lån samt hur stor beloppet är. Ett annat bidrag som min studie kan bidra med är en 

teoretisk del. Det teoretiska bidraget som min studie kan komma bidra med är om Tomkins 

(2001) tankar om förtroende kan förklara synen långivarna har på revision. dvs. att kunna 

agera i god tro trots bristen på information?  

2. Metod 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet beskrivas och motiveras för att få svar på 

problemformuleringen och syftet. Vidare kommer studiens reliabilitet och validitet förklaras 

och diskuteras.   

2.1  Metodval 

En undersökning kan genomföras med kvalitativ respektive kvantitativ metodologi (Jacobsen, 

2002).  Enligt Jacobsen (2002) går en kvantitativ undersökning in mer på bredden och man 

använder sig av många enheter medan den kvalitativa metoden går in djupare på problemet 

och kräver färre enheter. Mitt syfte är förklara vilken betydelse revisionen har när det kommer 

till långivarnas förtroende att ge lån till små aktiebolag utan revision. Därför vill jag få en 

djupare förståelse om revisionspliktens betydelse hos långivarna samt gå djupare inom detta 

område, i och med det passar den kvalitativa metodologin mig bäst. Jag valde bort den 
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kvantitativa metoden eftersom jag inte tyckte den var relevant för min studie, då jag behövde 

ha en dialog med respondenterna för att kunna få svar på följdfrågor som kunde dyka upp 

under intervjun. Detta hade varit svårt om jag använde mig av den kvantitativa ansatsen, 

därför föll valet på den kvalitativa metodologin med besöksintervjuer. Trots att studiens syfte 

är att undersöka  bolag utan revision kommer bolag med revision att tas med i betänkandet, 

för att se om det förekommer skillnader/likheter.  

För att få långivarnas åsikter om  förtroende till de små aktiebolagen som inte har revision 

kommer personliga intervjuer utforma denna undersökning. För att vara mer specifik har jag 

valt formen semistrukturerade intervjuer för att kunna ha möjligheten till ställa följdfrågor.  

Detta innebär att jag kommer ha till viss mån förberedda frågor med möjlighet till följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom mitt syfte är att beskriva hur revisionspliktens avskaffande 

har påverkat långivares förtroende när det kommer till utlåning, anser jag att 

semistrukturerade intervjuer passar min studie bäst, av den orsaken att om det skulle dyka upp 

andra frågor under intervjuns gång som skulle kunna höja studies slutsats, kommer sådana 

frågor att ställas.  

2.2  Intervjuform  

För att få ut så mycket information som möjligt är intervjuformen en bra metod att använda 

sig av (Jacobsen, 2002). En intervju innebär att en person samtalar med personen som man 

vill ha information ifrån angående ett visst fenomen eller frågeställning. Efter genomförandet 

av intervjuerna får forskaren en stor mängd data som består av ord och berättelser av 

respondenterna. Jag har valt intervjuer för att jag vill få en bättre förståelse på hur långivarna 

jobbar med kreditgivning till mindre aktiebolag utan revision. Dock finns det nackdelar med 

intervjuer, vilket kan vara att den är tidskrävande och att man måste nöja sig med få enheter 

om företaget har begränsade resurser (Jacobsen, 2002). Som jag tidigare har tagit upp valde 

jag att tillämpa semi-strukturerade intervjuer, eftersom detta gav mig möjligheten till att ställa 

följdfrågor om det skulle behövas, vilket kan ledda till mer passande frågor som senare kan 

leda till en trovärdigare slutsats. Detta är även positivt för respondenterna då de kan slappna 

av och vara sig själva och inte behöva känna att de måste följa en viss mall till punkt och 

pricka. Intervjuguiden finns  som bilaga 1.  
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2.3  Val av respondenter 

Eftersom fokus ligger på långivares synvinkel på förtroendet hos mindre aktiebolagen utan 

revision, blev ambitionen att intervjua tio stycken långivare som jobbar på bankerna inom 

Skövde och närliggande orter. Jag bedömde att tio intervjuer skulle ge en tillräcklig mängd 

data att analysera för att kunna ta fram en bra slutsats så att den blir trovärdig samt för att inte 

få tidsbrist. Vid intervjuer med bankanställda kommer fokus att ligga på personer som arbetar 

med långivning för att få tillgång till respondenter som är insatta inom arbetet, så att studien 

grundar sig på relevant information som passar min frågeställning. Eftersom det kommer ske 

intervjuer med personer som är insatta och som dagligen jobbar med långivning kommer 

tillgångar till rätt data ges som sedan kan analyseras och dras en slutsats på. 

Som sagt var ambitionen att intervjua tio stycken långivare för att det ansågs vara en lagom 

mängd data för studien för att kunna ta fram en trovärdig slutsats. Men redan efter fem 

intervjuade respondenter kände jag en viss mättnad i materialet om hur långivarna upplevde 

revisionspliktens avskaffande och förtroende till bolag utan revision. Men för att säkerställa 

mättnaden och mönstret i respondenternas svar, valde jag att intervjua en sista respondent för 

att vara helt säker på att liknande svar skulle ges. Det visade sig att det uppstod liknande svar 

och på grund av det ansåg jag att sex stycken intervjuer var tillräckligt för studien. Totalt blev 

det således sex intervjuer med sex långivare från sex olika banker i Skövde Intervjuerna 

skedde på långivarnas respektive arbetsplatser för att de på så sätt skulle känna sig trygga i sin 

miljö och inte stressade och ge därmed missvisande svar. Intervjuerna skedde även på deras 

respektive arbetsplaster för att det på så sätt skulle vara samma villkor för alla respondenter.  

En bank och två långivare valde att vara anonyma i studien vilket respekteras och därför valde 

jag att göra samtliga långivare och banker anonyma, för att dessa inte ska kunna identifieras. 

Samtliga långgivare och banker kommer att ges ett anonymt namn i fortsättningen av studien.  

De intervjuade bankerna samt långivarna var bank 1 Anders, bank 2 Jan, bank 3 Olof, bank 4 

Staffan, bank 5 Lars och sista banken samt långivare var  bank 6 Tomas. 

Samtliga intervjuer spelades in, vilket godkändes av samtliga respondenter. Detta gav mig 

möjligheten att koncentrera mig mer på intervjun samt att inte gå miste om viktig information 

eller göra feltolkningar. Det underlättade även överföringen från tal till skrift, eftersom jag i 

senare skede skulle gå tillbaka och lyssna på de inspelade intervjuerna. Efter genomförandet 

av intervjuerna, lyssnades inspelningar igenom för att skriva ner respondenternas svar 
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ordagrant för att på så sätt inte gå miste om viktig information eller göra omedvetna 

feltolkningar innan analysen. Sedan renskrev jag det ordagranna materialet.  

2.4  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att forskaren ska komma fram till samma resultat igen om en liknande 

studie skulle genomföras (Bryman & Bell, 2013). Jag strävar efter att få så hög reliabilitet 

som möjligt genom att jämföra med tidigare liknande studier samt andra studier som har 

använt liknande metoder. Dock är jag medveten om att människors åsikter är olika och kan 

ständigt förändras och med detta i betänkandet blir det svårt att upprepa denna studie samt att 

nya lagar och regler kan uppkomma som kan ändra långivarnas agerande. Enligt Jacobsen 

(2002) kan intervjuaren påverka intervjusituationen vilket kallas för intervjuareffekt.  Jag har 

strävat att minimera denna effekt genom att komma i tid till intervjuerna, vara väl förberedd 

innan intervjun och att komma dit med neutrala kläder som möjligt för att respondenten inte 

ska koncentrera sig på något annat än ämnet.  En fördel som jag ser i att det enbart är en 

person under intervjutillfället är att respondenten inte behöver känna sig i underläge, vilket 

skulle kunna hända om vi har två stycken som skulle intervjua en respondent.       

Validitet innebär relevans eller giltighet, dvs. insamlad data skall vara relevant för 

problemformuleringen (Bryman & Bell, 2013). Då jag valde att intervjua personer som är 

insatta i långivningsprocessen samt att de olika respondenterna inte har någon koppling till 

varandra och på det sättet inte kunnat påverka varandras svar, anser jag att detta har lett till en 

ökad validitet. Samtliga respondenter som jag intervjuade var antingen kontorschefer eller 

företagsrådgivare och hade koppling till arbetet kring långivning till större respektive mindre 

företag. I och med det anser jag att samtliga respondenter som jag har valt är relevanta för 

denna studie och genom deras kompetens inom långivning får min studie en ökad validitet. 

För att höja studiens validitet ytterligare har jag noggrant försökt kommunicera det jag vill 

undersöka till mina respondenter, så att det kan sätta sig in i undersökningen. Jag har använt 

mig av samma intervjuguide till samtliga långivare vilket i sin tur underlättade mitt arbete. 

Genom att flera av respondenterna tar upp samma eller likartade saker kunde jag konstatera 

att mina frågor var lämpliga och lätta att förstå.  

Av de intervjuade långivarna är jag medveten om att en av dem lånar ut på andra villkor. 

Bank 3 är en medlemsbank och lånar enbart ut till företag som är medlemmar i banken. De tar 

även ingen ränta på sina utlåningar som andra banker gör, utan de tar andra avgifter istället. 

Därför kan det vara lättare att få lån som medlemsbank. Detta kommer jag ha i betänkande när 
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jag gör analysen och slutsatsen för att se om det förkommer skillnader jämfört med de andra 

långivarna. 

2.5 Metodreflektioner 

I efterhand kan jag säga att studieupplägget fungerade väldigt bra. Dock hade jag funderingar 

från början att kanske utföra en kvantitativ studie. Eftersom den kvantitativa metoden i form 

av en enkätundersökning hade krävt mindre tid. Genom att inte behöva besöka alla 

respondenter. Men efter att ha läst in mig mer på både den kvantitativa och kvalitativa 

metoden bestämde jag mig att utföra en kvalitativ studie. Eftersom den var mer lämplig för 

min studie då den erbjöd möjligheten att gå in djupt med varje respondent om 

revisionspliktens avskaffande när det kommer till långivning. Jag visste att den kvalitativa 

metoden skulle kräva mycket tid och ork. För att hitta respondenter som ville ställa upp på 

intervjuer och jag hade en rädsla att inte hitta tillräckligt med respondenter. Men genom att så 

tidigt som möjligt ringa runt och skicka maila till olika banker som kunde ställa upp med  

personer som var insatta i långivning på intervjuer, blev mitt studieupplägg lyckat.  

När det rör långivarna blir det svårt att var alldeles säker på att de kan prata för hela banken. 

Men för att minska på den osäkerheten intervjuades respondenter som dagligen jobbade med 

långivning för att se till att de har en helhetssyn och kan svara för hela banken. Jag anser att 

de beslut jag har tagit gällande metoden och respondenterna för arbetet ger en underlag för att 

nå en slutsats.          
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3. Referensram  

I detta kapitel  introduceras förtroende begreppet. Sedan ges en kort beskrivning om 

revisionens betydelse. Detta följs av en presentation om långivningens betydelse och tidigare 

forskning inom problemområdet. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell. 

3.1  Förtroende 

Mayer et al. (1995) förklarar förtroende som en relation mellan två parter där ena parten är 

sårbar genom att denna tar en risk gentemot den andra parten som skall utföra en uppgift samt 

att risktagaren inte har möjligheten att ha full kontroll på den parten som man har tagit risken 

för. Genom detta agerande kan de bygga upp ett förtroende sinsemellan. Dock så finns det en 

risk här och risk begreppet är kopplat med förtroende (Laeequddin et., 2010). Laeequddin et 

al. (2010) menar att förtroende inte kan skapas utan risk eller rättare sagt minskas risken så 

ökar förtroendet. 

Skapandet av förtroende kan skilja sig kraftigt men också aspekterna som har en avgörande 

roll till skapandet av förtroende är olika och många. En del forskare identifierar förtroende 

som en enskilds förvaltares egenskaper medan andra forskare identifierar så många som tio 

egenskaper. Mayer et al., (1995) hävdar att förmåga, välvilja och integritet är tre 

grundbegrepp som tar med det väsentliga egenskaperna som diskuteras kring förtroende. 

Förmåga innebär vilken kompetens bolagsägaren har inom sin bransch. Med välvilja menar 

Mayer et al., (1995) att bolagsägaren måste ha en vänlig agerade i förhållande till sin motpart, 

i mitt fall blir det långivaren. Integritet handlar om vilken inställning långivaren har för 

bolagsägaren dvs. om långivaren anser att bolagsägaren står fast vid de grunder som 

långivarna bedömer är godtagbara. Integritet handlar även om bolagsägarens inre styrka och 

övertygelse (Mayer et al., 1995). 

Som tidigare nämnt så finns det många olika uppfattningar om förtroende som till exempel 

hos Tomkins (2001), som definierar begreppet förtroende enligt följande: 

The adoption of a belief by one party in a relationship that the other party will 

not act against his or her interests, where this belief is held without undue doubt 

or suspicion and in the absence of detailed information about the actions of that 

other party. (Tomkins, 2001, s 165) 

I denna studie kommer jag använda Tomkins definition om förtroende och komplettera den 

med Mayers definition om förtroende. Eftersom Tomkins (2001) inte ser en risk i sin 
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definition när det kommer till långivning så kompletter jag den med Mayers et al., (1995) 

definition, då han ser en risk när det kommer till långivning. 

Tomkins (2001) uppfattning om förtroende bygger på en ömsesidig samverkan mot ett 

gemensamt mål, något man kan hitta i ett förhållande mellan långivaren och bolaget som är i 

behov av ett lån. Eftersom det kan förekomma en brist på detaljerad information i ett företag 

som inte har revision kan det innebära att långivaren bli osäker om de ska bevilja ett lån. 

Tomkins (2001) menar att förtroende uppfyller den viktiga funktionen att minska 

omgivningens osäkerhet. För att reducera osäkerheten behöver en part ha förtroende för en 

annan part så denne kan handla fritt, trots bristen på information.  Det gäller därför att bygga 

upp goda relationer mellan parterna. Tomkins menar att nära relationer inte kan byggas upp 

på kort sikt, utan att det krävs tålamod och energi för att goda relationer ska skapas och 

därmed leda till förtroende mellan aktörerna.  Anledningen till att det tar tid är att det krävs 

många träffar mellan aktörerna, samt kontinuerlig kontakt för att hålla förtroendet i gott skick 

och att stärka det ytterligare. Hon menar att om man har tillit till någon så kan man agera 

utifrån tilliten och inte söka efter någon ytterligare information för att kunna ta ett beslut. 

Skulle långivare ha ett sådan tillit till bolaget skulle långivaren inte behöva känna att de tar en 

högre risk för bolag utan revision vid långivning, eftersom man litar på att bolaget betalar 

tillbaka det belånade beloppet. Tillit, goda relationer och förtroende byggs upp via 

affärsrelationer genom exempelvis långivning. När långivare lånar ut pengar till ett bolag och 

bolaget återlämnar det belånade beloppet som överenskommit så stärks förtroendet mellan 

dessa aktörer (Tomkins, 2001). Genom affärsrelationer uppstår det även långvariga 

vänskapsband som kan gynna båda partnerna menar Tomkins (2001). 

Förtroende är ett aktiv och fortlöpande element som hela tiden måste underhållas för att 

finnas, vilket är något som flera forskare betonar (Brewer, 2007; Bruns & Fletchers, 2008; 

Tomkins, 2001). För att underhålla detta krävs det att relationerna mellan parterna ständigt 

utvecklas och att parterna uppdaterar kontinuerlig information till varandra (Tomkins, 2001). 

Denna utveckling kan enligt Tomkins (2001), beskrivas som en livscykel, där förhållande 

mellan förtroende och informationsbehov mäts.   
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Figur 1Källa: (Tomkins, 2001) 

Tomkins, (2001) förklarar förhållandet mellan förtroende och information i flera faser. 

Inledningsvis måste ett samarbete uppstå där det ska finns ett ömsesidigt intresse för varandra. 

Vid samarbetets början vill parterna skapa ett starkt förtroende för varandra för att på så sätt 

minimera osäkerheten med samarbetet som har inletts. Information är en viktig faktor för att 

höja förtroendet mellan parterna. Skulle det inte förekomma en viss typ av information mellan 

parterna skulle samarbetet inte lyckas (Brewer, 2007).  När samarbetet inleds så är förtroendet 

lågt mellan parterna eftersom den första parten är i behov av information för att få kontroll på 

den andra partens agerande. Dock hävdar Tomkins, (2001) att det är viktigt att använda 

informationen på rätt sätt och inte använda den enbart för att kontrollera, utan att 

informationen även ska finnas till för att höja förtroendet.  Informationsbehovet är som störst i 

början av samarbetet, men sjunker under tidens gång.  Detta på grund av att under tidens gång 

blir förtroendet mellan dessa aktörer så pass starkt att behovet av ny information inte är lika 

viktig längre (Tomkins, 2001). Vid detta stadie har förtroendet i samarbetet tagit över 

informationsbehovet, men det behövs fortfarande en del ingående information som 

exempelvis partens mål med samarbete, partnerns roller samt vilka agerande som behövs för 

att uppnå möjliga mål (Tomkins, 2001). 
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3.2  Revisionens betydelse  

Revision innebär att ett företag anlitar en revisor i företaget som planerar och granskar 

företagets räkenskaper i form av en bokföring och årsredovisning men även styrelsens och 

direktörens verkställande förvaltning (FAR:s Samlingsvolym, 2006). Granskningen ska vara 

utformad i den grad som god redovisningssed kräver samt genomföras av en oberoende part 

för att skapa trovärdighet till årsredovisningen (Ryberg, 2011). Revisionens syfte är att 

förmedla information till olika aktörers intressen som går att lita på (Proposition 2009/10:204; 

Thorell & Norberg 2005). De olika intressenterna kan vara aktieägare, staten, skatteverket och 

i denna studies fall avses långivare.  

Aktörerna är beroende av att företagsinformation skall finnas eftersom de ska kunna ta 

ekonomiska beslut angående företagets situation (Thorell & Norberg, 2005). Här har revision 

en stark påverkan eftersom en reviderad årsredovisning skapar och stärker förtroendet hos de 

externa aktörerna (Collis et al., 2004). Detta leder även till att långivare kan förlita sig på att 

informationen är korrekt (Svensson, 2003). Utan revision blir det allt svårare att ta beslut om 

företagets ställning och tillförlitlighet samt att långivarna själva kan behöva granska 

räkenskaperna för att få fram om företagen har tagit fram korrekta räkenskaper eller inte 

(Thorell & Norberg, 2005). Mjölnevik (2010) menar att revisionen ska ge en rättvisande bild 

om företagets ekonomiska ställning, dvs. att resultat- och balansräkning ska reflektera 

verkligheten.  

3.3  Långivning 

Enligt Thorell & Norberg (2005) är långivare väldigt positiva till företag som har reviderade 

räkenskaper eftersom det gynnar deras beslutsfattande. Som intressenter var de emot 

lagändringen om en frivillig revision (Thorell & Norberg, 2005). Thorell och Norberg (2005) 

hänvisar i sin studie till Svensson (2003) som menar att institutionella kreditgivare (banker 

m.fl.) alltid eller oftast använder sig av årsredovisningar när det kommer till att bedöma 

kreditgivning. Institutionella kreditgivare brukar även använda sig av kreditupplysningar från 

kreditupplysningsföretag såsom UC. 

Vad gäller nyttan att räkenskaperna är reviderade hänvisar Thorell och Norberg (2005) till 

Svenssons (2003) undersökning som tyder på att institutionella kreditgivare tar stor betydelse 
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om vilka som är revisorer i företaget och revisorernas erfarenhet. Långivare ger lån till 

företagen och kräver återbetalning på detta lån samt ersättning i form av ränta och amortering 

(Silivestru, 2012). För att långivare ska känna sig trygga i att företag kan betala tillbaka det 

lånade beloppet görs två bedömningar, dessa två bedömningar är företagets 

återbetalningsförmåga och säkerheten för lånet (Silivestru, 2012). Återbetalningsförmågan 

innebär att företaget som har fått beviljat lån ska kunna betala tillbaka det belånade beloppet 

enligt det avtalade kontraktet med långivaren. Långivare begär säkerhet av företaget för att 

öka sina chanser att återfå det belånade beloppet om företaget skulle få 

återbetalningsbekymmer. Det finns flera olika typer av säkerheter. Den vanligaste är 

realsäkerhet och innebär att företaget ska ha något fysiskt som går att sälja om återbetalningen 

inte skulle kunnas genomföras. Lagen om bank- och finansieringsrörelse råder banker att 

begära betryggande säkerhet i fast eller lös egendom vid långivning, men långivare kan avstå 

från detta om de tycker att det inte behövs (Garmer & Kyllenius, 2004). När det gäller att ge 

lån till mindre aktiebolag utan revision är långivare ofta försiktigare. Då dessa inte använder 

sig av en reviderad årsredovisning blir det svårt för långivarna att förlita sig på redovisningen 

(Rad et al., 2013). Därför får dessa företag mindre beviljade lån eftersom långivare inte är 

villiga att ta den höga risken för utlåningen. Men här kan långivarna kompensera den höga 

risken med att ta en högre ränta på lånet (Rad et al., 2013). 

Det finns tre fördelar med revision för institutionella kreditgivare. För det första blir 

ordningen i den löpande bokföringen bättre och för det andra blir årsredovisningen bättre samt 

mer tillförlitlig och för det tredje  så finns det en revisor att gå till om kreditgivarna har behov 

att ställa frågor (Thorell & Norberg, 2005). Eftersom detta gynnar institutionella kreditgivare 

så är det en självklarhet att de föredrar reviderade räkenskaper framför icke reviderade 

räkenskaper. Men lagändringen har påverkat deras bekvämlighet eftersom de nu måste avtala 

om detta i enskilda fall, exempelvis om man anar vissa oroligheter. Medan när det var lagkrav 

så behövdes inte detta göras då det var lagkrav på revision (Thorell & Norberg, 2005) 

Långivarna tar hänsyn till två typer av information när det kommer till att ge långivning (Rad 

et al., 2013). Dessa två typer beskriver Scott som (2006) hård- och mjuk information. Den 

hårda informationen består av finansiella nyckeltal, årsredovisningar, skattedeklarationer, 

information om bolagets resultat- och balansräkning samt revisionsberättelser. Den hårda 

informationen har fokus på bolaget finansiella ställningar, så som bolaget resultat och 

återbetalningsförmåga. Denna information är lätt att kvantifiera och långivare tar det hårda 

informationen i betänkande vid långivning. Sedan kompletterar dem den med mjuk 
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information. Mjuk information är svårare att kvantifiera och innefattar bedömningar av 

ägarens karaktär, ledningsförmågor och ägarens förmåga att hantera affärs motgångar som 

kan uppstå (Scott, 2006). Detta ska sedan användas som underlag för långivningsprocessen. 

 

Studien om kreditgivares bedömningar av låneansökningar av Rad et al., (2013) i Sverige 

visade att den mjuka informationen inte ses som lika viktig som den hårda informationen. 

Men de hävdar att kreditgivarna tar hänsyn till både hård och mjuk information för att få en 

helhetsbild av det företaget som söker lån. Själva processen börjar med att långivarna samlar 

in och undersöker den hårda informationen och detta kompletteras med den mjuka 

informationen om det skulle behövas (Rad et al., 2013; Scott, 2006). De riskegenskaper som 

långivarna ser hos bolagen, är drifthistorik eller avsaknaden av fullständig finansiell 

information. Men genom hård- och mjukinformation kan långivarna förbättra 

långivningsprocessen. Den hårda informationen kan vara kritisk från början för många små 

bolag till att få lån, eftersom små bolag oftast har lite data att övertyga långivaren med. 

Särskilt för de nystartade bolagen som saknar drifthistorik (Scott, 2006). Skulle långivarna 

enbart använda sig av den hård information för sådana bolag skulle deras möjligheter till lån 

bli begränsade. 

3.4 Tidigare studier 

I Bruns & Fletcher (2008) undersökning frågade dem om vilken information som var mest 

tongivande vid långivning, svaret de fick var att klientens förflutna lönsamhet var den 

betydelsefullaste faktorn. Sedan kom kundens finansiella ställning, detta byggdes på hur bra 

kundens företag stod jämfört med andra företag på marknad. Andra faktorer som inte sågs 

som så betydelsefulla var kundens sakkunskap i affärsprojekt och kundens säkerheter (Bruns 

& Fletchers, 2008).  I Bruns & Fletchers (2008) studie om långivares riskbedömning av 

mindre svenska företag kom de fram till bland annat att man kan göra korrekta bedömningar 

kring ett företags risker om informationsasymmetrin undviks. Detta innebär att en av parterna 

sitter på mer information än den andra, där företaget som ansöker om lån vanligtvis har mer 

information än vad långivaren har som ska bevilja lånet (Brewer, 2007).  

I en annan studie av Armstrong et al., (2013)  tar de upp att långivares agerande skiljer sig 

mellan att ge lån till mindre bolag och större bolag, de nämner tre orsaker som skiljer sig åt. 

Första bakomliggande orsaken är att risken är betydligt högre när det gäller att låna till de 

mindre aktiebolagen. Andra orsaken är att företaget oftast är nyare och har sämre säkerheter. 
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Den sista orsaken att dem inte har lika stark prissättningskraft på marknaden som ett större 

bolag har (Armstrong et al., 2013). Trots att det är svårt för små bolag att få beviljat lån, så är 

bankerna den vanligaste externa långivaren (Bruns & Fletcher, 2008). Dock hävdar Collis et 

al., (2004) att en reviderad årsredovisning ökar trovärdigheten, vilket gör lånebeslutet enklare 

för långivarna. Det är viktigt för långivarna att veta att företaget som har fått beviljat lån har 

förmågan att betala tillbaka lånet. Detta leder till att kreditbedömningsprocessen är aktuell för 

bankerna, som är en av de främsta anledningarna till att processen finns (Funered, 1994). 

 

3.5  Analysmodell 

 

Figur 2: Analysmodell 

Syftet med min uppsats är att förklara och förstå om revisionspliktens avskaffande har 

påverkat långivarnas förtroende för små aktiebolag utan revision. Jag ser revisionen som en 
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informationsförmedlare. Denna klassas som finansiell information och ingår i hård 

information. Sedan finns det mjuk information som består av icke finansiell information, som 

långivares bedömningar om ägarens förmågor. Med hjälp av den hårda och mjuka 

informationen skapar långivarna relationer med nya och befintliga bolagen så risktagandet 

minimeras. Genom förtroende minimerar man även risktagandet, långivare gör bedömningar 

om bolaget förmåga, välvilja och integritet. Med hjälp av alla dessa faktorer skall ett beslut tas 

om att bevilja lånet eller avslå lånet. Trots att studiens syfte är att undersöka bolag utan 

revision kommer bolag med revision att tas med i betänkandet, för att se om det förekommer 

skillnader/likheter. Analysmodellens alla delar påverkar långivarnas agerande till att fatta ett 

beslut om att ge beviljat lån eller att avslå den.  
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4. Empiri 

Inledningsvis i detta kapitel kommer en bakgrundsbeskrivning göras om samtliga banker samt 

långivarna som har intervjuats. Eftersom en bank och två långivare valde att vara anonyma, 

valde jag att göra alla anonyma för minska risken att de ska bli identifierade. Vidare kommer 

det insamlade materialet från långivarna att sammanställas. Det insamlade empiriska 

materialet består av besöksintervjuer med sex stycken långivare på sex olika banker i Skövde. 

 

4.1 Intervjuade långivare 

Bank 1 

Bank 1 är en "modern" bank. Med 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och 

organisationskunder i världen är bank 1 en av Sveriges största bank till antalet kunder. De är 

även ledande i dess övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. 

Intervjun i bank 1 genomfördes med en företagsrådgivare. Företagsrådgivaren som ges ett 

alias Anders har jobbat sex år i bank 1 i Skövde, där han i grund och botten är utbildad 

civilekonom. Just nu jobbar Anders med större bolag, men för drygt ett år sen så jobbade han 

med långivning till lite mindre bolag. 

Bank 2 

Bank 2 är en bank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, 

Nederländerna och Norge. Dessa länder anses som deras hemmamarknad av banken. Bank 2 

bildades 1871 och har idag 12 000 medarbetare och har verksamheter i sammanlagt 25 länder. 

Respondenten som intervjuades ges ett alias Jan och har som titel företagsrådgivare på 

kontoret i Skövde, där han är kundansvarig för de största företagskunderna på kontoret. Jan 

har arbetat i bank sedan 1986 på en mängd olika kontor i Skaraborg samt i Göteborg. 

Bank 3 

Bank 3 grundades 1965 och har sitt huvudkontor i Skövde. Bank 3 är inte som alla andra 

banker i Sverige. Banken är medlemsägd och räntefri vilket innebär att banken är ägd av 

medlemmarna och inte aktieägare. Räntefri innebär att banken inte tar någon ränta för 

långivning, dock förkommer det andra avgifter istället för ränta. 

Intervjun i bank 3 genomfördes med en respondent som ges ett alias Olof. Han har arbetat i 

banken sedan 2008. Olof är specialinriktad inom kredithandläggning för organisationer och 

företag. 

Bank 4 
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Bank 4 etablerade sig i Sverige år 1997. Banken har växt och är idag Sveriges femte största 

bank och utlåningsmarknaden uppgår till över sex procent i Sverige . 

Respondenten jag intervjuade ges ett alias Staffan och har jobbat som kontorschef i bank 4 

sedan en och en halv månad tillbaka. Tidigare arbetade han som kontorschef i en annan bank i 

Skövde. I hans vardagliga arbetsuppgifter ingår att leda verksamheten, dra kunder till banken 

samt representera banken utåt. Eftersom det är ett litet kontor så är han även med i 

kundkontakt på företagssidan. 

Bank 5  

Geografiskt finns banken i Skövde. Respondenten kommer ges ett alias Lars. Lars position i 

banken är region direktiv chef. Han har jobbat inom bank i över 30 år. Lars jobbar dagligen 

med kreditunderlag och är med i beslutfattandet om att bevilja lån eller inte. 

Bank 6 

Bank 6 startades 1856 under namnet och blev Sveriges första privatbank och riskkapitalist 

 Respondenten ges ett alias Tomas har titel företagsrådgivare och har jobbat hos bank 6 sedan 

1995. Tomas jobb går ut på att vara "Spindeln" i banken för att göra det lättare åt företagen att 

hitta lösning åt problem som kan uppstå. 

 

4.2 Synen på revision 

Anders framhåller att han inte har några problem med att revisionsplikten är avskaffad för 

små aktiebolag, eftersom enligt honom så ligger det i företagarens intresse att ha kvalité på sin 

årsredovisning. Han menar att även fast revisionsplikten är avskaffad så finns den ändå kvar, 

bara att den blir mindre revisionsberättelse då bolagen ofta har en revisionsfirma som hjälper 

dem med alla siffror och bokslut. Han framhåller dock att ett bolag som har 

revisionsberättelse har en bättre kvalité på årsredovisningen än ett bolag som inte har det. 

Anders tillägger samtidigt att de bolag utan revision som söker lån behandlas på samma sätt 

som de bolag som innehar revision. Bolagen skall inte missgynnas på grund av det, men det 

blir någon form av kvalitetsstämpel, hävdar han. Jan framhåller som Anders från att 

avskaffandet av revisionsplikten inte har påverkat bankens arbete så mycket, utan det fungerar 

i stort sett på samma sätt. Han menar att ofta så har bolagen någon typ av bokföringsbyrå med 

sig som hjälper dem med bokföringen, vilket brukar räcka för de små bolagen. Han 

konstaterar dock att samtidigt är det en kvalitetsstämpel på ett bolag om de har revisor, och 

därför har många valt att ha kvar den trots att den inte behövs. 
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När det kommer till frågan om hur Olof på bank 3 förhåller sig till att revisionsplikten är 

avskaffad, så ansåg han att det var nödvändigt att något gjordes där. Han menar att 

revisionsplikten var så pass omfattande och dyr för mindre företag och därmed onödig. Han 

har inga problem med att den har tagits bort helt. Men samtidigt borde det finnas någon form 

av kontrollinstanser trots allt, menar han. De skulle bli bättre om de kunde ersätta det med 

något annat som är billigare och enklare, tillägger han. Han framhåller även att 

Medlemsbanken är mer försiktiga nu och att de ibland när de vill ha en djupare granskning 

kan de ställa krav på sina kunder som inte har revisionsplikt, att låta en revisor granska 

underlaget ändå. Olof tillägger även att han inte ser icke reviderade årsredovisningar som ett 

problem. Är det konstigheter så kan man se det i verksamheten ändå, t.ex. vid möte med 

kunden. 

Precis som ovan nämna respondenter anser Staffan att revisionspliktens avskaffande inte har 

påverkat banken så mycket. Dem flesta kör på som vanligt, menar Staffan. Sedan finns det 

enstaka mindre bolag som har passat på att köra ut revisorn, men de är verksamheter som inte 

behöver någon revisor. ”Bara de har något som styrker”. Han tillägger även att reviderade 

årsredovisningar är mer kvalitetssäkrade och har man en tanke om att driva verksamheten 

framåt och expandera så är det oklokt att inte ha en revisor. Staffan har även inte stött på 

några oroligheter när det kommer till bolag som inte har revision. Detta har att göra med att 

de flesta bolag inte gjort några åtgärder och de som har gjort är de lite mindre verksamheterna 

som känner att de inte behöver de. Han tror även att det kommer smyga sig fram. Eftersom de 

nya bolagen som inte tänkt att de ska bli så stora kommer de automatiskt välja bort det. Detta 

kommer växa och man kommer se mer av det här, tillägger han. 

Lars och Tomas tycker som tidigare långivare angående revisionspliktens avskaffande. Att det 

inte har påverkat dem så mycket.  Bara att man måste vara lite försiktigare eftersom de inte 

har revision. Likt tidigare svar så föredrar både Lars och Tomas reviderade årsredovisningar 

framför icke reviderade årsredovisningar då de anser att revision är en "kvalitetsstämpel". 

Lars menar att man blir mer skeptisk till om siffrorna stämmer eller inte om bolaget inte har 

revision. Tomas styrker det genom att tillägga att de måste leta efter mer information om 

företaget om företaget inte har revision, om man är misstänksam över något. Vidare om 

revisionsplikten avskaffande har lett till oro blev svaren liknande från både Lars och Tomas 

som de tidigare respondenterna. De tycker inte att det har ökat osäkerheten. Lars menar att det 

har varit mer prat om det än vad man har sett. Tomas tycker också att det inte har hänt så 

mycket och säger att de har ett system som körs varje natt. Systemets uppgift är att kontrollera 
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om det har hänt något nytt i bolaget som de ska kolla upp. Han säger att det inte har hänt 

någon skillnad på systemets beteende efter revisionspliktens avskaffade och anser därför att 

det inte har lett till ökad osäkerhet. 

4.3 Synen på långivning och risk   

När det kommer till själva processen för att bank 1 ska godkänna långivning, är den desamma 

för bolag med som utan revision. Processen är lång och består av flera faser. Först menar 

Anders att de granskar vad det är för typ av verksamhet som de skall låna till och fastställa om 

bolaget har en bra affärsplan. De försöker se en helhet för att se om den här affären kan gynna 

verksamheten. Därefter kommer man till lånevolymen, dvs. hur mycket skall de finansiera 

och hur mycket skall själva bolaget sätta in. Det är inte alltid att de väljer att låna ut 100 %, 

hävdar Anders. Den största delen av processen och även den viktigaste är 

kassaflödesanalysen, påpekar han. Eftersom det är i denna fas man analyserar bolagets 

återbetalningsförmåga, dvs. om bolaget klarar av att uppta krediten. Bokslutet kommer även 

in här i samband med kassaflödesanalysen. Banken undersöker bolagets balans- och 

resultaträkning för att se vad bolaget kommer omsätta framåt i tiden, då det är viktigt att veta 

eftersom ofta lånar banken till bolagen för flera år framåt. Sedan försöker man ta sig ut till 

företaget, för att se hur det fungerar och om det är ett skötsamt företag. Säkerheten är även av 

stor betydelse för att banken ska godkänna långivning, då banken tar en risk när de lånar ut 

pengar. T.ex. Vad skulle hända om bolaget går i konkurs och inte kan betala tillbaka. Det 

förekommer inte att banken tar högre ränta för att bolaget inte har revision för att kompensera 

risken. Dock ser de en skillnad mellan att ge lån till ett nytt bolag gentemot ett gammalt bolag. 

Anders hävdar att det är en högre risk att bevilja lån till ett nystartat bolag. Har man ett nytt 

bolag så har man ingen historik, men har man däremot ett bolag som har funnits i flera år så 

kan man se hur de har gått de senaste åren för bolaget. Anders tillägger även att ett nystartat 

bolag bygger på en budget, där banken försöker reda ut och bedöma om budgeten är realistisk. 

Vidare hävdar han att ett nystartat bolag får ta ett större ansvar och gå i borgen, vilket blir som 

en säkerhet. Bank 1 samarbetar även med Almi som är "statens bank", när det rör sig om 

nystartade bolag. Slutligen säger han att bolaget även får sätta in pengar själv, man delar på 

risken menar han. 

Bank 2 går igenom flera faser som är obligatoriska vid kreditgivning, där de bedömer de olika 

delarna i dessa faser. Först och främst så träffar man bolagets ägare och granskar vilken typ av 

engagemang affären gäller. Banken ser över företagets struktur och vem kunden är. Det är 
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viktigt att kunden kommer med en propå till banken, för att banken ska förstå vad pengarna 

skall användas till, konstaterar Jan. Det är inte alltid banken beviljar 100 % lån, då det beror 

på hur propån ser ut och vad ska man ha pengarna till. Jan menar att egen insatsen för ägarna 

har ökat idag då det kräver att bolagen har egna pengar att satsa, detta är för både kundens och 

bankens egen säkerhet. 

Sedan tar man in de senaste årsredovisningarna, men även resultat- och balansrapport så långt 

tillbaka som bolaget har varit bokföringsmässigt aktiv. Därefter analyseras siffrorna och tittas 

på. Man tittar på resultatet men framförallt kassaflödet är något bank 2 fokuserar på. "Vi 

måste se om det finns pengar att betala krediterna", konstaterar han. Banken tittar även på om 

bolaget har en lämnad årsredovisning, och om bolaget har en revisor så tittar man på om den 

inte har några anmärkningar, dvs. om den är ren. Bolaget bör inte ha några 

betalningsanmärkningar och bör ha skött sina åtaganden till banken tidigare. Jan tilläger 

samtidigt att banken inte tar en högre ränta om bolaget inte har revision, utan räntan sätts 

utifrån resultatet. 

Jan tillägger samma sak som Anders från bank 1 att det är en väldigt stor skillnad att ge lån 

till ett nytt bolag jämfört med ett tidigare bolag. När man har ett tidigare bolag så har man en 

historik att utgå från, och på det sättet kan man se hur de har presterat. När man tittar på ett 

nytt bolag så förutsätter banken att man som ägare verkligen tänkt till och har en bra 

affärsplan och gedigen och välgenombetad budget. Gärna en likviditetsbudget för att se hur 

kassaflödet kommer se ut framåt, menar han. Sedan är det upp till banken att bedöma om de 

tror på deras affärside. 

Hos bank 3 så måste bolaget vara medlem hos dem för att kunna söka lån via dem, eftersom 

själva banken är en medlemsbank. Själva processen består av flera faser. Först får de in en 

låneansökan, som banken tittar på. Olof tillägger att de tittar på vad det är för material de har 

fått in. De vill ha en beskrivning på vad verksamheten sysslar med, en affärsplan eller 

liknande. De vill även ha in årsredovisningar ett antal år tillbaka, beroende på hur länge 

företaget har funnits. De tittar mycket på resultatet, egna kapitalet och variationen i 

lönsamheten, dvs. vad som skiljer och vad som har hänt om det har varit stor förlust något år. 

De vill även ha in budgetar, för att kunna se kundens återbetalningsförmåga. 

På frågan om det är skillnad mellan att ge lån till ett nytt bolag gentemot ett gammalt bolag, 

framhåller Olof att de går igenom budgeten mer noga när det är ett nytt bolag, medan i ett 

gammalt bolag är de mer historiken man är intresserad av. I ett gammalt bolag granskar man 
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om det finns en stabilitet och kontinuitet men i ett nytt bolag är man mer angelägen om det 

ska finnas någon som kan gå i borgen, en så kallad skötselborgen. 

I bank 4 börjar själva långivnings- processen med att man träffar själva kunden. Staffan 

framhåller att det handlar mycket om vilken känsla kunden lyckas förmedla och hur kunden 

beskriver sin affärsplan. Sedan vill man se på både bokslut bakåt i tiden och budgetar framåt i 

tiden, inkluderat likviditets budget. Han påpekar även att kassaflödet även är väldigt viktig för 

att granska kundens återbetalningsförmåga. 

När det kommer till frågan om det tar högre ränta för de bolag som inte har revision, så 

svarade Staffan nej och att han inte stött på det tidigare. Men han var ändå positiv inställd till 

den idén och menade att det skulle man kunna göra. Han tyckte även inte det var någon stor 

skillnad mellan att ge lån till ett nytt bolag jämförelse med att ge lån till ett tidigare bolag, 

bara att det nya kanske var lite mer osäkra då de inte är lika insatta i det här. Respondenterna 

på bank 5 och bank 6 går igenom liknande processer i deras långivningsprocess. Att 

kassaflödet har en stor del i det hela när det kommer till långivningsprocessen och vad bolaget 

ska ha lånet till. Till skillnad från andra banker har bank 6 ett system som hjälper till vid 

långivningsprocessen. Tomas förklarar att systemet fungerar på följande sätt: banken eller 

kunder lägger in balans- och resultaträkning på kontoret, sedan kommer nästa flik då fyller 

man i hur innevarande år är och hur man förväntas sluta. Sedan ger bolaget budgetsiffror ett år 

framåt och berättar om sig själva, vad man vill låna till, vad man har för tillgångar, skulder 

och löner. Sedan så går detta in i datorn, som bedömer det hela. Kommer det ut ett ja på 

skärmen så är det lätt men kommer det ett nej eller prövning så måste någon kolla på det och 

prata med kunden och göra en egen bedömning.  

4.4 Synen på relationer och förtroende 

Oftast så känner bank 1 sina kunder så väl och har en god relation till dem att de vet vilka 

bokföringsbyråer deras kunder har, vilket underlättar när de ska godkänna långivning. Anders 

framhåller att en god relation till bolaget väger tyngre än att bolaget har revision och att det är 

det som skapar ett förtroende för dem. En annan viktig aspekt som han tar upp och som 

skapar högre förtroende när det kommer till att bevilja ett lån är att ha en löpande dialog, dvs. 

att bolaget uppdaterar och återkopplar till banken hur det går för själva verksamheten och att 

även själva banken tar sitt ansvar och stämmer regelbundet av med bolaget. 
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På frågan angående om Anders anser att en god relation till bolagen kan ersätta revisionen 

framhåller han att den inte kan ersätta revisionen, men att det är en fördel med att ha en god 

relation sinsemellan. 

Hos bank 2 tillägger Jan att en reviderad årsredovisning inte är det viktigaste och att det inte 

skapar högre förtroende, utan det som väger tyngst är att ha en bra relation till företaget och 

en bra personkännedom bakom bolaget. Han litar mycket på sina egna kunder som han har i 

sin kundstock och tror på att hans kunder vill att det ska vara ordning och struktur i deras 

bolag. 

Men återigen är det mycket magkänsla med personen bakom. Jan framhåller även att det 

underlättar om den här personen är privatkund hos dem sedan tidigare, eftersom man redan 

har en relation med den kunden då, vilket underlättar deras arbete. 

Som Jan tidigare nämnt så väger en god relation tyngre än att bolaget har revision. Man får en 

ökad trovärdighet om bolaget har revision, eftersom det är en kvalitetsstämpel. Men om det är 

två samma bolag som har samma propå, men den ena har revision kontra den andra som inte 

har så skulle han inte säga nej till den som inte har det. Han framhåller att förtroende för 

bolagen skapas, genom att bolagen är välförberedda och har tänkt till om sin affärsidé, vad 

pengarna ska gå till, rapporter etc. 

På den avslutande frågan angående om Jan anser att en god relation till bolagen kan ersätta 

revisionen framhåller han att den kan göra det. En god relation innebär att man har en tät 

kontakt med bolaget, att bolagen kommer in o rapporterar. Samtidigt ligger det även i bankens 

ansvar att stämma av med bolagen, för att kunna sätta in åtgärder i tid om det går dåligt för 

bolagen. Startar man ett nytt bolag så är det ännu viktigare att vara med för att få lite 

uppföljning. 

För att säkerställa att de får tillbaka pengarna när de beviljar lån till sina kunder tar de in 

borgen utav ägarna. Han menar att många tror att när man startar ett aktiebolag så slipper man 

allt personligt ansvar. "Men det är ju inte riktigt så, utan tror banken på kunden och det nya 

aktiebolaget så vill även vi att du som privatperson också ska tro på ditt bolag och våga stå 

med som borgens man för sitt bolag", tillägger han. 

Olof tillägger även att en god relation väger tyngre än att bolaget har revision, när det kommer 

till bankens bedömning att bevilja kunden lån. Han menar att en god relation säger rätt 

mycket, då man får en uppfattning om personen bakom bolaget. Men att ha revision kan vara 
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en parameter som skapar förtroende, då de visar att kunderna är så pass trygga i sig själva. 

Samtidigt har han förståelse för de mindre bolagen som har valt att inte ha det. Han försöker 

sätta sig in i deras situation också. 

Andra parametrar som Olof anser skapar en ökad förtroende för deras bank är att kunderna 

visar att de förstår företagande. Han framhåller att det inte är alla som är insatta i det. 

Eftersom det har hänt att de har fått in budgetar som ser förfärliga ut. Detta visar bara att 

kunden inte har någon alls aning om vad ekonomi och företagande är, tillägger han. Om en 

god relation kan ersätta revisionsplikten svarar Olof ”På mindre bolag skulle de kunna göra 

det, men kommer man upp i större bolag skulle man behöva ha revision eller någon form av 

kontrollinstans. I mindre bolag kan man sätta sig in i verksamheten och bygga upp det här 

förtroendet.” 

Staffan kunde inte bedöma vad som väger tyngst i bankens bedömning vid att ge lån, en god 

relation eller att ett bolag som innehar revision. Han kunde inte ställa dem mot varandra. Han 

menar att man lär känna varandra i processen men att man känner sina kunder olika mycket. 

Det hjälper inte att bara ha en god relation och det hjälper inte att bara ha revision. Utan 

banken måste känna sig tillfreds med de planer och de underlag de får levererat av kunden. 

Att ha revision kan vara en parameter som skapar förtroende men det är ju inte så enkelt att 

det blir bra om man bara har revision, tillägger han. Det beror på också varför man inte valt 

att ha en revisor. Hans förtroende påverkas inte om det är en verksamhet som har valt att 

utesluta revision, för att verksamheten inte har den komplexiteten.  Men har man tänkt ha en 

omfattande verksamhet och inte har revisor, så väcker det en fråga hos Staffan. Andra 

parametrar som skapar förtroende är att kunden tänkt igenom sin idé och jobbat med den och 

kan påvisa en återbetalningsförmåga. Staffan framhåller även att det är viktigt att man förstår 

sin affär, vad är det som gör att det går bra eller dåligt? På den avslutande frågan angående 

om Staffan anser att en god relation till bolaget kan ersätta revisionen framhåller han att den 

inte kan göra det. På det svarar han ”Ser man bankmässigt, så vill man inte hålla på att göra 

affärer med sina allra bästa kompisar”. 

Lars håller med majoriteten om att en god relation väger tyngre än en revision vid långivning. 

Lars menar att en bra kontakt och en god relation till bolaget underlättar kommunikationen 

mellan dem och att man får ärliga svar vilket leder till ett förtroende som väger tyngre än 

revisionen. Tomas valde kassaflödet framför förtroende och revisionen och ansåg att det var 

den viktigaste aspekten att tänka på när det kom till långivning. Vidare menar han man måste 
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hitta en viss nivå med bolaget, där man känner och förstår varandra, ha ett samarbete med 

varandra helt enkelt. Sedan på frågan om vad de ansåg skapar förtroende hos dem, fick jag 

liknande svar som övriga respondenter. Att bolagen ska kunna sin bransch, vara pålästa, att 

själva vet sina risker som man står inför. Angående om en god relation till bolaget kan ersätta 

revisionsplikten svarar Lars att den kan göra det, dock enbart på mindre bolag precis som 

Olof på bank 3 tyckte. Lars menar att ha en god tro på ägarens förmåga, vilja och stötta 

ägaren är viktigare i dessa småbolag än revisionsplikten. Han menar om de inte finns någon 

tillit eller tilltro till ägaren så kommer de inte ge lån trots om bolaget skulle ha revision. 

Tomas ville svara ja på denna fråga om att en god relation kan ersätta revisionen men utav hur 

deras system fungerade menade han att det blir svårt eftersom systemet säger till om det finns 

oroligheter i bolaget som vill ha lån.  

5. Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska underlaget att diskuteras med utgångspunkt från 

referensramen. 

5.1 Revisionens betydelse 

Reviderade årsredovisningar skapar och stärker förtroendet hos de externa aktörerna och ses 

som ett bevis på att informationen som bolaget har gett ut går att lita på (Collis et al, 2005; 

Svensson, 2003). Revisionspliktens avskaffande ansågs leda till oro vilket gör det svårare för 

bolag att få ett beviljat lån (Halling, 2007). Precis som Marténg (2014) utryckte sig i tidskiften 

Balans menade Olof på bank 3 att det var bra att revisionen blev frivillig och syftade på att det 

var för dyrt och att nyttan inte övervägde kostnaden. Samtliga respondenter hade inga 

problem med revisionspliktens avskaffande och tyckte inte att det hade lett till högre 

osäkerhet inom banken, utan att det fungerar i stort sätt på samma sätt. De menade även att 

dem flesta bolagen fortfarande tar hjälp av någon typ av bokföringsbyrå som hjälper dem med 

bokföringen. Sedan finns det enstaka bolag som kör utan revision men de är inte i behov av 

revision eftersom de inte har några idéer på att växa sig större. Detta kan även Silivestru 

(2012) konstatera, där han menar att vissa bolag har ambitioner till att växa medan andra 

bolag vill stanna kvar på den marknaden de är på. 

Collis et al. (2004) menade i sin studie att bolagen kommer fortsätta att ha reviderade 

årsredovisningar eftersom bankerna inte skulle bortse från revisionen. Detta kan jag finna i 
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respondenternas svar, att bolag som kommer och söker om lån har tagit hjälp av någons sorts 

hjälp utifrån eller fortfarande har kvar revision. Medan Thorell & Norberg (2005) menade att 

revisionen inte var så betydelsefull eftersom revisionspliktens avskaffande inte har fått 

negativa konsekvenser i andra länder. Samtliga respondenterna föredrog självfallet en 

reviderad årsredovisning framför en icke reviderad årsredovisning. Osäkerhet har inte ökat 

påpekar respondenterna samtidigt som de tillägger att de har blivit mer försiktiga i sina 

ageranden när de märker att något inte står rätt till. Tomas utgår från deras egna system på 

frågan om det har lett till ökat oroligheter och hävdar att systemet som de använder sig av inte 

har hittat mer fel efter revisionspliktens avskaffande.  

Respondenterna ser revisionen som en kvalitetsstämpel och anser att det hjälper dem i 

beslutfattandet men att det inte är ett krav för att få ett beviljat lån. 

"Om det är två olika bolag som har samma propå, men den ena har revision 

 kontra den andra som inte har så skulle jag inte säga nej till den som inte har 

det." Jan på bank 2 

De menar att man redan i ett tidigt stadium kan se konstigheter i verksamheten, t.ex. vid ett 

möte med kunden om något inte står rätt till. I undantagsfall kan långivarna kräva att en 

revisor granskar de finansiella rapporterna för att bevilja ett lån. Respondenterna var även 

tydliga med att tillägga att bolagen behandlades på samma sätt, oavsett om de hade revision 

eller inte. Garmer & Kyllenius (2004) hävdar att långivare oftast blir försiktigare när mindre 

aktiebolag inte använder sig av revision, och att detta leder till långivarna inte kan förlita sig 

på årsredovisningen. Därför blir det mindre beviljade lån för bolag utan revision för att 

långivaren inte vågar ta den höga risken. Respondenterna håller inte riktig med och menar att 

en reviderad årsredovisning är bra men att det är alldeles för svagt att använda som 

beslutunderlag.  Garmer & Kyllenius (2004) menar vidare på att en kan ta en högre ränta på 

lånet för att kompensera risken med att bolaget inte har revision. Detta är inget som 

förekommer hos långivarna, utan räntan sätts utifrån bolagets resultat. Dock var Staffan 

positiv till idén, då han menar att det blir som en säkerhet för bankerna som beviljar lån till 

bolag utan revision. 

5.2 Långivning och risk 

När det kommer till långivningsprocessen är de likartade processer hos samtliga banker. 

Förutom bank 6 som tar hjälp av ett system. Systemets syfte är att underlätta för långivarna då 
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de slipper gå igenom alla ansökningar manuellt. Den identifierar problem efter att man har 

tryckt in siffror i systemet. Skulle systemet säga nej eller prövning så undersöker en långivare 

långivningsprocessen personligt. Processen som de sedan gör om systemet nekar bolaget är 

samma process som de övriga respondenterna går igenom. Banks 3 långivningsprocess skiljer 

sig inte heller från de andra bankers processer trots att banken är en medlemsbank, som 

innebär att man måste vara medlem för att få söka lån. Processen är lång och består av flera 

olika faser, detta för att maximera säkerheten. Majoriteten av bankerna börjar 

långivningsprocessen med att träffa ägaren till bolagen, för att få en bild av personen bakom 

bolaget och få en bra relation till denne. Staffan menar att det handlar mycket om ”vilken 

känsla kunden lyckas förmedla och hur kunden beskriver sin affärsplan”.   Det man kan se är 

att bankerna inte i första taget kontrollerar om bolaget har revision eller inte i form av den 

hårda informationen utan de riktar sig mot den mjuka informationen. Ett möte med kunden 

underlättar även för banken då de redan vid mötet kan urskilja om det är ett seriöst bolag 

genom att bedöma ägarens karaktär och propån denne lägger fram. Detta kallar Mayer et al., 

(1995) ”förmåga” och är en byggsten till att skapa förtroende och minska på risktagandet. 

Detta kan kopplas till den mjuka informationen där Scott (2006) menar att den mjuka 

informationen är svår att kvantifiera och innebär bedömning av ägarens karaktär och dennes 

förmåga att hantera olika situationer. Rad et al. (2013) hävdar att den mjuka informationen 

inte har lika stor betydelse som den hårda informationen och att den användes mer som en 

komplettering till den hårda informationen. 

Vidare i processen granskar banken kundernas återbetalningsförmåga och säkerhet i form av 

den hårda informationen. Silivestru (2012) framhåller två uppskattningar som uträttas av 

bankerna. Den ena är bolaget återbetalningsförmåga, som innebär hur bolagets framtida 

återbetalning kan se ut och den andra är vilka säkerheter bolaget har. Långivarna var eniga om 

att störst fokus lades på bolagets återbetalningsförmåga i form av en kassaflödesanalys. Jan 

framhöll att de måste vara säkra på att bolaget har pengar så att de kan betala tillbaka de 

belånade beloppet till dem. I samband med kassaflödesanalysen kommer även bokslutet in i 

betänkandet. Långivarna tar in den senaste årsredovisningen, men även resultat- och 

balansräkningar så långt som bolaget har drifthistorik för att kunna jämföra med föregående 

år. Sedan undersöker dem siffrorna för att identifiera så at det inte finns några konstigheter. 

Denna information kompletteras även med långivarnas egna bedömningar om framtida 

prognoser om bolagets kassaflöden och budgetar för att se om det kan uppstå konstigheter i 

framtiden.    
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Viktigt att påpeka är att långivarna utgår från samma process oavsett om bolagen har revision 

eller inte. Dock är långivarna mer försiktiga i sitt agerande när det kommer till nyare bolag 

som vill ha lån. Respondenterna syftar på att nya bolag har brist på drifthistorik, vilket gör det 

svårare att se risker som kan uppstå. Skillnaden mellan ett tidigare bolag är att man har 

drifthistorik att utgå efter, detta gör det lättare att se riskerna. Armstrong et al., (2013) 

samtycker och menar att risken är betydligt högre när det kommer till att ge lån till 

mindre/nyare bolag än större bolag. De mindre/nyare bolagen har inte lika stark 

prissättningskraft, de har sämre säkerheter vilket leder till högre risk för långivarna. Detta kan 

man sammankoppla i respondenternas svar. Därför är det första mötet med kunden 

nödvändigt med nya bolag. Detta kan man koppla till respondenterna svar, då de menar att de 

känner sig tryggare och känner att risken minskas vid första mötet med ägaren till bolaget. 

Samtalet innefattar frågor till ägaren angående vad lånet ska gå till, affärsiden och dennes 

kompetens. Genom detta får långivaren information om ägarens kompetens om företagande. 

Detta kan man koppla till den mjuka informationen eftersom samtliga banker använder sig av 

både hård- och mjukinformation i sin långivningsprocess. Collis et al., (2004) hävdar att en 

reviderad årsredovisning kan öka trovärdigheten för att underlätta låneprocessen. Detta kan 

stämma till en viss grad, genom att det hjälper till att höja trovärdigheten i årsredovisningen, 

men att den inte är en faktor som minskar risktagandet. För att minska på risken så väljer 

banker att inte låna ut 100 %, utan bolagen får även lägga till en del. Det är väldigt sällan att 

man lånar ut 100 % menar Anders och de andra respondenterna. Genom att bolaget själva får 

ta ett större ansvar genom att satsa eget kapital blir resultatet att bolaget och långivaren delar 

på risken. Detta är för både långivarens och kundens säkerhet hävdar Jan. Eftersom det kan 

ses som en motivationshöjare för bolaget då de själva har satsade kapital och är då villig att 

jobba hårdare. Egen satsat kapital är även ett bevis för långivarna att bolaget inte har något att 

dölja i sin årsredovisning om man inte skulle ha en reviderad årsredovisning.   

5.3 Förtroende och relationer 

Majoriteten av långivarna framhåller att en god relation med bolaget väger tyngre än om 

bolaget har revision. Anders påpekar att de oftast känner sina kunder så väl att de vet vilka 

bokföringsbyråer de använder sig av. Mayer et al, (1995) förklarar förtroende som en relation 

där en av partnerna är mer sårbar än den andra och genom goda ageranden mellan dessa kan 

ett förtroende byggas upp. Därför strävar långivarna att ha goda relationer till bolagen. 

Långivarna medger att en god relation väger tyngst i bedömningen till att bevilja ett lån. 
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Mayer et al (1995) menar som sagt att förmåga, välvilja och integritet skapar förtroende. 

Dessa tre grundsyner tar bankerna i betänkande när de skapar ett förtroende till bolagen. 

Vilket är nära kopplat till den mjuka informationen. 

 

 ”En reviderad årsredovisning är inte det viktigaste och den skapar inte högre 

 förtroende, utan det som väger tyngst är att ha en bra relation till företaget och 

 en bra personkännedom bakom bolaget. Förtroende skapas, då bolagen är 

 välförberedda och har tänkt till om sin affärside, vad pengarna ska gå till, 

 rapporter etc.“ Jan på bank 2 

  

 "Andra parametrar som skapar en ökad förtroende för banken är att kunderna 

 visar att de förstår företagande. Det inte är alla som är insatta i det. Kunderna 

 ska förstå vad det är dem sysslar med." Olof på bank 3 

  

 "Andra parametrar som skapar förtroende är att kunden tänkt igenom sin idé 

 och jobbat med den och kan påvisa en återbetalningsförmåga. Det är även 

 viktigt att bolagen förstår sin affär, vad är det som gör att det går bra eller 

 dåligt?" Staffan på bank 4 

 

Långivarna lägger alltså högre krav på att bolagen skall kunna företagande än att bolagen 

innehar revision. Genom den mjuka informationen skapar långivarna en relation med ägaren 

till bolaget som skall leda till ett starkt förtroende. Eftersom revisionen inte skapar förtroende, 

då det enbart är historiska siffror så är relationen med bolas ägaren viktigare än själva 

revisionen. Samtliga långivare värdesätter förtroende högt vid långivning och förtroendet 

skapas inte genom reviderade årsredovisningar. Förtroendet skapas genom goda relationer och 

goda dialoger med bolagets ägare. Därför används den mjuka informationen mer flitigt av 

långivarna för att stärka förtroendet med bolagen. Dock är detta tidskrävande för långivarna 

eftersom en god relation inte byggs upp över en natt (Tomkins, 2001).  Men den har även sina 

fördelar, eftersom har man en god relation över en längre tid med ett bolag så får man ett ökad 

förtroende till bolaget. Detta kan leda till att man inte behöver samla in en massa information 

om bolaget för att ta ett beslut och då har detta vänt till en fördel. Eftersom man på så sätt 

sparar både tid och pengar. Förtroendet som har byggts upp mellan långivaren och bolaget 

fungerar som ett substitut till den informationen man inte har tillgång till. Tomkins (2001) 

förklarar förtroende som ett ömsesidig samverkan mot ett gemensamt mål trots bristen på 
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information. Långivarna står inför stora val när det kommer till att ge lån till bolag. Då det 

finns brist på information tillexempel som revision. Jag finner likheter i Tomkis (2001) 

definition om förtroende i respondenternas agerande. Långivarna ser inte annorlunda på bolag 

som inte har revision. Eller försöker göra det svårare för de att få lån för de inte har revision. 

Istället fokuserar de på att bygga upp en relation med bolagens ägare för att det ska bli lättare 

att ta beslut om att ge lån eller inte.  

 

Tomkins (2001) demonstrerar förtroendet som en livscykel där förtroende ställs mot 

informationsbehovet. Det behövs som mest information vid samarbetes början men detta 

informationsbehov sjunker med tiden och långivarna kan sedan ta beslut via den goda 

relationen som har utvecklas till ett starkt förtroende till bolaget. Eftersom förtroendet kan bli 

så pass starkt kommer behovet att reviderade årsredovisningar inte behövas. Revisionen blir 

inte lika betydelsefull för långivarna eftersom det finns ett starkt band mellan långivaren och 

bolaget. Jag kan se likheter i långivarnas svar om att den goda relationen som utvecklas, kan 

leda till ett starkt förtroende som gör att revisionen hos bolagen väger mindre i bedömningen 

om att ge lån eller inte. Det är istället den mjuka informationen som långivarna går på dvs. 

relationen till ägaren av bolaget. Detta kan förklaras av att det leder till mindre kostnader och 

tid för långivarna på bankerna. Har man inte förtroende för bolaget så får man lägga ner 

resurser för att göra efterforskningar om bolaget. Detta kräver som sagt tid och resurser.  
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5.4 Sammanfattning av analysen  

 

Figur 3 Bearbetad analysmodell 

Enligt den analysmodell jag har utformat så är revisionen en del av långivningsprocessen och 

ligger till grund för om långivarna beslutar att bevilja eller avslå lån. Kopplar man det till de 

respondenterna har svarat så har inte revisionen lika stor betydelse till långivarnas beslut att 

bevilja lån. Har bolagen en reviderad årsredovisning underlättar det självklart för långivarnas 

arbete och ses som en kvalitetsstämpel, men en reviderad årsredovisning är inte avgörande för 

de beslut som långivarna fattar. Skulle det handla om större bolag så har revisionen självklart 

en större roll i långivarnas beslut. Vidare tar långivarna den mjuka informationen i 

betänkande förre den hårda informationen, i form av träff med bolags ägaren. För att bygga 

upp goda relationer med varandra. Eftersom goda relationer är viktigare än revisionen blir det 

viktigt att risken minimeras och genom att dela på den risken så ökar relationen mellan 

långivaren och bolaget. Genom att bolag har dessa faktorer i betänkande när de söker lån hos 

långivare kan deras chanser till beviljade lån öka.  
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6. Slutsats 

 

Studiens syfte har varit att undersöka vilken betydelse revisionen har för små aktiebolags lån 

möjligheter, när det kommer till långivarnas förtroende.  Problemformuleringen som jag har 

utgått ifrån och studerat har varit följande: 

 Hur har avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag påverkat långivarnas 

förtroende för små aktiebolag utan revision?  

Ett bolags redovisning används vid kreditgivning och har en påverkan om långivarna ska 

bevilja lån till bolagen som ansöker om det eller inte. Bolagets redovisning har stor inflytande 

på långivarnas bedömning till att bevilja ett lån, eftersom det är här långivarna granskar 

bolagets resultat och balansräkning samt återbetalningsförmågan som långivarna lägger störst 

vikt på. Detta understryks av de intervjuade respondenterna. De framhåller att den största 

delen av processen och även den viktigaste är återbetalningsförmågan eftersom det är i denna 

fas man analyserar om bolaget klarar av att uppta krediten. 

I och med att redovisningen är en stor del av kreditbedömningen borde inte revisionen ha en 

lika stor betydelse. Revisionen är en del av den hårda informationen som används vid 

långivning, men plikten att ha revisor har avskaffats för de mindre bolagen. Idag får bolagen 

själva välja om de vill att en revisor ska granska deras underlag eller inte. För långivarna är 

det viktigt att redovisningen är korrekt utförd, och då kan det vara bra att en revisor som 

granskar själva underlaget. Hur det har påverkat långivarna att revisionsplikten har avskaffats 

för de mindre bolagen är inget som syns, menar respondenterna. De menar att deras agerande 

vid långivning inte har ändrats efter revisionspliktens avskaffande. Dock påpekar 

respondenterna att en utförd revision aldrig är en nackdel vid långivning men den tycks inte 

ha den betydelse som tidigare studier visar. Enligt respondenterna ses revisionen som en 

kvalitetsstämpel, dock är inte revisionen den viktigaste faktorn när det kommer till långivning 

och bara för att vissa bolag har valt att utesluta revision leder inte det till att bankerna tappar 

förtroendet för dem. Samtliga långivare har förståelse om varför revisionsplikten avskaffades 

för mindre aktiebolag och tar hänsyn till det. De menar precis som vissa teoretiker att den inte 

ger den nyttan som behövs utan att det blir mer som en extra kostnad, på grund av det stadiet 

bolaget befinner sig i. 

De samtliga respondenterna menar att förtroende är inget som skapas genom att bolagen 

innehar revision. Studien visar att revision är en liten del jämfört med de övriga delarna och 
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har en liten betydelse till långivarnas förtroende till bolagen. Genom denna studie har jag 

kommit fram till att det är långivarnas relation till företagskunden som skapar förtroendet. Det 

som har störst betydelse är hur väl långivarna känner sin kund och kundens förmåga att kunna 

driva sin verksamhet framåt. Det är den mjuka informationen som spelar mest roll för att 

förtroendet ska byggas upp mellan långivaren och kunden. Samtliga respondenter anser att 

förtroendet ökas genom att man har en kontinuerlig dialog med kunden. Långivarna ska ta sitt 

ansvar att stämma av med kunden löpande för att utbyta information, men lika viktigt är det 

att kunden uppdaterar och återkopplar till långivarna hur det går för själva verksamheten. 

Görs det på detta sätt så byggs en relation fram mellan dessa två aktörer, vilket är grundstenen 

till att ett förtroende skapas. Enligt majoriteten av respondenterna ökas förtroendet ytterligare 

genom att kunden ska kunna sin bransch dvs. kunna företagande, vara pålästa samt att själva 

veta de risker som de står inför. 

Genom min studie har jag kommit fram till att saknar långivare förtroende till sina kunder 

skulle det inte hjälpa om kunderna använder sig av reviderade årsredovisningar. Detta kan 

vara en orsak till att revisionspliktens avskaffande från ett förtroende perspektiv inte fått några 

större konsekvenser när det kommer till långivning från bankerna. Det fungerar i stort sätt på 

samma sätt. Genom att ha en god relation sinsemellan så minskas behovet av en reviderad 

årsredovisning.  

6.1 Slutsatsdiskussion & rekommendationer  

Studiens resultat visar på att avskaffandet av revisionsplikten inte fått några större 

konsekvenser på långivarnas förtroende. Detta kan i sin tur bero på studiens utförande. 

Eftersom studien är genomförd med sex olika långivare i Skövde kan resultatet ha avspeglat 

Skövdes tyckande och synsätt till avskaffandet av revisionsplikten. Då kan man ställa sig 

frågan om man hade fått samma resultat om man hade utfört studien i exempelvis en större 

stad så som Stockholm eller Göteborg. Dock är detta ingen nackdel eftersom studien gynnar 

små aktiebolag i Skövde och närliggande områden runt Skövde genom att bolagen får reda på 

hur långivarna tänker och agerar när det kommer till utlåning.  

Denna studie rekommenderas till små bolag med eller utan revision som är i behov av kapital 

inom Skövde och närliggande områden. Då bolag är viktiga för samhället och bidrar med jobb 

till samhället kommer denna studie hjälpa små bolag att förstå sig på hur långivarna tänker 

och agerar när det kommer till att bevilja ett lån. Tar bolagen till sig studiens resultat kan de 

bättre förbereda sig till möten med långivarna samt veta vad de ska tänka på vid långivning. 
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Detta kan leda till att allt fler små bolag får beviljade lån och kan klara sig på marknaden samt  

få möjligheten till att expandera. Detta gynnar i sin tur samhället, bolagsägare och långivarna. 

Denna studie kan även användas som ett underlag till bolagsägare men även till långivare om 

hur bra relationer kan skapas mellan dessa aktörer som sedan kan utvecklas till ett starkt 

förtroende sinsemellan dessa. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det har diskuterats att gränsvärdena för den friviliga revisionsplikten bör höjas till 50 

anställda. Om detta skulle bli aktuellt kommer flera företag i Sverige att ha möjligheten att 

välja bort revisionen. Vilket innebär att större företag också får möjligheten att välja bort 

revision. Eftersom respondenterna menade på att en god relation kunde ersätta revisionen på 

mindre företag, skulle det vara intressant att studera vilka konsekvenser det hade fått om 

gränsvärdena skulle höjas. Jag tror att det skulle få större konsekvenser än när 

revisionsplikten avskaffades 2010 för mindre företag eftersom revision har större betydelse 

när det kommer till större företag. 
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Bilaga 1 Intervjumall 

Inledande frågor: 

 Får intervjun spelas in? 

 Vill du och banken vara anonym i studien? 

 Vad har du för titel och hur länge har du varit anställd? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

Frågor angående revision: 

 Hur förhåller ni er till att revisionsplikten är avskaffad för små aktiebolag? 

  Vad anser ni om icke reviderade årsbokslut jämfört med reviderade årsbokslut? 

 I vilken utsträckning påverkas ni av att ett företag söker lån utan att ha revision? 

 Har revisionspliktens avskaffande lett till högre oroligheter när det kommer till att ge 

långivning till små aktiebolag utan revision?  

Frågor angående långivning/risk: 

 Vilka lagar och regler tar ni hänsyn vid långivning till små aktiebolag utan revision? 

 Förekommer det andra regler och lagar om bolaget inte har revision? 

 Anser ni att ni tar en högre risk om bolaget inte har revision, angående 

återbetalningsförmågan? 

 Förekommer det att ni tar högre ränta om bolaget inte har revision? 

 Ställer ni högre krav på bolag som inte har revision? 

Frågor angående relationen och förtroende: 

 Är det någon skillnad på att ge lån till ett nytt bolag eller tidigare bolag? Om ja, vad är 

det för skillnader? 

 Vad väger tyngst i er bedömning att ge lån, att ha en god relation till bolaget eller att 

bolaget har revision? 

 Får ni en ökad förtroende för bolag som har revision? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

 Förutom revision, vad anser ni skapar en högre förtroende hos er för att ge mindre 

aktiebolag utan revision beviljade lån? 

 Anser du att en god relation till bolaget kan ersätta revisionen?  
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Bilaga 2 Egna reflektioner 

Jag valde att inrikta mig mot redovisning/revision sista året på högskolan i Skövde eftersom 

jag alltid haft ett sinne för siffror.  Jag finner det roligt att hålla på med siffror, då siffror 

betyder väldigt mycket för ett företag, eftersom med hjälp av dem kan man se om ett företag 

går bra eller dåligt. Därför var det såklart för mig att skriva om något som hade med revision 

eller redovisning att göra. Från början var det tänkt att jag skulle skriva om 

"Hållbarhetsredovisning", men det blev inte av eftersom jag valde att göra examensarbetet 

med någon annan och då kom vi gemensamt fram att revision var något vi ville inrikta oss 

inom. Vi började läsa och leta information om revision och revisionspliktens avskaffande och 

fann ämnet väldigt intressant. Dock fungerade inte vårt samarbete så bra eftersom vi hade 

olika mål med uppsatsskrivandet och kom därför överens om att vi skulle dela på oss. Jag 

förstod vid det här laget att det skulle krävas enormt mycket disciplin och tid från mig för att 

få detta arbete gjort. Men samtidigt såg jag det som en rolig utmaning att testa mig själv och 

se hur långt jag kan gå. Efter den lilla diskussionen med mig själv, fortsatte jag på spåret 

revisionspliktens avskaffande och läste mer artiklar om det. Efter en hel del läsning av artiklar 

fann jag intresset att börja studera långivares förtroende till bolag som inte har revision och 

om revisionspliktens avskaffande har påverkat långivares förtroende till bolag vid 

långgivning. 

Examensarbetet har varit en tuff utmaning samtidigt som den har varit väldigt lärorik. Under 

resans gång har jag lärt mig nyttiga kunskaper om uppsatsskrivande och om hur opponeringar 

skall utföras samt att ge och ta konstruktiv kritik. Jag har även lärt mig att det är viktigt att 

sätta deadlines för än själv. För mig var det extra viktigt eftersom jag inte ville komma efter i 

uppsatsskrivandet, vilket var lätt hänt eftersom jag var själv. Men detta var mitt egna beslut 

och jag var inställd på att få arbetet färdigt.  

Nu när arbetet är klart kan jag andas ut och klappa mig själv på axeln då jag är väldigt nöjd 

med det jag har åstadkommit på egen hand. Uppsatsskrivandet har förbättrat och utvecklat 

mina teoretiska kunskaper samt mitt akademiska språk och analysförmåga. Detta är 

erfarenheter som jag kommer ta med mig ut till arbetslivet.  

Avslutningsvis vill jag tillägga att det blev långa dagar och nätter men nu i efterhand så är allt 

det där värt det. Det gäller att hålla huvudet högt och kämpa på trots motgångar man stöter på 

och påminna sig själv att aldrig ge upp. 


