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Sammanfattning 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små bolag i Sverige. 

Definitionen av småföretag i detta sammanhang är de aktiebolag som underskrider två 

eller tre av följande krav: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 

miljoner kronor i nettoomsättning SOU (2008:32).  Den nya lagen innebär att 

småföretagen idag har rätt att själv välja om dessa önskar att ha en revisor eller ej till sin 

verksamhet. EU har varit en pådrivande faktor för denna lagändring där några av målen 

har varit att minska de administrativa kostnaderna för företagen, samt förenklade regler 

för revision och redovisningen och på så sätt även göra de europeiska företagen mer 

konkurrenskraftiga. 

Kapitalmarkanden karaktäriseras av asymmetrisk information (Stiglitz & Weiss, 1981). 

För att motverka denna informationsasymmetri har vi finansiella mellanhänder som de 

olika långivarna utgör, exempel på dessa är banker och finansbolag m.fl.  Dessa 

mellanhänder specialiserar sig på informationshantering för att bearbeta informationen 

och på så sätt balansera informationsasymmetrin (Kling, 1999). Kredit-/långivning 

karaktäriseras bl.a. av fokus på finansiella variabler och tillgångar (Altman, 1985; 

Foster, 1986; Kling. 1999; Silver, 2001; Sigbladh & Wilow, 2008) med analyser som 

grundar sig på finansiella rapporter och där årsredovisningen utgör en viktig sådan 

rapport.  För kredit- och långivare som verkar i kapitalmarknaden är det därför av stor 

vikt att den information man tar del av verkligen är korrekt och ger en rättvisande bild 

(Kling, 1999; Carrington, 2010). Enligt Carrington (2010) ger även en revision 

intressenterna en försäkran om att rapporterna är av hög kvalitet, att den inte innehåller 

några väsentliga fel, visar en rättvisande bild av företaget och att granskningen är utförd 

av oberoende part. Följder av den slopade revisionsplikten kan därmed komma att 

innebära en ökad informations asymmetri mellan långivare och låntagare, påverkan på 

kreditbedömningsprocessen för långivare samt en högre kostnad för lånen som en följd 

av en större osäkerhet och därmed risk. 

Metodiken som vi använt oss av är kvalitativ art där vi genomfört intervjuer med fyra 

olika långivare. Empirin som vi har fått ihop har analyserats enligt den metod som 

Bryman & Bell (2005) kallar för grundad teori. Vår ansats bygger på abduktion. 

Vårt syfte med denna studie har således varit att undersöka hur långivare bedömer 

reviderade kontra oreviderade årsredovisningar för småföretagen och om detta i sådana 

fall påverkar prissättningen av lån?   



 

 

Den slutsats som vi kommit fram till genom våra empiriska iakttagelser och teori, tyder 

på att oreviderade företag skapar en ökad informationsasymmetri vilket gör att långivare 

generellt behandlar oreviderade företag med större reservation och osäkerhet än 

reviderade. Åtgärderna som vidtagits bland de olika långivare vi har intervjuat har dock 

ej varit homogena och därmed blir det svårt att generalisera prissättningsfrågan.  Vad vi 

dock har kunnat konstantera genom vår studie är att revisionen anses som en viktig 

faktor för långivare. Det bör dock påpekas att reformen ännu funnits för kort tid för att 

verkligen se de verkliga effekterna på kreditmarknaden och för företagen i sig. 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, Kreditprocess, informationsasymmetri, revisionsplikt, 

kreditgivning, reviderade årsredovisningar,  

 

  



 

 

Förord 

 

Vi vill inleda med att tacka vår handledare Ulf Larsson för allt stöd och hjälp som vi 

fått under hela arbetets gång. Vi vill även tacka våra respondenter för att ha ställt upp 

och varit tillmötesgående, utan dem hade vi ej kunnat genomföra vårt arbete. Vi vill 

även tacka våra opponenter för alla de goda råd och kommentarer som getts till oss. 
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Definitioner 

Rättvisande bild 

 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande 

bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. (2 kap 3§ 1st. ÅRL) 

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 

normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en 

not (2 kap 3§ 2 st. ÅRL) 

 

Vi kommer i vår uppsats att använda oss av begreppet rättvisande bild då vi syftar på att 

räkenskaperna är tänkta att avbilda en så sann bild av företagets finansiella ställning 

som möjligt. 

Små företag 

Det finns en mängd olika definitioner av små företag. Vi har valt följande gränsvärden 

för vår definition av små företag. Aktiebolag som underskrider två eller tre av följande 

värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i 

nettoomsättning definieras som små företag. Dessa värden är de som gäller för den nya 

lagstiftningen kring revisionsplikt. 

Då vi vill använda oss av annan definition kommer vi uttryckligen skriva detta så att 

läsaren lätt kan förstå skillnaden. 

Oberoende part 

Revisorns ställning som oberoende part krävs för att en revision skall anses tillförlitlig 

och objektivt utförd. Enligt Revisorslagens 21§ skall revisorn för varje uppdrag pröva 

nedanstående punkter för att se om det finns några omständigheter som kan rubba 

förtroendet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag 

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning, 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet.  

(21§ Revisorslagen) 



 

 

 

Ren respektive oren revisionsberättelse 

En ren revisonsberättelse innebär att revisorn granskar företagets årsredovisning samt 

styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning av bolaget och slutligen ger sitt 

yttrande enligt revisionsberättelsens standardformulering som innebär att inga 

väsentliga felaktigheter har funnits och att årsredovisningen har upprättats enligt god 

redovisningsed och att den är upprättad enligt årsredovisningslagen. 

En oren revisionsberättelse innebär att årsredovisningen inte är upprättad enligt 

årsredovisningslagen, god redovisningssed eller att något felaktigt av väsentlig 

betydelse för intressenterna har funnits i företagets förvaltning. 

Intressent 

Med intressent menar vi de som kan ha ett intresse av ett bolags räkenskaper. Dessa kan 

vara ägare, långivare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda samt stat och 

kommun.  

Riskaversion 

Riskaversion är ett begrepp som används inom ekonomiområdet och innebär att man är 

motvillig att ta risker. 

Informationsasymmetri 

Är ett begrepp som används inom ekonomi då två parter som ska samarbeta har tillgång 

till olika förhandsinformation vilket tenderar att skapa ett övertag för den person som 

har mest och relevant information.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en grundläggande förståelse av vad vi har tänkt forska 

kring och samtidigt ge läsaren en bred inblick av vad revision är och vad dess 

intressenter kan förvänta sig. Vi kommer att inleda brett där vi i stort sett berör alla 

intressenters förväntningar och förhållande med revisionen. Vi kommer sedan i vår 

problemdiskussion att smalna av intressentområdet för att slutligen mynna ut i en 

frågeställning som vi ska försöka besvara i vår uppsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett aktiebolags årsredovisning ska visa en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning vid en viss tidpunkt. Den ska bl.a. visa lagernivåer, tillgångar, fordringar, 

skulder, kassaflöden och självklart också ett resultat som har uppkommit av skillnaden 

mellan intäkter och kostnader.  Dessa uppgifter ska sedan finnas tillgängliga för olika 

intressenter som kan ha nytta av dem, bland annat kreditgivare, leverantörer, 

myndigheter eller investerare för att de exempelvis ska kunna värdera företagen och 

kunna uppskatta eventuell framtida avkastning. Kreditgivare ska kunna ta beslut om 

risker och återbetalningsförmågan av räntor och amorteringar, myndigheterna behöver 

uppgifterna för bestämmandet av slutlig skatt som ska betalas på årets resultat. För att 

uppgifterna som lämnas av företaget ska anses vara tillförlitliga av intressenterna menar 

Carrington (2010) att revision är lösningen på problemet. Enligt Carrington (2010) ger 

revision intressenterna en försäkran om att rapporterna är av hög kvalitet, att den inte 

innehåller några väsentliga fel utan visar en rättvisande bild av företaget och att 

granskningen är utförd av oberoende part. Tillförlitligheten förstärks ytterligare då en 

revision kan ses som en form av försäkring. Trots att ansvaret för bolagets räkenskaper 

och förvaltning ligger hos företagsledningen och styrelsen enligt aktiebolagslagen, kan i 

vissa fall utkrävas ansvar av revisorn. Genom att låta en revisor granska företagets 

räkenskaper kan i vissa fall enligt Carrington (2010) risken förflyttas från 

företagsledningen till revisorn vilket kan innebära att revisorn blir ersättningsskyldig 

vid en rättslig process. Det åligger därför i revisorns intresse att se till att räkenskaperna 

visar en rättvisande bild och att allt är i sin ordning.  

För drygt två år sedan beslöt riksdagen att avskaffa den lagstadgade revisionsplikten för 

företag som uppfyller ett par kriterier. Detta har inneburit att rapporternas kvalitet har 

omdiskuterats på många håll och kanter och vilka konsekvenserna skulle kunna tänkas 
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bli på bl.a. kreditgivning till de företag som väljer bort revisorn. Nu har det gått ett tag 

sedan nya lagen trädde i kraft vilket har gjort det möjligt att kunna påbörja en mer 

ingående utvärdering av konsekvenserna. Detta har väckt vårt intresse att forska kring 

ämnet och försöka bidra med kunskap.  

Enligt SOU (2008:32) som är den senaste utredningen kring revisionsplikt för bl.a. små 

företag beslutade regeringen den 7 september 2006 att tillsätta en utredning för att se 

över revisionsplikten för dessa företag. Utredningen låg till grund av EU:s mål att 

minska de administrativa bördorna för EU:s företag med 25% fram till 2012 för att 

därmed göra dem mer konkurrenskraftiga på ett internationellt plan. Som en del av EU:s 

mål ingick bl.a. översynen av revisionsplikten för små företag för att därmed sänka 

administrationskostnaderna.  

Enligt Carrington (2010) hade revisionsplikten i Sverige utförd av en kvalificerad 

revisor varit obligatorisk för alla aktiebolag sedan 1987 tills ikraftträdandet av den nya 

lagstiftningen som började gälla fr.o.m. 1 november 2010 och innebar att bolag som 

ligger under mer än ett av följande tre villkor numer har möjligheten att välja bort 

revisorn. Villkoren regleras i aktiebolagslagens 9 kap. 1§ och är följande  

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

Detta innebär att drygt 70% av alla aktiebolag numera har möjlighet att avstå från 

revision. 

En studie utförd av FAR i oktober 2010 som omfattade 2000 företag med 3-50 anställda 

på 16 olika orter i Sverige visade att hela 66% av företagarna ansåg att likviditetsfrågan 

och lättillgängligt kapital låg näst högst upp på listan av deras kriterier för att bolagen 

skulle kunna växa (FAR, u.å.). Denna information skulle kunna vara en indikator på att 

likviditeten är en viktig faktor bland små företag men kanske än mer bland nystartade 

då lönsamheten möjligtvis inte har kommit igång ännu.  Vid studiens tidpunkt ansåg 
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företagarna att kapitalet var lättillgängligt, dock kan det lättillgängliga kapitalet komma 

att bli betydligt svårare att få tag på för de företag som har möjlighet och väljer bort 

revisorn i framtiden eftersom omständigheterna kring kreditgivning kan förändras.  

Ett sätt att komma runt problematiken kring likviditetsbristen är att exempelvis leasa sin 

utrustning om denna behövs i verksamheten eller helt enkelt genom att belåna 

verksamheten för att investera i utrustningen. Dessa lösningar kräver dock utöver vissa 

andra kriterier även en granskning av företagets räkenskaper av långivarna för att kunna 

säkerställa att företaget kan uppfylla sin sida av avtalet. Därför har betydelsen av en 

tillförlitlig årsredovisning alltid varit en viktig faktor för kreditgivare eftersom deras 

kreditbedömningar lägger stor vikt på risk som bl.a. baseras på innehållet i 

årsredovisningen. När en årsredovisning saknar granskning av en kvalificerad revisor 

finns risken att tillförlitligheten på rapporten minskar samtidigt som den finansiella 

risken för kreditgivaren ökar vilket i slutändan kan försvåra kreditgivningen.  

Innan borttagandet av revisionsplikten för små företag hade alla aktiebolag skyldighet 

att ha en kvalificerad revisor. Några av revisorns uppgifter var att granska styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning, att granska hur revisionsklienten fullgjort sin 

skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. 

Borttagandet av revisionsplikten har därmed inneburit att denna kontroll från en 

oberoende part kommer försvinna för de mindre företagen som väljer bort revisorn. I 

SOU (2008:32) skriver man om negativa effekter som borttagandet kan innebära.  

Skatteverket och Ekobrottmyndigheten pekar på möjligheten att skattefel ökar och att 

den ekonomiska brottsligheten kan komma att breda ut sig. 

1.1.1 EU 

En pådrivande faktor för borttagandet av revisionsplikten har varit EU. Gemensamma 

insatser från EU och medlemstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa 

kostnaderna som varit en av de mål man haft. Genom insatser som förenklade regler för 

revision och redovisning för små och medelstora företag skulle man gynna dessa och de 

europeiska företagen kommer då även att bli mer konkurrenskraftiga, vilket även 

stimulerar Europas ekonomi. Det Europeiska rådet föreslog under ett möte i mars 2007 

att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 % fram till år 2012. I 
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Sverige ville man genomföra denna ändring redan till år 2010. Den 1 november 2010 

avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige. 

Utvecklingen inom EU går även snabbt mot en tudelning av företagen. På ena sidan har 

vi de stora företagen eller företag som förekommer på finansmarknaden och 

försäkringsmarknaderna. I dessa bolag krävs en högre och mer sofistikerad granskning 

av redovisningen och kvalificerade revisorer. På den andra sidan har vi de små och 

medelstora företagen som ges en mer laglig ökad frihet när det gäller att utforma sin 

redovisning och revision SOU (2008:32). 

Hur påverkar då slopandet av revisionsplikten de små företagens intressenter som ägare, 

kapitalplacerare, kreditgivare, leverantörer m.fl.? I den utredning regeringen 

genomförde kom de i sin analys i denna fråga fram till att det ej var alarmerande. Den 

slopade revisionsplikten begränsar endast marginellt aktieägarnas insyn i företaget. 

Aktieägarna deltar nämligen oftast aktivt i bolagets verksamhet som styrelseledamöter, 

verkställande direktörer eller anställda. I Sverige råder även avtalsfrihet vilket innebär 

att den som inte vill investera eller rättshandla med ett företag som saknar revisor kan 

göra detta. Det innebär även att intressenterna kan kompensera sig för den förhöjda 

risken som dessa kan anta sig finna för icke reviderade företag genom att t.ex. begära ett 

högre pris, högre räntor, kortare kredittid, säkerhet i form av borgen eller pant etc. SOU 

(2008:32). 

1.1.2 Konsekvenser 

Än så länge är det för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenserna av revisionspliktens 

avskaffande har inneburit för de olika intressenterna men forskning pågår och om ett par 

år bör vi ha ett bättre utgångsläge för att kunna utvärdera reformen. 

Det man kan nämna i nuläget är att man under utredningens gång har försökt att förutse 

vad avskaffandet kan innebära för de små bolagen och de intressenter som har nytta av 

bolagens räkenskaper. I vårt fall har vi valt ut den intressent som vi anser är viktigast för 

små företags tillväxt och konkurrenskraft för att diskutera den nedan.  

För kreditgivare innebär det att den ekonomiska informationen måste vara tydlig och 

tillförlitlig för att man ska kunna bedöma återbetalningsförmågan och risken. Enligt 

SOU (2008:32) anses en reviderad årsredovisning vara mer tillförlitlig än en oreviderad. 



 

5 

 

Utifrån en mindre tillförlitlig årsredovisning vilket antagligen ökar bankernas 

risktagande skulle det i sin tur kunna betyda att bankerna behöver kompensera den 

ökade kreditrisken genom exempelvis högre räntor eller genom att begära en revision 

innan kreditprövning kan göras.  

Inledningsvis har diskussionen framförallt kretsat kring revision och kreditgivning. 

Syftet med reformen var att bl.a. att minska administrationskostnaderna för företagen, 

men detta kan innebära nya kostnader i form av exempelvis högre räntor på lån och 

krediter för oreviderade företag, högre inköpspriser från leverantörer för att kompensera 

eventuella osäkrare kundfordringar, man har inte heller tagit hänsyn till vilka 

konsekvenser det kan medföra i redovisningen hos företagen, kommer företagen 

exempelvis att behöva förbättra sin interna kontroll för att kompensera för den slopade 

oberoende granskningen av en kompetent revisor? Allt detta medför en 

alternativkostnad för företagen. 

Konsultfirman ECON genomförde 2007 på uppdrag av FAR en studie om 

samhällsnyttan verkligen kommer att bli så stor som statens utredning pekar på. Det 

visade sig att nyttan förväntas bli betydligt mindre, på gränsen till försumbar då nya 

kontrollåtgärder kommer att behövas som kommer att äta upp inbesparingen från den 

slopade revisionsplikten (ECON, 2007a).   

Om inget av ovanstående behöver införas kan vi tala om en vinst för företagen, om man 

å andra sidan drabbas av ovanstående exemplifierade faktorer kan man ifrågasätta 

samhällsnyttan för avskaffandet av revisionsplikten och i stället prata om en 

förmögenhetsförflyttning från revisionsbyråerna till andra parter som exempelvis 

banker, frågan är då vilket som är bäst. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi har i bakgrunden diskuterat vad som låg till grund för denna reform och vilka 

eventuella fördelar i form av minskade administrationskostnader, och nackdelar i form 

av mindre tillförlitliga rapporter detta kan resultera i för företagen och intressenterna. 

För små företag med få anställda brukar det innebära att företagsledningen, aktieägare 

och styrelse är samma person och har insyn i hela verksamheten. Man kan se på 

situationen utifrån tre olika perspektiv, det ena perspektivet där företagsledningen är 
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kompetent, seriös och ärlig mot tänkbara intressenter, och där helhetssynen borde 

innebära bättre intern kontroll som eventuellt kan innebära en minimering av risken för 

bl.a. fel i redovisningen. Det andra scenariot kan aktualiseras om företagsledningen är 

oseriös och har brottstankar i siktet, då kan det bli svårt för en extern part att få insyn i 

bolaget om vad som försiggår. Detta kan medföra en fördröjd upptäckt av exempelvis 

bedrägerier i form av manipulerad redovisning för att få igenom krediter/lån etc. Ett 

tredje scenario är då bolaget omedvetet lämnar felaktiga uppgifter p.g.a. okunskap.   

Granskningens syfte av oberoende part är bl.a. att säkerställa att rapporteringen till 

myndigheterna fungerar effektivt och i enlighet med 9 kap. 34§ och 37§ ABL som 

innebär att revisorn är skyldig att anmärka i revisionsberättelsen och skicka in den till 

skattemyndigheten om exempelvis företaget inte följt reglerna i skatteförfarandelagen 

om deklarationsskyldighet eller inbetalning av skatter i tid. 

Ett annat tydligt exempel på hur viktig en revision kan vara baserat på ovanstående 

scenarion som är av intresse för samtliga intressenter är då ett bolag borde ha 

tvångslikviderats p.g.a. aktiekapitalet understiger gränsvärdet enligt 25 kap 13-17§§ 

ABL. Exempelvis skulle ett enkelt medvetet eller omedvetet periodiserings- eller 

tillgångsvärderingsfel kunna vara avgörande för om bolaget ska få fortsätta bedriva sin 

verksamhet som vanligt eller om åtgärder för tvångslikvidation ska tas till. Enligt Agélii 

& Engerstedt (2010) ökar risken för denna typ av fel då kontrollen försvinner för de små 

företag som valt bort revisionen och detta påverkar självfallet även intressenterna. 

Bankerna har egna intressen i vad en revision betyder för dem. Kredithandläggarens 

jobb innebär att skaffa fram så mycket tillförlitlig information som det bara är möjligt 

angående ett småföretag som ansökt om lån, och ju mer information man har desto 

säkrare torde beslutet vara. Normalt sett har låntagaren ett informationsövertag 

gentemot banken då banken inte har full insyn i låntagarens verksamhet. Enligt 

Bergström & Samuelsson (2009) gör denna informationsasymmetri att långivaren måste 

kompensera obalansen av information på något sätt. Ett sätt vore då möjligtvis genom 

att justera priset på lånet genom att höja det. Samtidigt kan långivare ställas inför 

dilemmat som Kling (1999) kallar för typ I och typ II problem som bl.a. orsakas av 

informationsasymmetrin. Vid typ I nekar långivaren kredit/lån till ett sunt företag som 

hade fullföljt sin del av avtalet p.g.a. att man har för lite information om verksamheten 
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och anser det som en stor osäkerhet. Vid typ II sker det motsatta vilket innebär att 

långivaren kommer att bevilja kredit/lån till ett osunt företag som ej kommer att kunna 

fullfölja sin del av avtalet (Kling, 1999).  Ett sätt att minska informationsasymmetrin är 

enligt Eisenhardt (1989) att genomföra en revision av årsredovisningen vilket logiskt 

sätt skulle ha en omvänd effekt på räntan och således sänka den. 

Bankerna baserar sina kreditbedömningar på en rad olika faktorer av både kvalitativa 

och kvantitativa faktorer, där det sistnämnda bygger till stor del på de finansiella tal 

företagen kan visa. Dessa får bankmannen till störst del via företagets årsredovisning 

och utifrån dessa görs exempelvis kassaflödesanalyser och analyser av nyckeltal för att 

bedöma risknivå och återbetalningsförmåga. Analysmodellerna som långivare idag 

använder sig av karaktäriseras av fokus på finansiella variabler och tillgångar där 

grunden ligger i analyseringar av de finansiella rapporterna (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Således borde en oberoende part som granskar företagens räkenskaper vara av stor vikt 

för långivaren för att säkerställa att de finansiella talen verkligen visar en rättvisande 

bild.   

En reviderad årsredovisning innebär enligt Thorell & Norberg (2005) tre fördelar för 

kreditgivarna, 1) bättre ordning på räkenskaperna, 2) tillförlitligare årsredovisning, 3) en 

revisor att tillgå vid behov av en mer ingående analys av företagets räkenskaper och 

förvaltning. Då företaget saknar revisor torde detta innebära en påverkan på risknivån 

vid kreditbedömningen eftersom ovanstående punkter inte uppfylls och därmed även 

borde ha en viss påverkan för långivaren och det data underlag som deras 

analysmodeller använder sig p.g.a. en mer otillförlitlig data. 

Enligt Thorell & Norberg (2005) pekar flera vetenskapliga undersökningar på att 

bankerna har starka skäl till att föredra reviderade årsredovisningar på företag som 

ansöker om krediter eftersom de anser att trovärdigheten på rapporten ökar vilket gör att 

informationsasymmetrin minskar. Bankernas förväntningar på reviderade räkenskaper 

innefattar bl.a. att de genomförts av en kvalificerad revisor som är oberoende (Thorell & 

Norberg, 2005). 

I en relativt färsk studie gjord av Kim m.fl. (2011) i Korea fann de statistiska bevis på 

att det finns ett samband mellan reviderade årsredovisningar och prissättningen på lån. 

Författarna fann att de företag som har valmöjligheten att avstå revision men som trots 
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allt väljer att få sina räkenskaper reviderade av en kvalificerad revisor kan se fördelar 

med det. Resultatet visade att de som valde att ha en revisor fick lägre räntor och kunde 

erhålla mellan 56-124 räntepunkter lägre pris på sina lån än de som inte har revisor. 

Detta indikerar att revisorns uttalande har ett tydligt värde för Koreanska banker. Denna 

studie av Kim m.fl. (2011) ger oss skäl att tro att detsamma borde gälla även för 

Svenska banker eftersom Koreanska regler och dess marknad som den beskrivs i 

studien verkar vara likartad den i Europa.  

Ett Aktiebolag är en juridisk person och en associationsform där aktieägarna enligt 1 

Kap. 3§ ABL har ett begränsat personligt ansvar för företagets förpliktelser. 

Begränsningen sträcker sig såtillvida inte bolagsledningen står för någon brottslig 

handling. Ett begränsat personligt ansvar kan medföra ett ökat risktagande bland ägarna 

vilket kan resultera i riskablare beslut än vad som hade förekommit annars vilket i 

slutändan kan drabba företagets intressenter. Det begränsade personliga ansvaret kan ge 

upphov till undanhållande av information från aktieägarnas sida till en sådan grad som 

kan leda till att de tydligt kan dra fördel av informationsövertaget på exempelvis 

kreditgivarens bekostnad utan att de behöver riskera något personligen. Lagstiftaren har 

därför via redovisningsreglerna sett till att öka skyddet för borgenärerna, det är bl.a. 

med grund i dessa regler en revisor ska granska ett företag så att reglerna efterföljs och 

problematiken med informationsasymmetri minimeras (Bergström & Samuelsson, 

2009). 

1.2.1 Problemfråga 

Med ovanstående som bakgrund och den nya lagen som trädde i kraft gällande frivillig 

revisionsplikt för småföretagen fann vi det intressant att forska hur långivaren ser på 

företag som har valt bort att ha en revisor och om detta i sådana fall kommer att påverka 

prissättningen för lån hos dessa. Den nya lagen har även inneburit att spelplanen för 

långivaren ändrats och att en ökad risk för informationsasymmetri för långivaren finns. 

Vi kommer i detta arbete därför att försöka att besvara nedanstående frågor vilket även 

kommer att vara denna forsknings problemfrågor.  

 Hur bedömer banker och övriga långivare reviderade kontra oreviderade 

småföretag?  

 Påverkar det på något sätt prissättningen av lån? 
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1.3 Syfte 

I teorin skall en oreviderad årsredovisning innebära ett högre risktagande av långivaren 

än en reviderad vilket logiskt sett borde kompenseras på något sätt, exempelvis genom 

att justera räntan uppåt. Syftet med vår studie är att försöka förstå hur bankerna 

bedömer en reviderad kontra oreviderad årsredovisning. Genom en djupare förståelse av 

hur en kreditgivningsprocess går till kommer vi att kunna göra en analys om hur 

revision påverkar räntesättningen. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i problembakgrunden diskuterat brett angående vad en revision innebär för olika 

intressenter samt vilka förväntningar de kan ha på revision. För att vår analys skall bli 

hållbar kommer vi fortsättningsvis att begränsa oss bort från företag som inte omfattas 

av den avskaffade revisionsplikten. Vi kommer enbart studera relationen mellan 

oreviderade kontra reviderade små aktiebolag och kreditbedömning hos 

kreditgivare/långivare. 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

  

Kapitel 1 

Inledning 

•Under detta kapitel presenteras bakgrunden, problembeskrivningen, frågeställningen samt 
syftet med studien.  

Kapitel 2 

Metod 

• I kapitel två presenteras vald strategi och metoder för att kunna insamla relevanta data för 
att senare kunna besvara studiens syfte. Vi kommer presentera urvalsmetoder, val av 
respondenter samt hur analysarbetet kommer gå till. 

Kapitel 3 

Teori 

• I kapitel tre tar vi upp forskning kring ämnet. Vi redogör för revisorns roll och dennes 
betydelse vid kreditbedömning. Vi redogör för de informationsassymmetrier som kan 
uppstå mellan ägare-kreditgivare samt vilka faktorer och analysmodeller som är viktiga 
vid en kreditgivning. 

Kapitel 4 

Empiri 

• I kapitel fyra presenteras våra primär- och sekundärdata som vi insamlat. 

Kapitel 5 

Analys 

• I kapitel fyra analyserar vi våra insamlade och jämför med teorin. 

Kapitel 6 

Slutsatser 

• I sista kapitlet låter vi bl.a. våra tankar ta vid och diskuterar även vilken slutsats vi 
kommer fram till. 
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2 Metod 

2.1 Strategi och Design 

Studiens syfte bygger på att samla in information om hur våra respondenters 

verksamhet ser ut för att sedan analysera dessa insamlade data och dra vissa slutsatser 

som besvarar vår frågeställning. 

Man brukar tala om kvantitativ och kvalitativ strategi inom samhällsvetenskaperna. 

Vilken metod som är bäst lämpad handlar främst om studiens syfte samt om hur vi 

samlar in data och bearbetar dessa (Andersen, 2009). I den kvantitativa metoden 

använder man sig av mätbar hårddata som matematik, formler och statistik med ganska 

klara riktlinjer för hur man skall genomföra sin forskning och denna strategi associeras 

med en förklarande karaktär. Kunskapssyftet i denna metod är oftast att orsaksförklara 

det fenomen man undersöker. I den kvalitativa metoden arbetar man mer med mjukdata 

där man genom olika typer av data försöker att skapa en förståelse av det man studerar. 

Kunskapssyftet brukar i denna metod primärt vara av förstående art (Andersen, 2009).  

Då studiens syfte är att tolka data för att förstå verkligheten har vi letts in i en kvalitativ 

strategi. Genom djupgående studier, intervjuer och analys av källor som avhandlingar, 

rapporter, artiklar, kurslitteratur och annat skriftligt material har vi skapat oss en 

förståelse.  

Inledningsvis har bearbetning av dessa källor skapat oss en referensram för vår studie. 

Genom fältarbete och intervjuer med relevanta personer har vi samlat in primärdata som 

tolkats ihop med övriga källor för att försöka få fram en ny förståelseram. Med tolkning 

menar vi här den bedömning vi gör av hållbarheten och betydelsen av de resultat vi 

kommer fram till (Andersen, 2009). En nytolkning har därefter skett av den nya 

förståelseramen som lett till ny kunskapsbyggnad.  Under arbetets gång har vi behövt 

pendla mellan de olika stegen för att bygga upp den nya tolkningen och kunskapen. 

Med detta menar vi att vid insamling, analys och tolkning av de kvalitativa data skett en 

tolkningsprocess parallellt.  Under denna process tog nya idéer form som t.ex. delfrågor 

som måste besvaras. Ny information samlades in varvid vi prövade de modifierade 

idéerna och en ny omtolkning skedde. Informationsmaterialet har därför skiftat form 
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och innehåll under arbetets gång för att vi skall kunna finna de mest relevanta svaren för 

vår problemformulering.  

2.1.1 Ansats   

Vi har utforskat ett förhållande (fenomen) som är mindre känt idag. Vi utförde en 

sonderande undersökning av förstående karaktär där vi skapat oss en viss förförståelse 

inom ämnet. Vi kan därför inte säga att vi utifrån empirin försökt att sluta en generell 

kunskap för att sedan utveckla en teori som då vore en induktiv ansats, ej heller kan vi 

säga att vi utifrån teori kommit fram till en slutsats som då vore en deduktiv ansats 

(Andersen, 2009). Vi har i vår forskning utgått från en viss teori som gett oss 

förkunskaper för att kunna möta den empiriska verkligheten, för att sedan växla tillbaka 

till teori och därefter tillbaka till empiri osv.  Vi har därför tillämpat en abduktiv ansats 

där vi växlat mellan teori och empiri (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.2 Urvalsprocess 

För att de insamlade data ska vara relevanta för vår frågeställning har det krävts en 

fundering kring vilka respondenter som är lämpligast att intervjua. Då vår frågeställning 

handlar om att få svar på hur långivare bedömer reviderade kontra oreviderade 

småföretag samt om prissättningen kan ha påverkats till småföretag som valt att slopa 

revisorn anser vi att den som är ytterst ansvarig för kreditgivningspolicyn hos 

långivarna är den som besitter den absolut mest relevanta kompetens, erfarenhet och 

efterfrågade information.  

Vi utgick i första läget utifrån ett stratifierat urval som var grundad på två parametrar, 

den ena var position i företaget och den andra var att kredit/långivaren jobbar mot just 

småföretag. Trots att revisorer kan ha god kunskap om kreditgivningsprocesser valde vi 

att inte intervjua några revisorer eftersom vi anser att de inte kunde tillföra något högre 

kunskapsvärde i detta sammanhang utan kreditchefen eller övrig kreditpersonal var de 

som kunde ge oss den kunskap vi sökte bättre än någon annan eftersom de jobbar med 

det dagligen. Vi lyckades få fyra intervjuer vilket också låg inom ramen för det mål på 

4-6 intervjuer som vi hade satt från början. Anledningen till att det inte blev fler handlar 

enbart om den begränsade tid vi har haft.  
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Primärt fokus på vårt urval av respondenter var hemmahörande i Stockholm och detta 

grundar sig i att vi ansåg att huvudstaden kunde ge oss de svar vi sökte samtidigt som 

det skulle kosta både tid och pengar att besöka andra orter. Dock uteslöt vi absolut inte 

andra alternativ om det skulle visa sig vara svårt att få intervjumöjlighet med dem vi 

sökte i Stockholm. Om kreditchefen av diverse olika skäl inte kunde eller ville ta emot 

oss var tanken att vi skulle övergå till det som Bryman & Bell (2005) kallar för 

kedjeurval som innebär att vi i det läget skulle be kreditchefen att rekommendera den 

eller de personer som denne anser vara mest lämpade direkt efter denne för en intervju. 

Vilket också skedde med Nordea där kreditchefen hänvisade oss till en utav sina 

kreditanalytiker. I övrigt kan vi säga att vi träffade de personer som var vårt mål. 

Vi har valt att samla in våra primärdata genom semi-strukturerade intervjuer som 

innebär att vi skapat oss en intervjuguide med specifika teman att hålla oss till. 

Intervjumetoden har gett respondenten stort utrymme att forma svaren på sitt eget sätt.  

 

2.3 Analys 

En kvalitativ analys skiljer sig en hel del från en kvantitativ analys. En kvantitativ 

analys har tydliga regler och metodologi om hur den ska utföras, även fast det kan vara 

svårt att lära sig alla regler i kvantitativ analys finns det en struktur som man kan följa 

(Bryman & Bell, 2005). Så är tyvärr inte fallet med kvalitativ analys. Den kvalitativa 

analysen är väldigt ostrukturerad och någon tydlig analysprocess finns egentligen inte 

(Bryman & Bell, 2005). 

Bryman & Bell (2005) nämner två generella analysmetoder, den ena kallar de för 

”analytisk induktion” och den andra kallar de för ”grundad teori”. Första steget i en 

analytisk induktion innebär att det görs en grov definition av frågeställningen och att 

man har en hypotetisk förklaring till problemet. Nästa steg i en analytisk induktion är att 

granska olika fall för att testa om hypotesen kan bekräftas av icke avvikande fall eller 

förkastas om fallet avviker från hypotesen. Om fallet avviker har man två alternativ, att 

antingen omformulera frågeställningen så att den passar fallet eller att omformulera 

hypotesen, utesluta det avvikande fallet och påbörja en ny omgång av granskade fall för 

att försöka hitta fall som bekräftar hypotesen. Syftet med denna metod är således att 
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försöka hitta fall som bekräftar en grovt definierad problemformulering alternativt att 

anpassa problemformuleringen till de undersökta fallen.  

Då vi i vår studie inte utgått utifrån en hypotes där vi granskat fall för att bekräfta vår 

hypotes innebar det att denna analysmetod är helt fel för oss. Vi har i stället använt delar 

av grundad teori och framförallt de redskap som finns för analysen. Enligt Bryman & 

Bell (2005) finns det tre grundläggande redskap man kan använda sig av för att 

analysera sina data enligt grundad teori. Dessa användes delvis i samband med 

insamlingen av empirin. Det handlar om att göra ett 1) teoretiskt urval som innebär  

en datainsamling i syfte att generera teori där forskaren samtidigt samlar in, kodar och 

analyserar data, bestämmer sig för vilken information som ska samlas in därnäst och var 

denna information står att finna – allt för att utveckla teorin i takt med att det framkommer 

olika mönster. Datainsamlingen kontrolleras av denna teori under utveckling (Bryman & Bell 

2005 s. 350) 

2) att koda sin text och 3) att bedöma den teoretiska mättnaden i sina data.   

Redskapen som man har till sitt förfogande behöver inte användas i någon fördefinierad 

ordning utan kan anpassas utifrån situationen. Ett teoretiskt urval i vårt fall har inneburit 

att vi styrt intervjuerna och försökt skapa en intervjuguide och intervjufrågor som 

genererat relevanta data som berört vår frågeställning på ett optimalt sätt och gett 

förståelse till vissa begrepp kring kreditgivning, revision, och vilket förtroende 

intressenterna har kring revision vid kreditbedömningsprocessen.  Teoretisk mättnad 

uppnår man i sin studie när de data som samlas in inte längre genererar något nytt som 

tillför kunskap kring ämnet. Då vi är två författare har vi haft möjlighet att dela upp 

arbetet under intervjuerna där den ene intervjuat respondenten medan den andra 

författaren fört anteckningar för att kunna göra en snabbanalys under intervjun. 

Snabbanalysen under intervjun har gett oss möjlighet till följdfrågor som ökat den 

teoretiska mättnaden. För att ytterligare öka relevansen i våra nästkommande möten har 

vi gått igenom och transkriberat intervjuerna direkt efter. Detta har get oss möjlighet till 

reflektion om vilka kunskapsluckor som måste fyllas till nästa intervju. Kodning 

innebär att man fragmenterar och kategoriserar data för att kunna sätta det under 

lämpligt begrepp för att slutligen kunna dra slutsatser kring den insamlade 

informationen. Kodningen kunde inte påbörjas förrän vi transkriberat våra intervjuer. Vi 

har valt att strukturera och dela upp empirin under fyra olika rubriker för att det skulle 

vara möjligt att göra en vettig analys av våra insamlade data.   
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2.6 Källkritik 

Vi har som informationskällor strävat efter att använda oss av aktuella källor 

innehållande sanningsenlig och relevant information. Olika oberoende källor 

innehållande samma teori har använts för att på så sätt öka dess trovärdighet. Källor av 

sekundär typ vi använt oss av har främst varit relevant litteratur inom området samt 

vetenskapliga artiklar. Äldre källor som ansetts vara relevanta och användbara 

förekommer dock. Som primärkällor har vi de intervjuer som hållit med respondenterna. 

Källkritik mot urvalet av respondenterna är bl.a. att även om känslan säger att 

respondenterna har svarat öppet så finns alltid risken att de inte gjort det i alla lägen för 

att besvara vår frågeställning. Risk för subjektivitet både hos respondent och hos 

författare vid utplock av relevanta data bör beaktas.  

Kodning och fragmentering kan ha inneburit att kontexten förloras och en ökad risk för 

att helheten försvunnit (Bryman & Bell, 2005). Risk finns även att vår empiri inte 

avgränsats tillräckligt bra inom vår tänkta avgränsning. Data som framkommit under 

intervjuerna kan ha omfattat även bolag utanför vår avgränsning.  Kritik mot de 

Internetkällor som använts är att det kan vara svårt att veta dess syfte och författare 

vilket bl.a. kan öka risken för felaktig eller vinklad information.  
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3 Teoretisk referensram 
Vi kommer i det här kapitlet att diskutera ”agent teorin”, om hur 

informationsasymmetrier uppstår och vad som driver fram dem, vi kommer diskutera 

den centrala roll revision har för att minimera asymmetrin, samt hur en 

kreditgivningsprocess fungerar och vilka parametrar som kan vara av betydelse vid en 

kreditbedömning.  

 

3.1 Agent teori 

Agent teorin har som avsikt att försöka lösa vissa problem som kan uppstå mellan två 

parter i agentrelationen. Inom agent teorin benämns relationen mellan principalen 

(uppdragsgivaren) och agenten (uppdragstagaren) som ett kontrakt (Eisenhardt 1989). 

Eisenhardt (1989) nämner två problem som agent teorin lägger fokus på att försöka 

lösa. Det första problemet som kan uppstå är när det inte råder konsensus mellan 

agenten och principalen vad gäller målsättningen i kontraktet. Det andra problemet är då 

principal och agent inte har samma syn på risktagande. Då attityderna kring risk kan 

skilja sig dem emellan är det sannolikt att deras åsikter kring beslutsfattande går isär. 

Agent teorin är tänkt att hjälpa framförallt principalen att försöka finna ett kontrakt där 

denne med minsta möjliga kostnad försöka få agenten att jobba i den riktning och med 

den risknivå som principalen önskar utan att agenten sätter egenintresset i första hand 

(Eisenhardt 1989). 

Det har utvecklats två grenar utifrån den ursprungliga agent teorin där den ena kallas för 

positivistisk agent teori och den andra kallas principal-agent teorin (Eisenhardt, 1989). 

Båda har huvudfokus på kontraktet mellan agenten och principalen, dock skiljer de sig 

åt vad gäller vissa delar (Eisenhardt 1989). Forskning kring positivistisk agent teori har 

nästan uteslutande fokuserats på stora publika företag och relationen mellan aktieägare 

och VD där parterna kan ha olika agendor och motstridiga mål (Eisenhardt 1989). 

Teorin är tänkt kunna ge stöd att finna styrande mekanismer som begränsar agentens 

självintressen för att skapa målkongruens parterna emellan (Eisenhardt 1989). 

Eisenhardt (1989) tar upp två exempel som kan minska agentens opportunistiska tänk, 

1) ett kontrakt som är resultatbaserat, d.v.s. agentens lön baseras till stor del på bolagets 

resultat, eller 2) ett informationssystem, exempelvis en styrelse eller revisor som 

bevakar agentens handlingar och rapporterar till aktieägarna. Detta tenderar att minska 

agentens opportunism. Som det framgår av ovanstående text lägger denna gren fokus på 
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relationer mellan VD och aktieägare vilket innebär att denna teori inte gäller i vårt fall 

eftersom vår studie handlar om relationen mellan kreditgivare och små aktiebolag. 

Den andra grenen som är principal-agent teorin är mer universell och kan appliceras i 

många olika partsförhållanden, ett par exempel är relationen mellan arbetsgivare-

arbetstagare, advokat-klient eller som i vårt fall mellan ägare-borgenär. Syftet med 

principal-agent teorin är att identifiera det mest effektiva kontraktet baserat på bl.a. den 

resultatsäkerhet som kan finnas, riskaversion eller den informationsassymmetri som 

existerar mellan parterna. Eisenhardt (1989) nämner två olika typer av 

informationsproblem som förknippas med principal-agent teorin. Begreppen som 

används i litteraturen är adverse selection och moral hazard.  

Adverse selection är den typ av informationsproblem som uppstår mellan agent och 

principal innan kontraktet har ingåtts. Normalt sett har agenten ett övertag vad gäller 

information gentemot principalen, Bergström & Samuelsson (2009) gör en jämförelse 

mellan försäkringstagare och försäkringsbolag där försäkringstagaren vet mer om sin 

personliga hälsa än vad försäkringsbolaget kan veta, vilket i slutändan kan komma att 

utnyttjas för att påverka försäkringspremien. Akerlof (1970) studerade på samma sätt 

bilmarknader. Han menar att i en bilmarknad av begagnade bilar har säljaren (agenten) 

ett övertag gentemot köparen (principalen) eftersom köparen inte kan veta vilket skick 

bilen är i. Däremot vet säljaren om bilen har några dolda defekter. Det genomsnittliga 

priset på marknaden för begagnade bilar baseras på hela urvalet av begagnade bilar, 

medan utbudet av bilarna som verkligen ligger ute för försäljning tenderar att vara av 

lägre kvalitét än genomsnittet (Akerlof, 1970). Då köparna känner till detta är de inte 

villiga att betala ett pris som motsvarar genomsnittlig kvalitet utan vill självfallet ha en 

rabatt för att kompensera risken att bilen är kvalitétsmässigt lägre än genomsnittet. Då 

genomsnittspriset således sjunker kommer de säljare som tillhandahåller bilar som 

ligger kvalitétsmässigt högre än genomsnittspriset att dra undan bilen från försäljning 

vilket resulterar i ytterligare försämring av genomsnittskvalitén och man är då inne i en 

ond spiral. Detta informationsproblem av typen adverse selection kan skapa ineffektiva 

marknader och kan tillämpas i vårt fall mellan aktiebolag-bank då en bank normalt sett 

inte har samma insyn i ett bolag på samma sätt som aktieägarna. 

Informationsasymmetrin skapar en obalans i förhållandet vilket resulterar enligt 
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Bergström & Samuelsson (2009) i att långivaren blir tvungen att kräva någon form av 

kompensation eller kontroll för att jämna ut informationsasymmetrin. På samma sätt 

som för en marknad av begagnade bilar kan hamna i en ond spiral gäller även för 

relationen mellan aktiebolag-bank. Då banken inte kan anpassa risknivån på projektet 

p.g.a. informationsasymmetrin blir de tvungna att utgå utifrån en genomsnittlig 

riskpremie som gäller för branschen. Detta innebär att de aktiebolagen med mindre 

riskfyllda projekt får en för hög ränta och drar sig därmed undan eftersom det inte blir 

lönsamt för deras riskfria verksamhetsinriktning. Undandragandet av de bolag med låg 

risk innebär att bolagen som blir kvar på marknaden som ansöker krediter är av högre 

risk vilket i sin tur genererar en ännu högre genomsnittlig riskpremie för marknaden och 

således är det sannolikt att man hamnar i en ond spiral (Bergström & Samuelsson 2009).    

Vid en studie som gjorts av Sweco Eurofutures på uppdrag av FAR SRS tillfrågades 

lokala och regionala kreditchefer via en webbenkät om vad revisionsberättelsen betyder 

för dem vid en kreditbedömning, i studien ingick även intervjuer av centrala 

kreditchefer FAR (2009). Sju av tio svarade att revisionsberättelsen är viktig för 

kreditprövningen och att oreviderade räkenskaper kräver mer information. Göran Hallin 

som var ansvarig för undersökningen talar om att undersökningen visar tydligt att 

förtroendet ökar vid revision och informationsasymmetrin som kan uppstå minimeras 

(FAR, 2009) 

Moral hazard problematiken uppstår då agenten ändrar beteende i ett redan ingånget 

kontrakt (Bergström & Samuelsson, 2009). Vi kan illustrera problematiken i följande 

exempel. Vi antar att ett reviderat litet aktiebolag med relativ riskfria projekt har 

beviljats kredit baserat på de förutsättningar som gällde i kreditbedömningsfasen innan 

beviljande av kredit. Det som kännetecknar moral hazard problem är att efter avtal har 

ingåtts och pengarna har betalats ut kan låntagaren tendera att bli mer riskvillig och 

ändra verksamhetsinriktning så att denne exempelvis slopar revisorn och väljer mer 

riskfyllda projekt och kanske t.o.m. tänjer lite på redovisningsreglerna så att bolaget inte 

längre visar en rättvisande bild enligt de lagar och normer som gäller. Då principalen 

(banken) har bristande övervakningsmöjligheter skapar det en informationsasymmetri 

som agenten kan dra fördel av.  
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3.2 Revision 

Vad är revision och vad gör den för att minimera informationsasymmetrin som kan 

uppstå i agentproblematiken som vi har redogjort för i föregående avsnitt? De kanske 

mest centrala begrepp inom revision är självständighet och opartiskhet. En revisors 

oberoende är en grundförutsättning för att uttalandet i en revisionsberättelse ska vara 

trovärdigt och användbart vid beslutsfattande, det får inte finnas minsta misstanke om 

att revisorn har någon form av egenintressen i det granskade företaget eftersom detta 

riskerar att rubba trovärdigheten i rapporten och skapa informationsasymmetrier som i 

sin tur påverkar kreditvärdigheten. Oberoendefrågan föranleder således även 

begränsningar i vilken form av rådgivning och konsultation revisorn får ge. Råden eller 

konsulttjänsterna som revisorn ger får inte på något sätt påverka revisorns oberoende för 

då faller trovärdigheten av revisionen. Utöver revisorns oberoende krävs fler parametrar 

av betydelse för att kunna erbjuda en trovärdig revisionsberättelse. Kunskapskraven är 

ett av dem. En gedigen teoretisk utbildning kombinerad med flerårig praktisk erfarenhet 

gör att revisorn utvecklar en god analytisk förmåga att förstå, granska och rapportera. 

Detta höjer kvalitén på granskningen och den slutgiltiga revisionsberättelsen.  

3.2.1 Revisionens syfte och mål 

Enligt 8 kap. 4§ ABL ansvarar styrelsen och VD för att bolagets organisation är 

utformad så bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta innebär att styrelsen och VD ansvarar 

för den årsredovisning och dess påståenden som lämnas ut till revisorn som blir föremål 

för revision. Revisionens roll är att granska dessa påståenden genom olika 

bestyrkandeåtgärder (Carrington, 2010). Exempel på bestyrkandeåtgärder är att granska 

om en tillgång eller skuld existerar och är rätt värderad, att skulden eller tillgången hör 

till företaget och har ägt rum under perioden, att alla skulder och tillgångar är upptagna i 

redovisningen, att alla intäkter och kostnader som är hänförliga till företaget har 

redovisats och är upptagna på rätt period (Carrington, 2010). Förutom granskning av 

företagets årsredovisning ingår även förvaltningsrevision där syftet med den är att bl.a. 

säkerställa att styrelse och ledning följer aktuella lagar som annars p.g.a. försummelse 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget (FAR, 2006). För att kunna uttala sig 
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om företagets förvaltning behöver revisorn sätta sig in i exempelvis partneravtal eller 

granska styrelsens och VD:s attityd kring risk (FAR, 2006). 

För att en revision ska kunna genomföras så effektivt som möjligt och för att revisorn 

ska kunna samla in relevanta revisionsbevis krävs det att revisorn i första hand skapar 

sig en övergripande förståelse om bolagets verksamhet, affärsmodell och dess 

förvaltning (Peecher m.fl. 2007). Samtidigt måste revisorn hålla sig konstant uppdaterad 

på hur branschen förändras och vilka nya förhållanden som råder (Peecher m.fl. 2007). 

Med detta menas att revisorn måste ha god förståelse om exempelvis hur intäkter och 

kostnader genereras och vilka produkter/tjänster som företaget säljer, vilken 

kompetensnivå företaget har i humankapitalet, hur produktions samt 

bokföringsprocesser går till (FAR, 2006). Revisorn tittar även på andra faktorer i 

externa led som exempelvis vilka företagets viktigaste kunder och leverantörer är för att 

bedöma vilka konsekvenserna kan bli i fall någon/några av dessa exempelvis går i 

konkurs. Allt detta är av betydelse vid insamlandet av revisionsbevis.   

Enligt FAR (2006) görs revisionen för företagets ägare och dess intressenter. Syftet med 

revision är att granska företaget och förse företagets olika intressenter med tillförlitlig 

och rättvisande information om dess förvaltning samt finansiella ställning. 

Årsredovisningen är tänkt att ge intressenterna ett tillförlitligt beslutsunderlag om ett 

eventuellt samarbete mellan exempelvis företaget och kund/leverantör, banker och 

andra kreditgivare behöver upplysningarna för att bedöma företagets risk och om det 

har tillräckliga säkerheter för att bevilja lån (FAR, 2006). Staten kräver en rättvisande 

bild av företaget för att kunna besluta om dess slutgiltiga skatter (FAR, 2006). 

Målsättningen med revisionen är att den ska resultera i en revisionsberättelse där 

revisorn uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och VD:s 

förvaltning. 

3.3.2 Revisorn 

Det är vanligt att en revisor blandas ihop med exempelvis en redovisningskonsult trots 

att deras arbetsuppgifter och kunskapskrav skiljer sig avsevärt (FAR, 2006). Revisorns 

arbetsuppgift är att granska den redovisning som redovisningskonsulten levererar. Det 

finns en rad olika revisorer, allt från internrevisorer, miljörevisorer, lekmannarevisorer 

till godkända och auktoriserade revisorer. Det som skiljer dem åt är framförallt 
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kunskapskraven. För att kunna få den lagskyddade yrkestiteln godkänd eller 

auktoriserad revisor krävs högre kunskapskrav än de övriga yrkestitlarna. Vi kommer 

nedan kort behandla enbart kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer då 

endast de är av intresse för vår studie.  

För att bli godkänd revisor krävs enligt revisorsnämnden (u.å.) minst 3-årig universitets- 

eller högskoleutbildning med inriktning mot specifika ämnesomräden. Sökanden måste 

ha avlagt revisorsexamen och skall dessutom ha genomgått en praktisk utbildning under 

minst 3 år som särskilt omfattar revision av årsbokslut och liknande koncernsbokslut 

eller liknande redovisningshandlingar. Praktiken skall ha fullgjorts under handledning 

av en godkänd eller auktoriserad revisor.  

För att bli auktoriserad revisor krävs 4-årig universitets- eller högskoleutbildning med 

inriktning mot specifika ämnesområden samt att sökanden har avlagt högre 

revisorexamen och att ha fullföljt en praktisk utbildning under minst 5 år som särskilt 

omfattar revision av årsbokslut och liknande koncernsbokslut eller liknande 

redovisningshandlingar (Revisorsnämnden, u.å.).  

Den teoretiska utbildningen skall enligt RNFS 1996:1 3 § bestå av minst 90 

högskolepoäng i företagsekonomi (ämnen som ska ingå är redovisning, finansiering, 

organisation, ekonomistyrning samt koncernredovisning). Vidare måste sökanden ha 

godkända resultat i beskattningsrätt, juridisk översiktskurs samt associationsrätt, totalt 

45 högskolepoäng juridik. Sökanden ska ha skrivit ett självständigt examensarbete i 

valfritt ämne om minst 15 högskolepoäng (även kallad C-uppsats). Slutligen krävs 30 

högskolepoäng i övriga obligatoriska ämnen som exempelvis nationalekonomi eller 

statistik.  

Som det framgår av ovanstående text är kraven på en kvalificerad revisor många för att 

förtroendet ska vara högt. Kraven har anpassats på sådant sätt att de i stort sett ska vara 

en garanti att revisorn besitter unik spetskompetens, har ett gott omdöme och integritet 

för att kunna leverera kvalificerade uttalanden kring det reviderade företagets 

årsredovigning och förvaltning (FAR, 2006).  
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3.2.3 Revisorns oberoende 

En av de viktigaste grundbultarna inom revision är trovärdigheten av det utlåtande som 

en revisor lämnar i sin revisonsberättelse. Utlåtandet blir värdefullt och trovärdigt om 

revisionen har utförts av en oberoende part som är självständig och opartisk utan egna 

intressen i företaget.  

Warren & Alzola (2009) menar att precis som vilken anställd som helst kan även 

revisorer identifiera sig socialt med olika grupper som har gemensamma intressen. Det 

kan hända att revisorn identifierar sig mer med klienten än revisionsbyrån vilket kan 

påverka revisorns arbete. En revisorsrotation skulle kunna förhindra en stark social 

identifikation men i stället skapa problem i form av att revisionsbyråerna i stället skulle 

behöva fokusera betydligt mer på sitt rykte för att i framtiden kunna få nya klienter. Då 

ryktet blir av primärt intresse kan det innebära att revisorerna blir opartiska och istället 

behagar klienterna vilket hotar revisorns oberoende (Warren & Alzola, 2009).  

Van der Plaats (2000) nämner bl.a. följande parametrar av betydelse för revisorns 

objektivitet och revisionskvalitén. 1) Revisorns ansvarsexponering som innebär att 

revisionsbyråerna exempelvis skall betala skadestånd då de åsamkat skada, 2) Offentlig 

tillsyn och publicering av misslyckade revisioner, 3) Disciplinära sanktioner och 

avlägsnande av revisorslicenser i de fall det kan bevisas att revisorn medvetet har 

uppträtt felaktigt. Samtidigt menar Van der Plaats (2000) att ökad konkurrens inom 

revisionskåren är ett hot mot revisionskvalitén eftersom revisionsbyråer som är mindre 

seriösa och mer riskbenägna pressar priserna och på så sätt riskerar stöta bort de seriösa 

byråerna som i sin tur betyder försämrad revisonskvalité inom branschen. Ett annat stort 

hot mot revisionsoberoendet och kvalitén som Van der Plaats (2000) tar upp är då andra 

typer av rådgivning än den revisionsnära rådgivningen tar för stor plats och utgör en 

alldeles för stor andel av revisionsbolagets omsättning.    

I Sverige har lagstiftaren försökt att motverka att oberoendet inskränkts i största möjliga 

mån, och har därför upprättat vissa lagar. 

I inledningen av denna studie har vi under rubriken definitioner, definierat vad revisorns 

oberoende innebär och vilka punkter som ska prövas för att säkerställa opartiskhet och 

självständighet enligt revisorslagens 21§. Uppställningen av 21§ Revisorslagen 

benämns även som den s.k. analysmodellen (FAR, 2006). Revisorslagens regler bygger 
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på denna modell som har sitt ursprung i EG-kommissionens rekommendationer om 

revisorers oberoende i EU.  

En ytterligare konkretisering av oberoendefrågan med utvidgning av jäv finner vi i 

Aktiebolagslagens 9 kap. 17§. Dessa regler är till skillnad av analysmodellen uppställda 

mer i form av en förbudskatalog och lyder enligt följande 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 

företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 

företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till 

en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- 

eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 

förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 

(9 kap. 17§ ABL) 

 

3.2.4 Revision eller konsultation 

Revisorn kan inta två olika roller, antingen som granskare eller konsult. Varför vi tar 

upp revisorns olika roller är p.g.a. att det har ett väldigt nära samband med 

oberoendefrågan som redogjordes i föregående avsnitt vilket ni även kommer förstå av 

kommande text.  

Revisorn som granskare innebär att revisorn reviderar företagets räkenskaper och 

förvaltning och blir därmed begränsad i vilken typ av rådgivning han får ge. Carrington 

(2010) benämner den typen av rådgivning som är direkt knuten till 

revisionsverksamheten för revisionsrådgivning. Denna typ av rådgivning är strikt 

reglerad i lagen och god yrkessed.  Enligt Warren & Alzola (2009) finns det studier som 

bevisar att all annan typ av konsultation är ett hot mot den oberoendeställning som 

revisorn måste ha gentemot det reviderade företaget. Revisionsrådgivning måste ha nära 

samband med revisionen för att den ska anses ojävig (Carrington, 2010). Förutom att 

revisorn får ge sådan rådgivning är han i stort sett skyldig att informera klienten om 

informationen anses vara av väsentlig betydelse. Väsentlighet i det här fallet skall enligt 

Carrington (2010) tolkas med en vidare innebörd än den väsentlighet som har att göra 

med revisionsutfallet, här menar man väsentlighet för klientens räkning och kan 

innebära rådgivning i frågor som rör redovisnings- och avstämningsrutiner så att 



 

24 

 

klienten kan förbättra och effektivisera sina interna redovisningsprocesser. 

Revisionsrådgivning innebär således att revisorn är skyldig att informera klienten om 

denne anser att klienten kan vidta åtgärder för att förbättra företagets redovisning. 

Den andra typen av tjänster som inte har ett nära samband med revisionen som revisorn 

kan utföra kallas för fristående rådgivning eller konsultation och handlar om att vara 

klientens bollplank i diverse andra ekonomiska frågor än de som rör revision 

(Carrington, 2010). Exempel på rådgivning av denna typ kan vara då revisorn uppträder 

som klientens ombud inför domstol (FAR, 2006). Småföretagare som ofta är ensamma 

och inte vill diskutera problem med någon i företaget brukar vanligtvis använda 

revisorn som rådgivare. Konsulttjänster eller fristående rådgivning är tyvärr inte helt 

riskfri, revisorn kan genom att ge fristående råd rubba sin opartiskhet och 

självständighet om samma revisor är den som utför revisionen hos företaget. Om 

oberoendet inskränks kan revisorn bli tvungen att avsäga sig revisionsuppdraget 

(Carrington 2010).   

3.2.5 Revision av bokföring och årsredovisning 

Ett företags bokföring är ett beslutsunderlag för företagsledningen och ska även ligga 

till grund för företagets bokslut och årsredovisning som intressenter kan ta del av. Två 

centrala begrepp vid revision av bokföringen och årsredovisningen är väsentlighet och 

risk. En revision där revisorn uttalar sig med absolut säkerhet vore orealistiskt ur 

ekonomisk synpunkt eftersom den skulle bli så omfattande att nytta kontra kostander för 

revisionen inte skulle bli acceptabla. Målet med revisionen är att med hög men inte 

absolut säkerhet försäkra sig om att det inte finns några väsentliga fel (FAR, 2006).  

Detta innebär att revisorn blir tvungen att selektera vilka delar han eller hon ska granska 

för att risken av ett felaktigt uttalande ska vara minimalt till en acceptabel kostnad.  

Enligt RS 320 definition är ”information väsentlig om ett utelämnande eller en 

felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna” (Carrington, 2010:63). Väsentlighetsnivå sätts av revisorn och 

görs via en professionell bedömning. Carrington (2010) ger exempel på 

väsentlighetsnivåer där den aggregerade summan av fel som avviker från årets resultat 

kan uppgå till 3-5% av företagets vinst före skatt.  
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Det som kommer in i redovisningen hamnar där på två olika sätt, antingen via en 

människa som har matat in informationen eller via ett elektroniskt system. Oavsett hur 

data kommer in i redovisningssystemet finns det en risk för fel. Revisorns uppgift vid 

revision av bokslut och årsredovisning är att skaffa tillräckliga revisionsbevis för att 

kunna dra betryggande slutsatser om företagsledningens räkenskapspåståenden. 

Revisionsbevisen kan samlas in via två olika granskningsmetoder, antingen via 

granskning av interna kontroller eller via substansgranskning (Carrington, 2010). 

Metoderna kombineras i olika grad vid en revision. 

Grovt sett innebär granskning av interna kontroller att revisorn måste sätta sig in i 

företagets verksamhet och försöka förstå vilka kontroller företaget har för att upptäcka 

fel i redovisningen. En bra intern kontroll innebär bl.a. goda avstämningsrutiner och att 

många fel upptäcks och åtgärdas av de som sköter den löpande bokföringen. 

Granskningen från revisorns sida kan göras via exempelvis direkta iakttagelser av 

kontrollfunktionen, eller granskning av företagets dokumentation (FAR, 2006).  

Substansgranskning innebär att granska de olika resultat- eller balansposter som finns. I 

praktiken kan substansgranskning göras på olika sätt. Det kan handla om att analysera 

rimligheten i ett kontosaldo baserat på det förväntade saldot utifrån föregående års 

jämförelsesiffror, eller helt enkelt att göra en mer detaljerad granskning där man tittar 

på de verifikat som har gett upphov till dessa poster (FAR, 2006). Ett exempel på hur 

det kan gå till är att granska företagets skulder genom att begära ett utdrag från banken 

eller att testa via stickprov av leverantörsfakturor om kostnaderna som redovisats under 

en period verkligen stämmer. 

3.2.6 Förvaltningsrevision 

Förvaltningsrevision handlar om, precis som revision av räkenskaperna att revisorn ska 

försöka skaffa tillräckliga revisionsbevis för att kunna känna sig komfortabel i de 

uttalanden som denne gör i revisionsberättelsen. Skillnaden är dock att 

förvaltningsrevision handlar om att revisorn ska granska om någon ”styrelseledamot 

eller verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämpliga lagar 

om årsredovisning eller bolagsordningen, dels för bedömningen av hur 

bokföringsskyldigheten har fullgjorts” (Carrington, 2010:151). 
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Syftet med förvaltningsrevision är att skaffa fram revisionsbevis för att kunna bedöma 

ovanstående punkter. Försummelse eller oaktsamhet som kan vara av väsentlig 

betydelse kan föranleda ersättningsskyldighet hos styrelseledamoten eller VD 

(Carrington, 2010). Dessutom ska revisorns granskning vara så ingående så att denne 

kan upptäcka om det har förekommit något av brottslig karaktär. Om misstanke om 

detta finns är revisorn skyldig att rapportera till åklagare (FAR, 2006). Slutligen skall 

revisionsbevisens insamling räcka till ett uttalande om revisorn beviljar ansvarsfrihet för 

styrelsen och verkställande direktören. 

Förvaltningsrevision kan verka oviktig men utifrån agent-principal relationen kommer 

den åt en del av de informationsproblem som finns. Då vetskapen om att styrelsen och 

VD:s förvaltning kommer att granskas kommer det per automatik göra att dessa 

bolagsorgan blir mer skötsamma.  

3.2.7 Revisionsberättelsen 

Enda sättet för en revisor att uttala sig offentligt ut till intressenterna angående 

revisionen är via revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om 

den granskning denne utfört och huruvida årsredovisningen har upprättats enligt 

årsredovisningslagen, att resultat- och balansrapport ger en rättvisande bild, och om 

styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet (FAR, 2006). Revisorn ska rapportera vad som 

har granskats och om det har gjorts i enlighet med tillämpliga lagar och god 

revisionssed (FAR, 2006).  

Revisionsberättelsen kan anta två olika former, antingen enligt standardutformningen, 

eller en form som avviker från standardutformningen. En revisionsberättelse enligt 

standardutformningen innebär att revisorn utifrån sin granskning kan försäkra sig med 

hög men inte absolut säkerhet att inga väsentliga fel har hittats. I en revision där 

revisorn har funnit fel och brister i företagets räkenskaper och förvaltning är revisorn 

skyldig att rapportera detta i en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen (FAR, 2006). För att intressenter som läser årsredovisningen och 

revisionsberättelsen snabbt ska kunna få en uppfattning om det finns fel eller brister av 

väsentlig betydelse ska text som avviker från standardutformningen vara kursiverad 

eller understruken.    
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3.3 Kreditgivare 

Kreditmarknaden verkar i en fri marknad där utbud och efterfrågan på kapital har en 

påverkan av de banklån som kommer att beviljas (Hörngren m.fl., 1987). 

kapitalmarknaden karaktäriseras av asymmetrisk information (Stiglitz & Weiss, 1981).  

Denna informationsasymmetri är en viktig orsak till att finansiella mellanhänder 

existerar. Dessa mellanhänder med sin expertis specialiserar sig på 

informationshantering, och där långivare som banker är en sådan aktör. Felaktig eller 

brist på information ökar risken för att felaktiga lån kan komma att ges. 

Informationsasymmetri gör det svårt för långivaren att utvärdera företaget och dess 

beteende vilket ökar risken för ”moral hazard”. Detta ökar därmed risken till att färre 

kreditgivningar ges till företagen (Kling, 1999).  

3.3.1 Kreditprocess 

Kreditprocessen kan ses som hela den process som sker från den första kontakten 

mellan långivaren och låntagaren till det att man kommer fram till ett beslut.  Tre 

faktorer som är av stor vikt här är 

 

1. Långivarens tillgång till relevant och uppdaterad information 

2. Långivarens förmåga att tolka information 

3. Långivarens möjligheter att tillämpa informationen till företaget 

 

Bankmännen kan både aktivt och systematiskt söka information eller vara passiva och 

endast agera som mottagare av information när dessa bedömer och utvärderar företagen 

för kreditbedömning. Viktiga faktorer för långivaren här är kvalitén på den information 

som mottas, där reliabilitet och nyttan är av stor vikt (Kling, 1999).  

Ett av målen för bankmannen är att maximera lånen/krediter till företag som fullföljer 

sitt avtal och minimera lån/kredit till de företag som ej kan fullfölja sin del av avtalet. 

Kreditriskbedömningen kan sägas bestå av en analys av riskerna för obestånd och vid 

obestånd.  Med risk för obestånd avses risken att låntagaren ej kommer att uppfylla sin 

del av avtalet och betala av ränta, amortering leasingavgifter etc. Vid bedömning för 
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obestånd kan denna grunda sig på manuell företagsanalys så som årsredovisning, 

affärsidé, kompetens, verksamhetsplan, marknadsbedömningar etc. I praktiken är det 

dock vanligare att kreditbeslutet grundas av kreditupplysningar som är en objektiv 

sammanställd information som sammanställs och presenteras av 

kreditupplysningsföretagen (Sigbladh & Wilow, 2008). Kling (1999) nämner i sin 

forskning om Typ I, II, III och IV fel som kan komma att uppstå vid risk för obestånd.  

Typ I sker när bankmannen nekar kredit till ett sunt företag med en lönsam idé som 

troligast hade fullföljt sin del av avtalet.  Detta är vanligt när det finns för lite kunskap 

om företaget som till exempel finansiella rapporter för att bedöma företaget, eller för 

lite kunskaper om förtegets verksamhet för bedömning.  Banktjänstemannen tvekar 

därmed att bevilja ett lån på grund av en för stor osäkerhet. En adverse selection, den 

typ av informationsproblem som uppstår mellan de båda parterna innan kontraktets har 

ingått kan därmed uppstå vid typ I fel. 

Typ II är det motsatta och sker när bankmannen/principalen beviljar kredit/lån till ett 

företag/agent som ej kan eller kommer att fullfölja sin del av avtalet. En moral hazard 

problematik har därmed uppstått där agenten ändrar sitt beteende i ett redan ingånget 

kontrakt.  

Vid uppföljning av lån/kredit kommer vi till Typ III och Typ IV.  För ett företag som ej 

kan betala sina lån/krediter kommer banken att försöka att göra allt för att undvika detta, 

eller att försöka att lösa av lånet innan företaget går i konkurs. Om långivaren beslutar 

att stoppa kreditlånen till ett sunt företag som tillfälligt ej kan betala men som hade 

kunnat fullfölja sin del av kontraktet trots allt, så sker en typ III fel.  Typ IV är det 

motsatta och sker när långivaren istället beslutar att bevilja ett nytt lån till ett osunt 

företag som ej kommer att kunna fullfölja sin del av.  

Detta skapar ett dilemma för bankerna, när dessa försöker att genom en mer restriktiv 

kreditpolicy reducera risken för adverse selection (typ I- eller Typ III - fel), så ökar man 

samtidigt risken för Moral Hazard (Typ II- och Typ IV- fel) och vice versa. Faktorer 

som är viktiga för att minska denna risk är långivarens erfarenhet och kunskap för att 

bl.a. genomföra en manuell analys. Det är därför av stor vikt för dessa att ha tillgång till 

relevant och ny information om företaget och att vara insatt i det som sker i omvärlden, 

för att på så sätt kunna göra rätt analys och bedömning vid låneprocessen (Kling, 1999). 
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Att bedöma risken vid obestånd innebär att man bedömer värdet av en säkerhet som till 

exempel pant lämnad av låntagaren och dess verkliga värde vid en eventuell försäljning 

eller realisation av denna (Sigbladh & Wilow, 2008) 

3.3.2 Analysmodeller 

Mycket av den litteratur som finns om kreditgivning/Lån karaktäriseras av fokus på 

finansiella variabler och tillgångar (Altman, 1985; Foster, 1986; Kling, 1999; Silver, 

2001; Sigbladh & Wilow, 2008) med analyser som grundar sig på finansiella rapporter 

som årsredovisningen, balansräkningen, kassaflödet, eget kapital och skulder m.m. 

Banker brukar använda sig av olika slags finansiella modeller vid utvärdering av 

företagets förmåga att överleva, och att kunna betala ränta och amortering enligt det 

avtal som upprättas. De flesta modellerna kan sägas ha som uppgift att besvara frågorna 

som företagets kapacitet att kunna betala tillbaka lånet och viljan att betala tillbaka 

lånet. Att analysera företagets kapacitet baserad på finansiella nyckeltal som oftast 

hämtas från årsredovisningen är något som är vanligt i dessa modeller. Nyckeltalen 

skall i sin tur ge en bild av företagets lönsamhet, likviditet och soliditet.  

Den vanligaste metoden för att analysera de finansiella rapporterna är att utvärdera varje 

betydande nyckeltal för att själv fastställa dess noggrannhet och rimlighet. Denna metod 

innefattar ofta att man trimmar ner de olika nyckeltalen till mer rimliga och 

konservativa siffror. En grundlig analys görs av de siffror som visas i de finansiella 

rapporterna i ett försök att bedöma dess verkliga värde. En viktig faktor för att se detta 

är bl.a. som den oberoende part som revisorn är och genom revisionen ger dessa siffor 

en kvalitetsstämpel och därmed mer tyngd på att siffrorna visar verkliga värden.  

Kassaflöden och vinst är andra faktorer som man även tittar på i sin utvärdering. 

Bankmannen måste ha kunskap om affärs-och resultatposter för att kunna bedöma dessa 

siffror korrekt. I de finansiella rapporterna finner bankmannen bl.a. de nyckeltal som 

anses vara viktiga för företagets långsiktiga överlevnad. Analys av nyckeltal är bl.a. 

användbara för att lokalisera affärs områden med eventuella svårigheter eller svagheter.  

Ett sätt att finna dessa är genom att göra en jämförelse av likartade verksamheters 

nyckeltal, eller genom att manuellt undersöka tidigare rapporter för se om indikatorer 

för problem kan hittas. Att analysera nyckeltalen är något som idag är utbrett i hela den 

finansiella sektorn (Altman, 1985, Kling, 1999; Silver, 2001; Sigbladh & Wilow, 2008). 
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Detta tillvägagångsätt brukar nämnas som ”Creditscoring system” även kallad rating 

system.   

Vid Creditscoring samlas all väsentlig information positiva som negativa och optimeras 

och vägs samman till en siffra som speglar kreditvärdigheten hos kredittagaren. En 

korrekt utförd scoring innebär en objektivitet och konsekvent bedömning av 

kreditrisken. Detta innebär att besluten kommer att bli densamme oavsett vem som utför 

den samt att en rangordning av kreditsökaren sker efter den kreditrisk som denne utgör. 

Metoden bygger på antagandet att beteendet hos en ny kreditsökande kommer att vara 

likartad som hos tidigare kredittagare och därmed får man ett beteendemönster 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Altmans Z-score-analysis och Zeta-analysis är två modeller 

som visat sig användbara vid analys av nyckeltal. Utöver de finansiella variablerna som 

används så är det även vanligt att man i modellerna även beaktar variabler som berör 

ägaren eller styrelsen bakom bolaget, d.v.s. kvalitativ information. Den största fördelen 

vid användandet av dessa analysmodeller är att man genom djupanalysen kan reducera 

övervärderingen av bolaget eller undervärderade kostnader som är ett ganska vanligt 

problem när det gäller de små företagen. Internationellt kan man se att Creditscoring 

systemet vinner mark för kommersiell utlåning till små företag (Silver, 2001).  

Creditscore som används vid ansökningstillfällen är i regel både kundanpassade och 

generiska. Med generiska creditscore syftar man på de scorekort som är byggda av 

kreditupplysningsföretagen och som baseras på statistiska grunder från deras 

databasinformation, exempel på sådana är UC:s Scoresytem. Generiska scorekort är 

idag de scorekort som används mest i Sverige. Kundanpassade creditscore är de 

creditscore som byggs upp för individuella kreditgivare baserade på dennes tidigare 

kredittagare och är ej så vanligt idag i Sverige men har börjats tillämpas mer (Sigbladh 

& Wilow, 2008). 

 

Konstruktion av ett Creditscore: 

Vi har i detta arbete valt att ge en överblickande bild av konstruktionen av ett 

creditscore efter Sigbladh och Wilow modell. 
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Steg ett – Analys 

Kreditgivare har tillgång till en viss information om den sökande som kan komma från 

t.ex. reskontra, årsredovisning, kreditupplysningsföretag etc. Vid analysen försöker man 

finna de variabler som anses vara bra på att prognostisera kreditbeteenden. Genom att 

t.ex. studera andelen av ett visst värde från dåliga respektive bra kredittagare drar man 

en slutsats. Genom att jämföra faktauppgifter kan man ranka dessa och prognostisera ett 

kreditbeteende. 

Exempel: Analysen visar att 30% av bra kredittagare och 15% av dåliga kredittagare 

äger sin bostad. Oddsen man får fram då är att 2:1 av personer som äger sin bostad med 

större sannolikhet är en bättre kredittagare än den som hyr sin bostad. 

 

Steg två – Urval 

Genom att segmentera kredittagare i olika homogena grupper kan man konstruera olika 

scorekor för varje grupp. Genom detta urval skapas en mer effektiv scoresystem som 

fungerar optimalt för samtliga kredittagare. 

 

Steg tre – Fastställande av scorekort 

Scorekort är den slutliga tabellen över variabler och poäng.  Variabler som i analysen 

visar starkast förmåga att förutse kreditbeteende är de variabler som man väljer ut att 

ingå i den slutliga scorekortet.  

 

Analys  

Urval 

Faställande av 
      scorekort  

Ranking 
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Steg fyra – Ranking 

Efter att konstruktion av scorekort skett kan en övergripande poäng bestämmas varje 

ansökan om kredit som kommer att ingå i scorekortet. Scorekorten brukar överlag vara 

byggda så att ju lägre poäng man har, desto högre risk för misskötsamhet av kredit. 

Efter att ett scoringsystem konstruerats brukar denne vara ADB-baserade vilket innebär 

att de flesta ansökningarna behandlas per automatik med minimal mänsklig inverkan. 

Kredithandläggaren registrerar den information som denna får från 

ansökningshandlingen.  Resten av kreditprocessen kommer därefter att ske automatiskt. 

(Silver, 1999; Sigbladh & Wilow, 2008). Som komplement till detta kan dessa 

integreras med kreditupplysningsinformation och därmed stämmer man även av med 

upplysningsföretagets databas. Programmet räknar därefter ut ett scoresystem vilket 

kommer att ligga till grund för beslutet. Scoresystem kan dock ha olika roller hos 

kreditgivare. En del utgår helt utifrån det resultat man får fram från scoresystemet 

medan andra använder den som en del i sin kreditbedömningsprocess (Sigbladh & 

Wilow, 2008). 

3.3.3 Årsredovisning och revisionsberättelse vid beslut 

Småföretag kommer under sin livscykel att råka ut för finansiella problem där ett lån 

kommer att bli aktuellt (Kling, 1999). Företag behöver även för att kunna växa 

finansiella resurser som oftast kommer från externa finansiärer, där bankerna är en av de 

viktigaste aktörerna för dessa. För småföretagen kan detta skapa problem på grund av 

att banker ofta ser småföretag som osäkra. Genom att revisorn som en oberoende part 

med expertis granskar företagets årsredovisning kan dessa presentera mer trovärdiga 

finansiella rapporter (Berggren & Silver, 2010; Collis m.fl., 2004). Berry och 

Robertsson (2006) kommer i sin forskning fram till att uttalandet från revisorns utgör ett 

viktigt underlag för bankens kreditbedömningsprocess och att kassaflödesanalysen har 

fått en mer viktig roll som beslutsfaktor.  Berry & Robertson (2006) intervjuade 86 

respondenter verksamma i företagsutlåningsmarknaden och kom med statistiska 

metoder fram till detta resultat. 

”The results show that accounting information, as a whole, remains a very important 

source of information informing the bankers`decision-making process” (Berry & 

Robertsson, 2006 s.175) 



 

33 

 

 

Gomez-Guillamon (2003) kommer fram till liknande slutsats i sin forskning. Enligt 

Gomez-Guillamon (2003) är revisionsberättelsen och årsredovisningen av stor betydelse 

för banken vid beslut och beviljande av lån, samt för summan på lånet.  

”it can be observed that the credit entities strongly agree, statistically significantly, with 

the fact that they consider the presentation of the audit report as something essential so 

that audited companies can obtain a ”credit line”, a short-term and long-term loan”, a 

”bank discount” and a ”bank guarantee”.” (Gómez-Guillamón, 2003 Sid. 552)  

 

“Credit institutions also highly agree with the fact that the type of opinion given by the 

auditor (clean, qualified, adverse or disclaimer) influences their lending decisions.” 

(Gómez-Guillamón, 2003 Sid. 552) 

Detta kommer Gomez-Guillamon (2003) fram till i sin forskning där han intervjuat 79 

slumpvis valda kreditinstitut registrerade genom Spaniens Centralbank (Registro Oficial 

de entididades sujetas al control e inspección del Banco de España). Personer som 

intervjuades var nyckelpersoner ansvariga för lån till företag och även här använde man 

sig av statistiska metoder för att komma fram till resultat. 

3.3.4 Kvalitativ och kvantitativ information 

Information som används vid låneprocessen kan vara av kvalitativ eller kvantitativ art. 

Bankerna kombinerar dessa båda i olika grad. Kärnan i den kvantitativa information 

ligger i de finansiella sammanställningarna så som årsredovisningen, intäkter, 

kassaflöde etc., man talar här mer om hårddata. Den kvalitativa arten av information 

berör mer den mjuka informationen som företagets affärsidé, entreprenören eller ägaren, 

det sociala nätverket, relationer, tillit etc. Fokus läggs även på kredithistoriken på 

ägaren av företagen. En orsak till detta är att ägaren till företaget oftast är den som 

driver denna och är den som kommer att hålla den i liv eller få företaget att gå under 

(Silver, 2001) 

En kreditriskbedömning påverkas av den information som finns tillgängligt. Silver 

(2001) studier har visat att banker som verkar i småstäder baserar sina lånebeslut mer på 

den kvalitativa informationen till skillnad från banker som verkar i storstäder där man 

förlitar sig mer på den kvantitativa informationen. Detta beror på stor del på att man i 

småstäder har en mer personlig kontakt och relation mellan långivaren och låntagaren 
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samt att man har ett mer informativ- och personligt nätverk till sina låntagare som på det 

sätt fungerar som ett informellt kontrollsystem. I storstäder är inte den personliga 

relationen mellan långivare och låntagare densamme samt att nätverket ej kanske är 

direkt relaterad till låntagaren. Detta medför därför att man fattar sina beslut mer på 

kvantitativ information. För själva kredit-riskbedömning finns fundamentala skillnader 

mellan användning av kvantitativ och kvalitativ information som i sin tur är de källor 

som påverkar beslutsfattare. Det största problemet med kvalitativ information är att det 

vanligtvis ges direkt av låntagaren, vilket i en omfattning också är fallet med kvantitativ 

information. Information från tredje part, som genereras av viktiga nätverk, medlare i 

det sociala nätverket, revisorns som en oberoende part m.fl. kan därför väsentligt öka 

tillförlitligheten för de källor som ligger i grund för beslut (Silver, 2001) 

3.3.5 Finansmarknaden och dess tillsynsmyndigheter 

Finansinspektionen är den myndighet som i uppdrag av allmänheten – riksdagen och 

regeringen – övervakar företagen på finansmarknaden. De ansvarar för tillsyn, 

regelgivning och tillståndsprövning för de finansiella marknader och finansiella företag 

och dess uppdrag är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och 

uppfyller kravet på stabilitet (Finansinspektionen u.å.) 

Under råden i FFFS 2004:6, Finansinspektionens författningssamling avseende 

kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepapper institut kan man bl.a. finna råd som 

utgör en utgångspunkt för allmänna principer för god sed i kredithantering. Här beskrivs 

bl.a. vad institutet bör beakta för att identifiera, mäta, styra och har kontroll över sina 

kreditrisker. Råden bör tillämpas av de institut som har finansinspektionens tillstånd att 

bedriva bankrörelse, finansieringsrörelse eller värdepappersrörelse i Sverige. 

 

Under råden i FFFS 2004:6 kan man bl.a. finna: 

6 § All kreditgivning är förenad med risk. Därför bör institutet hantera sina kreditrisker 

på ett sunt sätt, och så att dessa inte överstiger de nivåer som institutet förutsatt. 

8 § Ingen person bör delta i hanteringen av ett ärende eller i ett kreditbeslut som avser 

en närstående, en närståendes företag eller annars när det kan finnas risk för jäv. 
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9 § Institutet bör ha en klar strategi för omfattningen av och inriktningen i den samlade 

kreditrisk som institutet väljer att exponera sig för. Kreditstrategin bör uttrycka de 

egenskaper som ska känneteckna kreditportföljen när det gäller sammansättning, 

diversifiering och koncentrationer. Kreditstrategin bör också ge vägledning om hur risk 

ska beaktas vid prissättning. Institutet bör ha en god beredskap för att vid behov, t.ex. 

vid förändringar i omvärlden, ändra kreditstrategin. Därför bör institutet löpande 

utveckla personalens kompetens samt utvärdera rutiner, produkter och arbetssätt. 

Kreditstrategin och övriga styrdokument bör vara utformade så att dessa kan tillämpas 

utan att intressekonflikter uppstår med andra strategier och målsättningar i institutet. 

12 § Institutet bör löpande mäta och följa upp den samlade kreditrisk som det exponeras 

för. För mätningen av kreditrisker bör institutet klassificera sina kredittagare eller 

krediter med avseende på kreditrisk. Rasklassificeringen bör bygga på definierade 

kriterier som löpande utvärderas. Informationsunderlaget för riskklassificeringen bör 

vara av sådan kvalitet att rasklassificeringen speglar faktiska förhållanden. 

Institutet bör återkommande enligt fastställda rutiner och vid behov, ompröva en 

fastställd riskklass för en viss kredittagare eller kredit. 

16 § Syftet med kreditprövningen är att undersöka om en kredit kan beviljas eller inte, 

med hänsyn till institutets krav. 

Utöver finansinspektionen övervakning och allmänna råd finns även Lag (2004:297) 

som gäller för bankrörelser och där lagen kräver att kreditgivaren måste ha tillräckligt 

med relevant information vid bedömning av kreditgivning. Man kan i lagen under 8 

kap. Hantering av krediter och övriga engagemang finna nedanstående: 

 

– Under kreditprövning 

”1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit 

bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Lag (2010:1853).” 

– Under Beslutsunderlag 

” 2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut 

i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja 

krediten.”  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de primär- och sekundärdata vi har samlat in genom 

intervjuer med fyra olika banker samt UC. Informationen som insamlats berör 

kreditgivningsprocessen, faktorer som påverkar bedömningen av småbolag samt hur 

bankerna bedömer företag med reviderade kontra oreviderade årsredovisningar.   

 

4.1 SG Finans AS 

SG Finans AS är en svensk filial som helt ägs av franska Societe Generale Group, som 

är en av Europas största finanskoncerner. SG Finans är ett finansbolag som sysslar med 

leasing och hyra av maskiner, utrustning och fordon. I praktiken jobbar SG Finans med 

mellanhänder som i finansspråk benämns som leverantörer. Leverantören är den part 

som ”säljer in objektet” till slutkunden. Som slutkund väljer man leverantör och 

utrustning och SG Finans betalar utrustningens inköpspris till leverantören och blir 

ägare till utrustningen. Företaget får sedan tillgång till utrustningen mot att betala hyra 

eller leasa under en överenskommen tidsperiod. 

Hos SG finans fick vi möjligheten att intervjua kreditchefen Jonas Böös. 

4.1.1 Företagets policy & Kreditprocess 

Företagets policy bygger på att SG ska finansiera olika objekt till företag. 

Finansieringen ska grunda sig på företagets återbetalningsförmåga och att SG har 

erfarenhet och kännedom av branschen och objekten för i grunden handlar det enligt 

respondenten om att finansbolaget vill påta sig risker som de kan och förstår.  

Det är ovanligt att finansbolaget träffar slutkunden utan kreditprocessen inleds med att 

leverantören gör en kreditförfrågan hos SG, där man bl.a. lägger in 

organisationsnummer på företaget som vill leasa/hyra objektet. SG har i sin tur en 

kreditmall hos Soliditet som de samarbetar med och är uppbyggt enligt ett regelverk 

som SG har satt upp. Informationen som genereras utifrån mallen handlar exempelvis 

om kunden har ett skuldsaldo hos kronofogden eller om de har några 

betalningsanmärkningar. Dessa regler ger en rating hos Soliditet. Utöver ovanstående 

faktorer baseras ett företags rating även på finansiell information, betalningshistorik, 

historisk information på delägarna etc. Denna samlade information gör Soliditets rating 

till ett av SG:s viktigaste redskap vid kreditbedömning. Enligt respondenten förlitar sig 

SG väldigt mycket på den eftersom den är rätt omfattande.  
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Förutom det externa regelverket som i det här fallet är Soliditets rating har SG även ett 

internt regelverk som bygger på bl.a. företagets policy. Ett företag kan se bra ut hos 

Soliditet men kan trots det avslås eller prövas extra hårt om någon intern faktor säger 

nej till kreditgivning. Exempel på interna faktorer kan vara då en befintlig kund har 

förfallna fakturor hos SG vilket inte framgår av Soliditets upplysningar, eller att man 

har en kreditlimit på hur stort engagemanget för en koncern eller ett enskilt bolag får 

vara så att man inte bygger upp för stora risker på en enskild kund.  

En viktig del av de interna faktorerna i kreditprocessen och vid bedömning av risk är det 

som respondenten kallar för objektrisken. Utifrån interna statistiska data kan SG räkna 

ut värdekurvor för de objekt som de finansierar. Objekten har olika värdekurvor där 

exempelvis en kopiator kan ha en brantare avtagande värdekurva än en traktor, 

dessutom faller värdet oftast på objekten snabbare i början. SG:s mål är att försöka möta 

brytpunkten på objektvärdet med det finansiella restvärdet så fort som möjligt då det 

minimerar risken, men i regel har man som mål att försöka komma ur risken på tre år, 

detta kan dock variera lite beroende på objekt.   

Vad gäller räntesättningen säger respondenten att den i första hand är kopplad till 

leverantören, men även om det finns en ränta på leverantörsnivå kan räntan även sättas 

olika på varje slutkund, och en sak som kan påverka detta är 

kreditupplysningsföretagets rating. Respondenten säger att en finansiellt svag kund 

generellt ska ha en högre ränta än en finansiellt stark kund, även om detta inte är helt 

lätt att få till i praktiken (i alla fall inte systemtekniskt).  

4.1.2 Kvalitativ information 

På små bolag är det vanligare än större bolag att man kompletterar med kvalitativa 

faktorer. Det är väldigt mycket fokus exempelvis på styrelsen och ägarna. SG brukar 

titta på om någon av ovanstående har personliga skulder hos kronofogden, 

betalningsanmärkningar eller konkurser bakom sig. På små bolag blir digniteten av 

sådana faktorer starkare än vad de är på större bolag vilket då kan vara en 

varningssignal. Respondenten tar även upp branschen som företagen är verksamma i 

som ansöker om kredit och företagens produkt som viktiga kvalitativa faktorer. Vissa 

branscher utmärker sig genom att exempelvis ha en högre frekvens av konkurser och då 

blir företagen inom den branschen klassade som högre riskföretag. För nystartade bolag 
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blir den kvalitativa analysen ännu viktigare eftersom det inte finns mycket annat att 

tillgå, man brukar då ta in information om ägarna och styrelsen som oftast är samma 

personer och deras erfarenheter, om de har gjort en analys, hur deras affärsplan ser ut 

och om den är trovärdig.  Omfattningen av analysen beror självafallet på hur stor den 

ansökta krediten är. 

4.1.3 Kvantitativ information 

Vad gäller kvantitativ information menar respondenten att hela bokslutet och en 

jämförelse med tidigare bokslut är generellt viktigt. Faktorer som man tittar på här är 

bl.a. resultat efter finansiella poster, omsättning, man tittar på det egna kapitalet, 

obeskattade reserver, vilken soliditet och även vilken kassalikviditet företaget har. Små 

bolag brukar normalt sett inte skicka med någon kassaflödesanalys i sin årsredovisning 

och då brukar de i stället göra en lite tunnare analys utifrån balansrapporten där de tittar 

på förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Detta brukar vara 

en hygglig indikator på kassalikviditeten och återbetalningsförmågans skick och är 

därmed viktigt analysmetod eftersom det är detta som ska betala SG:s fakturor. 

Respondenten nämner att de även tittar på trender som en viktig kvantitativ faktor i de 

fall det finns möjlighet, exempelvis kan ett företag gå med vinst men under den senaste 

perioden haft avtagande omsättning och resultat vilket då kan vara en illavarslande 

signal inför framtiden.   

4.1.4 Revisorn & Revision av bokslut 

I frågan hur SG ser på revision och vad förväntningarna på den är svarade respondenten 

att det finns fall där man har godkänt krediter på reviderade bolag där revisorns 

uttalande har varit rent men trots det visat sig i efterhand att så inte var fallet. Trots det 

har man förhoppningen om att räkenskaperna ska vara genomgångna och gedigna och 

att allting stämmer.  

 ”Vi i finansbranschen är väl inte jublande glada över bolag som inte har revisor” 

I dagsläget anser SG att ett oreviderat bokslut inte ska påverka deras kreditbeslut då det 

inte finns tillräckliga belägg för att det ska vara en högre risk. Enligt den senaste 

information respondenten har från UC har de sett tendenser till ökade konkurser bland 

oreviderade bolag men inte kunnat fastställa om orsaken är just revision. Då 
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informationen inte är tillräcklig vore det fel att säga att det finns skillnader i risk mellan 

reviderade och oreviderade bolag. Av den anledningen har SG valt att behandla bolagen 

lika såvitt de inte är nystartade då deras policy säger att oavsett om de har revisor eller 

inte måste säkra upp krediten genom att ta borgen på ägarna, och eventuellt kanske man 

kommer gå i den riktningen vad gäller äldre oreviderade företag också. Den närmsta 

framtiden och de erfarenheter de får kommer att hjälpa dem att besluta hur de kommer 

att hantera detta framöver.  

Respondenten anser att frågan kring revision inte är helt oproblematisk. Något som 

skulle kunna inträffa i dagsläget är att man läser en revisionsberättelse som är oren och 

då reagerar man på det genom att granska företaget djupare eller avslå kredit, sedan kan 

samma företag komma utan revisionsberättelse och då kör man! 

 

4.2 Nordea 

Nordea kontoret på Malmskillnadsgatan 23 i Stockholm är ett kontor som jobbar enbart 

med företagskunder. Banken jobbar utan mellanhänder vilket innebär att 

kommunikationen sker mellan banken och företagarna direkt. Hos Nordea fick vi 

möjligheten att intervjua kreditanalytikern Patrik Mildaeus. 

4.2.1 Företagets policy & Kreditprocess 

Processen hos Nordea inleds oftast med att man tar ett möte med kunden för att lära 

känna kunden och ställa lite frågor. Helst ska siffrorna ha kommit innan så att banken 

kan bilda sig en uppfattning om företagets finansiella ställning. Årsredovisningen 

brukar hämtas från Bolagsverket medan kreditinfo hämtas från UC för att banken 

exempelvis ska kunna jämföra bolag inom samma bransch. Det brukar oftast dyka upp 

lite frågor när man har granskat senaste bokslutet om ett sådant finns. Banken begär 

även in delårssiffror och budget samt information om det är något större på gång inom 

företaget som de bör veta.  Efter det sätter sig kreditanalytikerna och grottar i 

underlagen, registrerar allt i deras system och försöker spå framtiden. 

Kreditanalytikerna har systemstöd där de knappar in allt som de har fått in från kunden. 

Systemen genererar därefter vissa beslutsunderlag som exempelvis företagets 

kassaflöde. Kassaflödet är enligt respondenten det som banken lägger störst fokus på 
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eftersom det är kassaflödet som ska betala amorteringarna till banken. Banken har olika 

beslutsnivåer som bygger på hur stor den ansökta krediten är. De flesta beslut tas lokalt 

på kontoret och det är alltid fyra ögon som skall titta på det. Underlagen som 

kreditanalytikern har sammanställt skickas till chefen ovanför och en så kallad 

kreditdelegation fattar sedan det slutgiltiga beslutet. Handlar det om större krediter går 

de vidare till regionchefen osv.   

Slutligen nämner respondenten att räntan är riskanpassad, d.v.s. företag med högre 

rating beviljas lägre ränta och vice versa. Ratingen baseras på deras interna modell där 

den viktas mellan kvantitativa och kvalitativa parametrar. 

4.2.2 Kvalitativ information 

Respondenten menar att uppfattningen om ägarna och ledningen är den absolut 

viktigaste faktorn när man ska väga in kvalitativ information i kreditprocessen. Finns 

det inget förtroende för ledning och ägare blir det väldigt svårt att övertyga banken om 

ett förtroende för verksamheten. Banken söker efter signaler som bekräftar att det sitter 

kompetenta personer som ägare och i företagets ledning.  

Uppfattningen om dessa personer får banken genom ett eller flera möten med kunden. 

Intrycket från dessa möten får stå som grund. Det man tittar på är bl.a. historik på hur 

bolaget som ansöker krediten har skötts men även personlig historik på ägarna och 

ledningen. Banken försöker även bilda sig en uppfattning om hur tillförlitlig 

informationen som lämnas över är.  Den personliga bakgrundskollen handlar inte om 

någon djupgående analys på den personliga ekonomin utan snarare en snabbtitt på om 

det finns potential att tillskjuta kapital i verksamheten då det eventuellt går dåligt ett år. 

Det är ju trots allt ganska vanligt att man tillskjuter kapital och därför blir denna faktor 

viktig. Den säger även ganska mycket om ägarna och ökar tillförlitligheten i de 

underlag som banken har om dem.  

4.2.3 Kvantitativ information 

Kassaflödesanalysen är det absolut viktigaste verktyget för banken och den får de fram 

utifrån företagets finansiella siffror, resultat- samt balansrapport. Vad gäller övrig 

kvantitativ information av vikt menar respondenten att de främst tittar på EBITDA 

(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Det är den marginalen 
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banken främst tittar på eftersom det är där någonstans det ska bildas ett kassaflöde för 

att betala amorteringen. Andra nyckeltal som banken tittar på är soliditeten, förhållandet 

mellan företagets befintliga skulder i förhållande till EBITDA. Lite beroende på vad det 

är för bolag tittar banken ibland även på vad bolaget har för avkastning på sysselsatt 

kapital eller avkastning på eget kapital.   

4.2.4 Revisorn & Revision av bokslut 

Revision av ett bokslut betyder för respondenten att räkenskaperna är 

kvalitetsstämplade genom att en revisor har granskat dem och satt sin signatur på det. 

Förväntningen är att revisorn har tittat på allt så att det stämmer och att om något inte är 

i sin ordning, då göra uttalanden om detta i revisionsberättelsen så att det finns en 

notering om det. 

Nordea tittar alltid på revisonsberättelsen om en sådan finns. De har ännu inte stött på så 

många bolag som slopat revisorn och som ansöker krediter hos dem. Respondenten 

anser att det finns en säkerhet vad gäller reviderade bolag och det känns det tryggare då 

revisorn har satt en kvalitetsstämpel på årsredovisningen men tyvärr finns det en 

osäkerhet kring ett oreviderat bokslut.  

I frågan om hur de hanterar det kunde respondenten tyvärr inte svara på det eftersom 

reformen är så pass ny och de på Nordea inte träffat på denna situation i så många fall, 

därav var respondenten lite osäker om hur de tacklar dessa situationer när de väl dyker 

upp. Problemet har varit uppe för diskussion hos Nordea men något formellt beslut har 

än så länge inte kommit. Respondenten menar att några som utnyttjat detta kan ha varit 

kunder hos banken länge och historiken har varit positiv, därför har inga speciella 

åtgärder vidtagits, men respondenten tror att i framtiden kommer kreditprocessen kring 

dessa företag att förändras. I dagsläget får de nöja sig med att en extern bokföringsbyrå 

sköter räkenskaperna. Banken brukar känna igen de flesta byråer så då kan de få en 

hyggligt bra kontroll på om siffrorna är tillförlitliga eller inte.   

 

4.3 Wasa Kredit 

Wasa Kredit är ett finansbolag inom Länsförsäkringar som erbjuder lån, avbetalningar 

och kortkrediter till privatpersoner samt leasing, avbetalning och hyra till företag dels 
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genom samarbetspartners och dels direkt till kund. Via samarbetspartners får Wasa 

Kredit in sina affärer genom sina leverantörers kunder. 

Hos Wasa Kredit fick vi möjligheten att intervjua Malin Myrin som är avdelningschef 

för kundadministrationen och Jonas Höök som är avdelningschef för leverantörservice. 

4.3.1 Företagets policy & Kreditprocess 

Wasa Kredit jobbar med olika produkter vilket medför att de har olika kunder i olika 

former som de bedömer utifrån olika parametrar beroende på vad det är för motpart. 

Parametrarna grundar sig på olika modeller med inslag av både kvalitativ och 

kvantitativ information. 

Exempel som nämns under intervjun är, marknadsvärdet på objektet, 

betalningsförmågan, kapitaltäckningskrav, säkerheter och blancoexponering. Utifrån 

dessa olika parametrar där kundens betalningsförmåga, objektets marknadsvärde samt 

säkerheten är de faktorer med mest tyngd, väger man in de olika faktorerna i helheten 

för att fatta ett beslut.  Komplettarande säkerheter utöver det leasande objektet är 

säkerhet i form av borgen det vanligaste som tas om man ser att kunden har en dålig 

betalningsförmåga, trenden är svag, misskötta tidigare krediter eller annan osäker 

faktor. 

Vid fattande av beslut är detta beroende på summan. Kreditpolicyn är uppbyggd så att 

det finns en kredithierarki utifrån medarbetare, chefsroll och kreditkommitté. Vid större 

limit/beslut görs en mer noggrann kreditberedning. Här måste en mycket bredare och 

djupare analys av nyckeltalen och resultat-och balansräkningen m.m. göras.  Utöver 

detta skriver ansvarig säljare även ett PM som omfattar både kunden, leverantören, 

affärsupplägg och risk och varför man förordrar den här affären m.m. 

Wasakredit treparts förhållande mellan leverantören och dess kunder gör att man i 

princip aldrig arbetar med att höja räntan utifrån högre risker med just kunden. Detta på 

grund av att man oftast har en kontrakterad affärsuppgörelse med leverantören som man 

inom Wasakredit skall hålla sig till.  Man anser att det kan blir svårt för leverantören att 

sälja in finansieringar om man har olika prisbilder på de olika kunderna.  

För att fånga upp förändrade förhållanden vid befintliga engagemang har man inom 

Wasa Kredit förutom hjälp av interna system, intern skötsel, UC som sköter detta. 
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Genom UC:s kontinuerliga rapporteringar får man dels information om befintliga 

kunder men även deras leverantörer och om ändrade förhållanden som ändring av 

riskklass har uppstått. 

4.3.2 Kvalitativ information  

Man tittar på mjuka värden så som risker i olika branscher där informationen främst fås 

av UC i form av exempelvis dess branschindex och diverse relaterade undersökningar. 

Man tittar även på styrelsen och dess tidigare erfarenheter, styrelsens andra 

företagsengagemang, dess historik, koncernkopplingar samt förhållanden till 

betalningshistorik och den interna skötseln. Immateriella tillgångar som goodwill anser 

man ej vara något positivt och man försöker alltid att stärkas upp sig här. Utöver detta 

så har man vissa etiska bitar man tar hänsyn till efter Wasa Kredits policy. 

4.3.3 Kvantitativ information  

Årsredovisningen granskas noggrant där resultat och soliditet nämns som några viktiga 

nyckeltal man tittar närmare på. Wasa Kredit använder sig av UC: s riskklassificering 

som stort stöd vid beslut.  Med hjälp av UC: klassificeringar och uppdaterade uppgifter 

får man stort stöd vid kreditgivningen.  Med hjälp av UC:s stöd i kombination med 

Wasa Kredits egna bedömning av bolagets skötsel och dess återbetalningsförmåga 

grundar man sedan sin bedömning på. Det är inte alltid man har de senaste siffrorna från 

UC och då tas årsredovisningen in eller färska resultat och balansrapporter för att göra 

en bedömning.  UC:s riskklassifikation som finns i de fem olika risklasser 1-5 används 

mest som ett riktmärke. Sammantaget med riskklass och övriga parametrar tas sedan ett 

beslut.   

4.3.4 Revisorn & Revision av bokslut 

Man har efter UC:s rapport om ökade risker med bolag som har valt bort revisorn 

beslutat inom Wasa Kredit att man skall ta borgen för de bolag som har valt detta.   

Man tittar på revisionsberättelsen och det uttalande som revisorn gör. Om man finner 

något som avsticker här eller en anmärkning så ser man allvarligt på detta och anses 

som en tydlig signal på att man skall säkra upp.  Oftast leder en anmärkning eller 

avstickning till ett nekande beslut. 
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4.4 Almi 

Almi ägs till 51% av sitt moderbolag som i sin tur ägs till 100% av 

näringsdepartementet. Resterande 49% ägs av Stockholms läns landsting och 

regionförbundet Sörmland. Huvudägare är således staten. Almis verksamhet bygger på 

en fond som näringsdepartementet har allokerat för att stödja och främja 

företagstillväxt. Hos Almi Stockholm fick vi möjligheten att intervjua regionchefen 

Helen Andersson som ansvarar för regionens verksamhet och rapporterar som direkt till 

VD.  

4.4.1 Företgets policy & Kreditprocess 

Almi jobbar med tre olika sorters lånefinansiering som de brukar dela upp på så kallade 

mikrolån, tillväxtlån samt innovationslån. Mikrolån och tillväxtlån är de vanligast 

förekommande typerna. Mikrolån är lån upp till 250 000 kr och är tänkta för att 

företagen ska komma igång med mindre projekt. Innovationslånen är också oftast lite 

mindre belopp där lånets ränta ackumuleras och betalas först när projektet är igång. 

Tillväxtlån är oftast större än övriga lån och brukar ha en löptid på 5-6 år. Almis policy 

är att komplettera den privata lånemarknaden men aldrig konkurrera med denna. Almi 

kliver in då privata långivare inte vill ta dessa lån alls, eller då bankerna inte vill ta hela 

risken själva. Almi kompenserar de mer riskvilliga lånen med högre räntor. Även om 

Almi riskmässigt tar företagsinteckning i bolaget så lägger de sig alltid efter den privata 

aktören, d.v.s. att banken har företräde då ett bolag hamnar i bestånd eller konkurs. 

Kreditprocessen inleds med att kunden kommer med en formell låneansökan till Almi. 

Det är vanligt förekommande även att bankerna kontaktar Almi för att dela 

finansieringen och därmed även risken. Ett trepartsamarbete är heller inget ovanligt då 

privat bank, Almi samt ägarna går in med var sin del för att finansiera projektet.  

I lånansökan skickar kund även med resultat och likviditetsbudget och en affärsplan. 

När Almi tagit emot det gör de en kreditupplysning på kunden hos UC vilket är likt de 

rutiner privata banker har. När alla inkomna handlingar har behandlats och 

finansieringsrådgivaren läst in sig kring projektet bokas ett personligt möte med 

kunden, och helst ute hos kunden om det finns en verksamhet som är igång. Mötets 

karaktär är tänkt att komplettera den tidigare inkomna information med relevanta frågor. 

Därefter skriver finansieringsrådgivaren ett kredit PM som granskas av flera 
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medarbetare inne på Almi som därefter fattar beslut om avslag eller beviljande. 

Beslutsgången är densamma oavsett lån. Som uppföljning av beviljade krediter 

använder Almi UC:s spectra bevakning som indikerar händelser i bolaget, men de håller 

även kontakten med låntagaren kontinuerligt och stämmer av hur det går.  

I Almis fall är UC:s information kompletterande snarare än riktgivande vad gäller 

räntesättningen. Almi sätter räntan utifrån sin interna ratingmodell vilket innebär att 

deras ränta inte har en direkt koppling till den rating som UC ger ut. UC:s information 

får ses som ett komplement till deras modell. 

4.4.2 Kvalitativ information 

För Almis del sätts framförallt personliga egenskaper och bärkraften i idén i främsta 

rummet när de samlar in den kvalitativa informationen.  Det som är väsentligt är 

exempelvis vilken bakgrund entreprenören har och vad som gör denne lämpad att 

projektet blir framgångsrikt med den bakgrunden. Det är vanligt att Almi begär in 

låntagarnas CV, utbildning och andra dokumenterade erfarenheter så att inte denne kan 

hävda något som i verkligheten inte stämmer. Helst ska bakgrunden styrkas med 

dokumentation för att på så sätt öka trovärdigheten. I övrigt tittar Almi på hur idén ser 

ut, hur konkurrenssituationen ser ut i den branschen och vilka förmågor som finns i 

bolaget för att det ska lyckas. Det är inte alltid säkert att företaget lyckas bara för att de 

har en bra idé utan företget måste ha rätt konstellation av personal för att kunna lyckas. 

Har ägaren eller personalen exempelvis erfarenhet av försäljning eller ekonomi? Om 

företaget har fel team är det stor risk att projektet misslyckas.  

Almis roll förutom att låna ut pengar är att vägleda företagarna till rätt beslut. Deras 

långa och breda erfarenhet ger dem möjlighet att ge förslag i olika frågor för att 

företaget ska kunna lyckas. Vanliga exempel när Almi ser kompetensbrister i 

verksamheten är att de ger förslag på vilken kompetens som kan behövas tas in i 

företaget för att lyckas. 

4.4.3 Kvantitativ information 

Vad gäller kvantitativ information tittar Almi främst på det egna kapitalet, kassaflödet, 

men de tittar även på om företaget är belånat sen tidigare och hur belåningsgraden ser 

ut. Almi lägger mycket vikt åt det framåtriktade kvantitativa materialet som exempelvis 
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resultatbudget och likviditetsbudget. Dessa rapporter granskas noga för att se så inte 

låntagaren har underskattat vissa kostnader eller överskattat tillväxttakten och intäkterna 

så prognoserna har en verklighetsförankring. Då Almi har stor erfarenhet av i stort sett 

alla branscher burkar de snabbt kunna se hur realistisk en budget är och hur stora 

möjligheterna att lyckas är. 

4.4.4 Revisorn & Revision av bokslut  

Respondentens förväntningar med revisionen av bokslut är att siffrorna stämmer så att 

de kan lita på dem. Vid en revision bör det exempelvis upptäckas om kapitalet är 

förbrukat vilket kan vara avgörande för beviljandet av lån. Som långivare vill de att 

siffrorna ska stämma så att de kan fatta rätt beslut. De anser att det är en stor styrka om 

årsredoviningen är reviderad vilket även kan spegla sig i deras interna rating som 

innebär att oreviderade bolag kan åka på en snäppet högre ränta än ett reviderat.   

Vad gäller revisionsberättelsen tittar Almi alltid på den om det finns en. Är 

revisionsberättelsen oren finns det skäl att höja på ögonbrynen. Det är en indikator på 

att någonting inte funkar väl i bolaget vilket ibland kan förklaras och då är Almi 

beredda att lyssna. Almi avslår inte en låneansökan p.g.a. att företaget har en oren 

revisionsberättelse men de ser det som en varningsklocka och granskar bolaget mer 

ingående. 

Vid frågan om hur Almi agerar när ett bolag med oren revisionsberättelse ansökt kredit 

och fått avslag gör en ny ansökan senare när de slopat revisionen svarade respondenten 

att den frågan är lite klurig men att det finns en ytterligare säkerhetskontroll som kan 

fånga upp dessa fall. Respondenten menar att det finns ett samband mellan oren 

revisionsberättelse och ett tråkigt utdrag från UC. Detta innebär att trots slopad revision 

har Almi rätt stora chanser att fånga upp problembolag.    

 

4.5 UC 

Aktiebolaget UC:s huvudägare är Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. UC är 

ett kreditupplysningsföretag som erbjuder analyser av företag och marknader inom 

många olika branscher. Huvudägarna men även andra kunder som privatpersoner, 

företag samt offentlig sektor använder UC:s analyser för att fatta säkra beslut.  
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UC samlar löpande in enormt stora mängder av information på sådana faktorer som de 

anser påverkar ett företags kreditvärdighet. UC har tittat närmare på de bolag som 

avsagt sig revisorn och de nystartade som aldrig haft någon. Tack vare sin stora 

informationsdatabas har de kunnat genomföra en första statistisk analys om vilka 

konsekvenser slopandet av revisorsplikten föranlett på bl.a. ratingen. Vi anser att 

rapporten är relevant för vår studie då den bl.a. handlar om hur oreviderade årsbokslut 

påverkar ratingen. Därför har vi valt att ta med den som sammanfattad sekundärkälla 

under detta kapitel.  

4.5.1 Fördelning av bolag med och utan revisor 

Som det ser ut i dagsläget har nära hälften av alla aktiebolag valt bort revisorn. De 

branscher som utmärker sig är framförallt byggindustrin (50%), information och 

kommunikation (49%), och detaljhandeln (47%). Inom parentes står hur stor andel inom 

den sektorn som valt bort revision. Av de nystartade bolagen väljer tre av fyra bort 

revisorn UC (u.å.).  

Vidare har UC gjort en analys utifrån ålder, storlek, bransch och geografisk belägenhet. 

Vad gäller åldern konstaterades att de allra flesta bolag utan revisor var inom spannet 0 

och 2 år vilket också enligt UC var lite väntat. Omsättningsmässigt var det de allra 

minsta företagen som har valt bort revisorn vilket har ett samband med de gränsvärden 

som finns för revisorsplikten. Störst andel av dem som valt bort revisorn hade en 

omsättning under 1 miljon kronor och visade sig uppgå till hela 71%. I de högre 

omsättningsklasserna är det fortfarande så att majoriteten av bolagen fortfarande har 

revisor. 

4.5.2 Kreditvärdighet 

UC gör sina analyser utifrån hur stor risken är för ett företag ska hamna i obestånd inom 

12 månader. I enlighet med de data de har i nuläget har de sett att både genomsnitts- och 

medianvärden generellt sett visar en högre risk för obestånd bland de företag som har 

valt att ta bort revisorn. Vad gäller konkursfrekvensen har UC inte kunnat göra en 

rättvisande analys eftersom de data de har omfattar alla bolag som har gått i konkurs 

sedan lagändringen. 
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Man har i stället valt att bryta ned resultatet för obestånd och gjort en djupare analys via 

en uppdelning mellan nya och äldre bolag. Det som framkom av den analysen var vad 

gäller äldre bolag inte gör någon skillnad i dagsläget om de har avsagt revisorn eller 

inte. Statistiken visar likvärdig kreditvärdighet för dessa bolag medan nyare bolag som 

inte har revisor har statistiskt sett lägre kreditvärdighet än de bolag som har revisor. UC 

poängterar dock att det statistiska underlaget inte är tillräckligt ännu och säkerligen 

kommer resultaten att förändras i framtiden vilket innebär att man inte kan fastställa 

fullt ut hur säker denna analys är. I dagsläget har UC inte ”revisions” parametern i deras 

riskmodell.  Om det visar sig i framtiden att den påverkar ratingen på något sätt kommer 

de att med den parmetern också i deras modeller. 

Slutligen är det värt att nämna att av de totalt 29 442 företag som hade en 

revisorsanmärkning 1 nov 2010 då lagändringen trädde i kraft var det 10 679 st. 

(36,3%) som hade tagit bort revisorn till nästa bokslut. Av dessa hade endast 152 st.  

(1,4%) gått i konkurs vilket var i linje med övriga bolag och inte utmärkande på något 

sätt.  
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5 Analys 
I detta kapitel anlyseras de insamlade data med hjälp av teoretiska referensramen. Vi 

diskuterar de data som framkommit under arbetets gång och presenterar de mönster, 

olikheter eller samband som vi har funnit.    

 

Vi har valt att intervjua flera olika typer av lån-/kreditgivare för att på så sätt kunna 

bredda vår empiri och analys. Vårt empiriska material består av data hämtade från två 

banker, en privat (Nordea) och en statlig (Almi). Två så kallade finansbolag (SG finans 

& Wasa Kredit) samt ett kreditupplysningsföretag (UC).  

Kreditprocessen hos bankerna och finansbolagen skiljer delvis åt då bankerna jobbar 

enligt det traditionella sättet där banken träffar kunden personligen för att samla in 

information och bilda sig en uppfattning om låntagarna. Hos finansbolagen är det 

däremot sällan man träffar slutkunden utan man jobbar med mellanhänder, så kallade 

leverantörer som genererar kunder åt finansbolagen. Ytterligare en skillnad mellan 

finansbolagen och bankerna är att bankerna erbjuder kapitallån medan finansbolagen 

uteslutande fokuserar på att finansiera utrustning via hyra eller leasing.  

Samtliga långivare har externa samarbeten där man hämtar kreditinformation från 

kreditupplysningsföretagen UC och Soliditet. Detta överensstämmer med Sigbladh & 

Wilow (2008) som menar att kreditbeslut till stor del fattas på basis av kreditföretagens 

upplysningar. Dessa är av väsentlig betydelse för långivarnas arbete vid 

kreditbedömning men skiljer sig åt i hur stor omfattning de används.  I SG:s fall 

framgår det tydligt att kreditprocessen inleds med att hämta kreditinformation från 

Soliditet där det returneras data enligt en kreditmall som finansbolaget sedan bygger 

vidare sin analys på. I Wasas fall framgår inte omfattningen lika tydligt men riskklasser 

(rating) och branschindex är något som uppdateras kontinuerligt utifrån UC:s databas. 

Hos Nordea verkar tredjepartsinformation användas till att hämta kreditinfo om kunden 

och det som bl.a. tas upp på intervjun är att man gör jämförelser mellan branscher 

utifrån ett branschindex. Och slutligen används UC som ett komplement hos Almi till 

deras interna ratingmodell. Oavsett omfattningen verkar information från tredje part 

som UC och Soliditet vara av betydelse för att motverka informationsasymmetrier både 

före och under kontraktets tid. Eisenhardt (1989) kallar informationsasymmetrin som 

existerar innan kontraktet har tecknats för Adverse Selection och Moral Hazard är den 
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informationsasymmetri som kan uppstå under ett löpande kontrakt då agenten ändrar 

beteende. Som vi har berört tidigare i teorin handlar dessa begrepp om den 

informationsasymmetri som finns mellan agenten (låntagaren) och principalen 

(långivaren) där normalt sett agenten har ett informationsövertag. Bankerna och 

finansbolagen använder således tredjepartsinformationen för att minimera 

informationsassymmetrin innan kontraktet är skrivet, det som benämns ovan för adverse 

selection, men även genom löpande uppdateringar av kreditinformationen övervakar 

långivarna om agentens beteende förändras för att i så fall agera utifrån nya rådande 

förhållanden och på så sätt minimera risken för det som ovan benämns som moral 

hazard.      

Silver (2001) menar att långivare kombinerar kvalitativa och kvantitativa data i olika 

omfattning vid kreditprocessen. Detta stämmer bra överens med vårt empiriska material 

då utöver kreditinformationen från tredje part som exempelvis den ratingklass 

långivarna får, kompletterar bankerna och finansbolagen sina beslutunderlag med 

uppgifter som de samlar in själva genom att exempelvis träffa kunden eller via andra 

informationskällor som årsredovisningar. Ett möte med kunden brukar kännetecknas av 

att man samlar in kvalitativ information medan en läsning och analys av 

årsredovisningen kännetecknas i stället av kvantitativa data. Utifrån empirin kan vi 

konstatera att den kvantitativa analysen väger över den kvalitativa med undantag 

möjligtvis Almi då de lägger väldigt mycket fokus på personerna, teamet och själva 

idén i stället för att bara grotta ner sig i siffror. Detta grundar vi på att samtliga 

långivare nämner att årsredovisningen och dess innehåll samt revisionsberättelsen är 

mycket viktiga för deras kreditbedömning. En kreditbedömning utan kvantitativ 

information är i stort sett omöjlig eftersom man då inte kan se vilka säkerheter eller 

kassaflöden företaget har medan en kreditbedömning utan kvalitativ information är 

möjlig fast inte optimal.  

Samtliga långivare poängterar att styrelsens och ägarnas personliga skulder, 

betalningsanmärkningar och konkurser är de kvalitativa egenskaper som de har högst 

fokus på, vilket även överensstämmer med det som Silver (2001) menar är viktigast vid 

insamling och analys av kvalitativ information. Vad gäller Almi skiljer sig dock den 

kvalitativa informationen åt en aning då de i deras fall har en lite annorlunda filosofi 
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som betyder att de snarare ser personens eller teamets förmåga att lyckas med projektet 

och därför är det mer fokus åt personliga egenskaper, erfarenheter och affärsmodell som 

avgör.  

I Nordeas och Almis fall inleds kreditprocessen i stort sett alltid genom att träffa kunden 

vilket torde innebära att de har bättre förutsättningar än finansbolagen att bygga på den 

kvalitativa informationen genom att även få ett personligt intryck av låntagaren. Detta 

torde ge bankerna bättre förutsättningar än finansbolagen för det som Kling (1999) 

benämner Typ I fel inte inträffar, vilket innebar att långivare nekar ett sunt företag 

kredit/lån p.g.a. för lite kunskap om företaget. Detta bygger på att bankmannen träffar 

låntagaren personligen och kan ta in information om denne samt höra om företagets 

affärsplan och låntagarens erfarenheter i realtid. På detta sätt samlar man på sig mer 

information om företagen och kan samtidigt även beakta och komplettera med de 

kvalitativa faktorer som det personliga mötet bidrar med. På detta sätt kan man trots att 

företaget kanske saknar de finansiella rapporterna, eller dessa ej visar de siffror som 

skulle anses som optimala göra sig en egen bedömning med hjälp av andra faktorer som 

kan komplettera dessa.  Samtidigt skall man dock beakta att detta kan bidra till s.k. typ 

II fel där man beviljar lån till ett osunt företag. Detta skulle kunna bero på att långivaren 

t.ex. fattar ett mer personligt beslut där man går efter sin magkänsla och personlig tycke 

för att man själv dras in i affären och tror på den. Vad gäller finansbolagen försvinner 

denna möjlighet delvis då de normalt sett inte träffar kunden. De försöker trots allt 

samla in kvalitativ information om låntagarna på annat håll, framförallt från 

kreditupplysningsföretagens databaser där de exempelvis kan hämta information om 

styrelse och ägare och deras historik om eventuella betalningsanmärkningar samt från 

sina leverantörer som har den närmsta kontakten med slutkunden. Det är på detta sätt 

finansbolagen bygger sin kvalitativa uppfattning om företagsledningen. Här anser vi att 

risken är lite större för att råka ut för typ I fel då man här utgår från en mer systematisk 

process där en parameter som ej faller in i systemet bidrar till ett nekande svar, exempel 

på detta är när man har ett ADB-baserat system vilket innebär att de flesta 

ansökningarna behandlas per automatik med minimal mänsklig inverkan (Silver, 2001; 

Sigbladh & Wilow, 2008) 
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Under lånets löptid kan diverse olika förhållanden förändras vilket självfallet påverkar 

risken åt något håll, antingen positivt eller negativt. För att bankerna och finansbolagen 

ska undvika så kallade Typ III- och Typ IV fel vid uppföljning av lån uppdaterar 

långivarna sina uppgifter kontinuerligt genom att hämta information från UC:s eller 

Soliditets databaser för att se om exempelvis branschindex har förändrats eller något 

annat av väsentlig betydelse har förändrats. Enligt Kling (1999) minimeras risken för 

alla ovanstående typer av fel då långivarna har relevant och färsk information om 

låntagarna. 

Den kvantitativa delen bygger framförallt på åsredovisningens innehåll. Samtliga 

långivare tar upp årsredovisningen som ett mycket viktigt redskap vid kreditbedömning 

vilket även Silver (2001) tar upp som kärnan i den kvantitativa informationen. Att 

årsredovisningen och dess finansiella variabler anses som en viktig källa vid 

kreditgivningsprocessen ger empiriskt stöd till (Altman, 1985; Foster, 1996; Kling, 

1999; Silver, 2001; Gomez-Guillamon, 2003; Berry & Robertson, 2006; Sigbladh & 

Wilow, 2008).  För Nordea är kassaflödesanalysen det absolut viktigaste verktyget vid 

kreditbedömning medan Almi i första hand nämner eget kapital och sedan kassaflödet. 

Detta styrker Berry & Robertson (2006) forskning där man kommer fram till att 

kassaflödet som faktor har fått en större betydelse för långivare. Dock finner vi en 

kontrast hos finansbolagen som går emot Berry & Robertsson (2006) forskning som inte 

lägger någon större vikt på denna som parameter. Finansbolagen är inne på det spåret att 

de inte lägger ner någon energi på kassaflödesanalyser om det inte finns med i 

årsredovisningen redan. Finansbolagen nämner i stället andra nyckeltal som soliditet, 

resultat, kassalikviditet som viktiga parametrar. 

Vad detta kan bero baserat på det empiriska material vi har är svårt att säga men vår 

teori är att finansbolagen har en säkerhet i utrustningen som de finansierar vilket 

innebär att man även beaktar risk vid obestånd och gör en bedömning av värdet vid 

lämnad säkerhet från låntagaren och dess verkliga värde vid eventuell försäljning.  

Finansbolagen kan således vid obestånd ta in utrustingen och sälja den vidare för att få 

in likvid. I bankernas fall där det är vanligare med kapitallån är det möjligt att bankerna 

inte alltid tar företagsinteckning eller knyter lånet till den utrustning de avser att 

finansiera, därav torde risken för kreditförlust vara större för en bank som saknar 
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säkerheter. Då denna säkerhet saknas måste det på något sätt kompenseras. Ett sätt att 

minska informationsasymmetrin kan vara via en ordentlig kassaflödesanalys vilket ger 

ytterligare empiriskt stöd till Berry & Robertson (2006) forskning om att 

kassaflödesanalysen fått en alltmer viktigare roll som beslutsfaktor vid 

kreditbedömningsprocessen. 

Sammantaget innebär informationsinsamlingen under kreditprocessen ett sätt för 

långivarna att minimera informationsassymmetrin så mycket som möjligt. Ju svagare 

assymmetri desto säkrare bör kreditbesluten bli som långivarna tar. Detta ger empiriskt 

stöd till påståendet om att kapitalmarknaden karaktäriseras av asymmetrisk information 

(Stiglitz & Weiss, 1981). 

Oavsett omfattningen av årsredovisningens användning förefaller det väldigt viktigt att 

information som hämtas från årsredovisningen är tillförlitlig och autentisk så att 

långivarnas beslut blir korrekta. Därav kommer vi in i nästa problem som handlar om 

hur tillförlitlig denna information är.  

Enligt (Berggren & Silver, 2012; Collis m.fl., 2004) anses en reviderad årsredovisning 

från oberoende part mer trovärdig. Långivarnas inställning är att revisorn ger en 

kvalitetsstämpel på räkenskaperna och förväntningen på revisionen är att det ska 

levereras en årsredovisning som ger en rättvisande bild. Långivarna kändes negativt 

inställda till slopandet av revisionsplikten för småföretag eftersom samtliga anser att en 

oreviderad årsredovisning medför en osäkerhet vilket betyder en ökad 

informationsassymmetri. Detta ger därmed empiriskt stöd till (Berggren & Silver 2012; 

Collis, 2004) slutsats om att en reviderad årsredovisning från oberoende part anses som 

mer trovärdig. 

Efter UC:s rapport om ökade risker för bolag som har valt bort revisorn har Wasa 

beslutat att borgen skall tas av de bolag som har valt detta oavsett om det är nytt eller 

gammalt företag. Grundinställningen är att de även ska begära borgen på befintliga 

kunder som slopar revisorn. Här verkar Wasa utgått från den första analys som UC har 

gett ut och tar således det säkra före det osäkra men riskerar å andra sidan att råka ut för 

Typ I fel då kunden av någon anledning inte går med på borgen vilket resulterar att de 

nekar kredit till ett sunt företag (Kling, 1999).  
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Den ökade risken skulle kunna ses som ett resultat på den osäkerhet som uppstår när 

den oberoende parten försvinner och som i sin tur skapar en osäkerhet för rapporterna 

vilket ger empiriskt stöd till (Berggren & Silver, 2010; Collis m.fl., 2004). Kontrasten 

man dock kan se här är att endast Wasa har lagt en större vikt på denna rapport och 

vidtagit åtgärder. 

Trots att SG Finans känner till UC:s rapport och att det vilar en osäkerhet kring 

oreviderade räkenskaper har de inte gått så långt som Wasa Kredit vilket innebär att de 

inte har förändrat sina rutiner kring oreviderade småföretag. Då rapporten från UC inte 

är 100% säker ännu anser de att det vore fel att grunda sina beslut på detta. De riskerar i 

stället att råka ut för Typ II fel som innebär att de beviljar kredit till ett företag som kan 

hamna i obestånd (Kling, 1999).  I Nordeas fall har ansökningarna om kredit från 

oreviderade företag varit i sådan liten skala att det nästintill har klassats som ett 

obefintligt problem och därför finns inga klara riktlinjer utan man tar det från fall till 

fall. Vad som gäller för Almis del är att denna rapport inte påverkat deras rutiner heller 

då de inte använder UC:s information på det sättet utan de bedömer från fall till fall om 

de behöver vidta åtgärder kring ett oreviderat bolag.  

Vad gäller revisionsberättelsen anser samtliga långivare att en avvikelse från 

standardutformningen bör tas på allvar vilket stämmer bra överens med den forskning 

och slutsats som Gomez-Guillamon (2003) kommer fram till. Enligt SG Finans kan den 

slopade revisionsplikten medföra ett allvarligt problem för de långivare som inte säkrar 

upp de oreviderade företagen genom att exempelvis ta borgen på ägarna. Det som kan 

inträffa är att ett bolag som tidigare har haft en anmärkning och blivit nekade kredit 

slopar revisorn men behåller sin redovisningskonsult. En ny ansökan om kredit vid ett 

senare tillfälle skulle kunna beviljas eftersom siffrorna verkar se bra ut trots att 

problemet från sista revisionen kvarstår men inte framgår någonstans. I de fall affären 

säkras upp genom exempelvis borgen betyder det att risken för kreditförlust minskar 

medan det motsatta gäller i övriga fall. Tolkningen som kan göras utifrån SG:s 

argumentation utan att för den delen generalisera är att det finns tendenser att långivarna 

i nuläget verkar ha ett förtroende för redovisningskonsulter vilket även styrks av 

Nordea. Förtroende verkar finns för redovisningskonsulter trots att de inte har den 

granskande expertis men framförallt den oberoendeställning som är reglerad i 



 

55 

 

Revisorslagens 21§ samt Aktiebolagslagens 9 kap. 17§ där bl.a. jäv eller personliga 

intressen ska prövas.  

Då redovisningskonsulter inte har dessa krav på sig som finns reglerade i lag kan de 

vara både jäviga samt inte ha tillräcklig kunskap om alla redovisningsnormer eller lagar 

som finns. Per automatik leder detta till en kvalitetsosäkerhet kring räkenskaperna. 

Detta torde skapa ett informationsasymmetriproblem hos principalen eftersom 

räkenskaperna exempelvis kan vara manipulerade för att konsulten tillmötesgår kundens 

krav p.g.a. rädsla för att förlora kunden även om de är tveksamma, alternativt att de har 

egenintressen i företaget eller helt enkelt att det förekommer omedvetna felaktigheter 

p.g.a. inkompetens. Warren & Alzola (2009) nämner problematik kring den sociala 

identifikation med kunden eller då ryktet blir av primärt intresse för en revisor som ett 

hot för oberoendet. Detta torde vara en större risk att det inträffar med en 

redovisningskonsult eftersom denne inte har samma lagreglerade krav som en revisor. 

Informationsasymmetri av denna typ kan leda till både adverse selection och moral 

hazard eftersom agenten sitter med privat information både innan kontraktet har ingåtts 

men även löpande under kontraktets löptid kan riskbeteendet förändras men döljas 

bakom kreativ bokföring. 

Slutligen kan vi utifrån det empiriska materialet konstatera att prissättningen bland 

långivarna inte är homogen. I bankernas fall är räntan oftast knuten till deras interna 

ratingmodell medan i finansbolagens fall finns det ett fördefinierat upplägg som är 

knutet till leverantören i stället för slutkunden. Vad gäller SG är räntan delvis kopplad 

till slutkunden vilket innebär att en riskfylld slutkund kan få en högre ränta trots det 

fördefinierade upplägget med leverantören. UC:s rating är således en påverkande faktor 

i SG:s fall. Detta ger empiriskt stöd till Sigbladh & Wilow (2008) om att det egna 

systemet kan integreras med kreditupplysningsföretagets databas som ett komplement 

vid kreditprocessen.  
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6 Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att försöka förstå hur bankerna bedömer en reviderad 

kontra oreviderad årsredovisning. Genom en djupare förståelse av hur en 

kreditgivningsprocess går till har vi kunnat göra en analys om hur revision påverkar 

räntesättningen. 

Vi har utifrån vårt empiriska material kunnat dra slutsatsen att oreviderade företag 

skapar en ökad informationsasymmetri vilket gör att långivarna generellt sett behandlar 

dessa företag med större reservation och osäkerhet än reviderade. Resultaten som vi fått 

fram ifrån vår analys av empirin bekräftar och förstärker (Thorell & Norberg, 2005; 

Berggren & Silver, 2010; Collis m.fl., 2004) studie om att oreviderade räkenskaper 

skapar en osäkerhet. Vi har sett att långivarna vidtagit olika åtgärder p.g.a. osäkerheten 

som uppstått.  

Undantaget i sammanhanget är SG Finans som inte förändrat deras 

kreditbedömningsrutiner p.g.a. den slopade revisionen och till viss del Nordea som inte 

haft några konkreta fall att referera till. Åtgärderna som vidtas bland övriga långivare är 

dock olika. Vi har konstaterat att revision i Almis fall kan påverka deras interna 

ratingmodell och generera en snäppet högre ränta då revision saknas vilket stämmer 

överens med Kim m.fl. (2011) studie där oreviderade företag hade en högre ränta i 

genomsnitt. Hos Wasa påverkas inte själva prissättningen i dagsläget men den påverkar 

andra faktorer som leder till andra vidtagna åtgärder som att exempelvis säkra upp alla 

krediter till oreviderade företag genom att ta borgen på låntagaren. Eftersom åtgärderna 

i dagsläget inte är homogena bland de företag som vi intervjuat blir det svårt att 

generalisera i prissättningsfrågan, dock bekräftar vår studie frågan om hur viktig en 

revision är för långivare, och precis som Thorell & Norberg (2005) rapport pekade 

enligt dem flera studier på att banker har starka skäl att föredra reviderade räkenskaper. 

Reformen har funnits alldeles för kort tid för att vi verkligen ska se effekterna av vad 

det inneburit hittills för kreditmarknaden. Som det ser ut i nuläget kommer troligtvis 

marknaden avvakta tills kreditupplysningsföretagen kommit med säkrare rapporter. Det 

pågår löpande insamling av data ifrån kreditupplysningsföretagens sida vilket innebär 

att deras statistiska resultat kommer att bli säkrare med tiden.  
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Med stöd i vår empiri kan vi konstatera att tredjepartsinformation är väldigt viktig för 

samtliga långivare vilket ger stöd till Sigbladh & Wilow (2008) om denna information 

integreras med det egna systemet som ett komplement vid kreditbedömningsprocessen, 

men extra viktig är den för SG Finans då deras räntesättning är delvis kopplad till 

kreditupplysningsföretagens rating.  

Om det visar sig i framtiden att revision är en påverkande faktor kommer det enligt 

UC:s rapport denna parameter att läggas in i kreditupplysningsföretagens rating. Då 

SG:s räntesättning delvis grundar sig på UC:s rating kommer detta ha en omedelbar 

effekt på priset för oreviderade företag. Om än med en viss fördröjning tror vi att även 

andra långivare kommer vidta åtgärder som att exempelvis integrera 

revisionsparametern i sina analysmodeller. En möjlig effekt av en integration av 

parametern i långivarnas ADB-baserade system innebär det att de flesta ansökningarna 

behandlas per automatik vilket skulle kunna resultera att det returneras ett automatiskt 

avslag från systemet. Detta skulle i sin tur innebära extra administrationskostnader för 

kompletteringar och mer djupgående analyser, eller rent av att avslaget kvarstår och 

därmed hämmar eller rentav stoppar företagens möjlighet att expandera.  

Om detta blir verklighet i framtiden tyder det baserat på våra insamlade data att Svenska 

kreditmarknaden kommer konvergera i riktning mot Koreanska kreditmarknaden där 

Kim m.fl. (2011) i sin kvantitativa studie beskrev att privata företag med reviderade 

räkenskaper kunde se räntefördelar gentemot oreviderade företag. 

Vad gäller den ökade informationsasymmetri som uppstått mellan oreviderade 

småföretag och långivare efter slopandet av den obligatoriska revisionsplikten kan vi 

inte riktigt säga att detta har lett till någon form av förändrade marknadsförhållanden så 

som (Bergström & Samuelsson, 2009; Akerlof, 1970) beskriver marknadseffektivitet 

eftersom långivarnas verksamheter verkar fortsätta i stort sett på samma sätt som innan. 

Det enda fallet som skulle kunna sticka ut är Wasa då de begär borgen på i stort sett alla 

oreviderade företag. Tanken med aktiebolag är att aktiegärna inte ska vara personligt 

ansvariga för företagets förpliktelser. Men då borgen utkrävs av de oreviderade 

småföretag som ansöker krediter finns det risk att sunda företag stöts bort då 

aktieägarna av olika anledningar inte vill vara personligt ansvariga. Detta är om än i 

liten skala trots allt en form av marknadsineffektivitet. 
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Som situationen ser ut idag behandlas prissättningsmässigt i stort sätt alla småbolag på 

samma sätt enligt vår empiri. D.v.s. vi ser ingen konkret heterogenitet på 

räntesättningen mellan reviderade eller oreviderade småföretag förutom undantaget 

Almi. En eventuell inbyggd revisionsparameter i kreditupplysningsföretagens 

ratingmodeller kan i framtiden leda till marknadsineffektivitet bland de oreviderade 

företagen. Om det konstateras att risken generellt sett är högre bland oreviderade företag 

kommer ratingen att förändras för alla oreviderade företag oavsett om företagen är 

skötsamma eller inte. Detta innebär att sunda oreviderade företag oförtjänt dras med i 

den förändrade prissättningen vilket i motsats till ovan bekräftar Bergström & 

Samuelson (2009) teori om att generalisering skapar markandsineffektivitet.    

  



 

59 

 

Källförteckning 

Agélii, H & Engerstedt, U (2010) Avsaknad av revisor innebär mer än bara  

oreviderade räkenskaper, Balans Nr 5 

Akerlof, George A. (1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) Vol 84 No. 3: 

488–500 

Altman, E.I, (1985). Managing the Commercial Lending Process. In: Aspinwall, R.C. & 

Eisenbeis, R.A, Handbook for banking Strategy, Wiley, New York. 

Andersen, Ib (2009). Den uppenbara verkligheten: om kunskapsproduktion i 

samhällsvetenskaperna. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Berggren, B., & Silver, L. (2010). Financing entrepreneurship in different regions. The 

failure to decentralize financing to regional centers in Sweden. Journal of Small 

Business and Enterprise Development, Vol. 17, 230-246. 

Bergström, Clas & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagets grundproblem. 3., [omarb.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Berry, A. & Robertsson, J. (2006). Overseas banker in the UK and their use of 

information for making lending decisions: Changes from 1985. British Accounting 

Review, 38 (2), 175-191. 

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003). Seminarieboken: att skriva, presentera och 

opponera. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. 

Malmö: Liber ekonomi 

Carrington, Thomas (2010). Revision. 1. uppl. Malmö: Liber 

Collis, J., Jarvis, R., & Skerrat, L. (2004). The demand for the audit in small companies 

in the UK. Accounting & Business Research, 34 (2), 87-100 

ECON. (2007a). Den samhällsekonomiska nyttan av revision. ECON-Rapport nr 2007-

092. ISBN: 978-91-85080-31-1 



 

60 

 

Eisenhardt, K.M (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of 

Management Review, Vol. 1, 57-74 

FAR (2006). Revision: en praktisk beskrivning. ([2., uppdaterade och kompletterade 

uppl.]). Stockholm: FAR förlag 

FAR (2009). ARENA08: Revisionsberättelsen viktig vid kreditprövning. Balans Nr 1  

Finansinspektionens författnings samling, FFFS 2004:6 Lag (2004:297) 

Foster, G. (1986). Measuring and Managing Small Risk. Bank Management, vol. 63, 

pp. 37-42. 

Gómez-Guillamón, A. (2003). The usefulness of audit report in investment and 

financing decision. Managerial Auditing Journal. 18 (6), 549-559. 

Hörngren. L. et al., (1987). Kreditmarknadens spelregler, Stockholm: S S  örlag 

Kim, Jeong-Bon; Simunic, Dan A.; Stein, Michael T.; Yi, Cheong H. (2011) Voluntary 

Audits and the Cost of Debt Capital for Privately Held Firms: Korean Evidence. 

Contemporary Accounting Research Vol. 28 No.2 pp. 585-615 

Kling, K. S. (1999). Credit Intelligence in Banks – Managing Credit Relationship with 

Small Firms. Malmö: Lund Business Press. 

Sigbladh, R., & Wilow, S. (2008). Kredithandboken: en praktisk vägledning i 

kreditarbetet. 1:a uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 

Silver. L. (2001). Credit risk assessment in different contexts – The influence of local 

networks for bank and financing of SMEs. Uppsala: Uppsala Universitet, 

Företagsekonomiska institutionen. 

Stiglitz, JE., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect 

information. American Economic Review, 71 (3), 393-410. 

Peecher, Mark E.; Schwartz, R.; Solomon, I. (2007) It´s all about audit quality: 

Perspectives on strategic-systems auditing. Accounting, Organizations & Society. Vol. 

32 Issue 4/5 p 463-485 

Thorell, Per & Norberg, Claes (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt 

Näringsliv 



 

61 

 

Van der Plaats, Erik (2000). Regulating auditor independence. The European 

Accounting Review. 9:4 

Warren, Danielle E.; Alzola, Miguel. (2009) Ensuring Independent Auditors: Increasing 

the Saliency of the Professional Identity. Group Decision & Negotiation. Vol. 18  

Elektroniska källor 

FAR (u.å.). Småföretagen spår ljusare tider. Hämtat 2013-02-01 

http://www.far.se/PageFiles/2174/RAPPORT%20FRN%20FAR%20-

%20SMFRETAGEN%20SPR%20LJUSA%20TIDER.PDF  

Finansinspektionen (u.å.). Hämtat 2013-05-03 http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/ 

SOU (2008:32) Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag. Hämtat 2013-02-

02 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf  

Revisorsnämnden (u.å.). Revisorsnämndens organisation. Hämtat 2013-03-09 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/bli_revisor.html  

UC (u.å.) Nästan hälften av aktiebolagen avstår från revisor och lägre kreditvärdighet 

bland de nystartade. Hämtat 2013-04-24 

https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/kreditguiden/nyhetsbrev/nastan-halften-av-

aktiebolagen-avstar-fran-revisor-och-lagre-kreditvardighet-bland-de-nystartade.html 

 

 

 

  

http://www.far.se/PageFiles/2174/RAPPORT%20FRN%20FAR%20-%20SMFRETAGEN%20SPR%20LJUSA%20TIDER.PDF
http://www.far.se/PageFiles/2174/RAPPORT%20FRN%20FAR%20-%20SMFRETAGEN%20SPR%20LJUSA%20TIDER.PDF
http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/bli_revisor.html
https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/kreditguiden/nyhetsbrev/nastan-halften-av-aktiebolagen-avstar-fran-revisor-och-lagre-kreditvardighet-bland-de-nystartade.html
https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/kreditguiden/nyhetsbrev/nastan-halften-av-aktiebolagen-avstar-fran-revisor-och-lagre-kreditvardighet-bland-de-nystartade.html


 

62 

 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide för bank och finansbolag 

 

 Kan ni ge en kortfattad beskrivning på er kreditgivningspolicy och 

kreditgivningsprocess samt vart det slutgiltiga beslutet tas, lokalt eller centralt?   

 Utgår er policy från någon känd modell, ex Z. Score, RM modell etc.? 

 Har ni någon form av ratingsystem (scoringsystem) för bedömning av företag? 

(Hur påverkar ratingen räntan? Vilka faktorer grundar sig ratingsystemet på? hur 

ofta sker en uppdatering av kontroll för företaget) 

 Tittar ni främst på kvalitativ eller kvantitativ information vid bedömning av lån 

för småföretag? 

 Hur bedömer ni riskerna vid lån? 

 Vilka kvalitativa faktorer tittar ni på? (ex. produkter, konkurrenssituation, 

marknaden, affärsidén, entreprenören, företagsledaren, styrelsen, tidigare 

relationer etc.) 

 Hur samlar ni in denna information? (egen utsaga från långivare, analyser av 

likartade verksamheter, kollar upp personen bakom företaget etc.) 

 Kan ni förklara vilka kvantitativa data ni främst tittar på (Ex. Vilka nyckeltal, 

kassaflöden, UC etc.) 

 Hur används en årsredovisning för bedömning?(Vilka delar tittar ni på, vilka är 

viktigast för er) 

 Hur ser ni på en revision? Vad är era förväntningar? (Förväntningsgap, även 

experter kan ha en annan bild av vad revisorn gör) 

 Tittar ni på revisionsberättelsen, och det uttalande som revisorn gör om 

ledningens förvaltning samt årsredovisningen? 

 Hur ser ni på reviderade kontra oreviderade årsredovisningar? Vad händer om 

bolaget är oreviderat? - Anser ni att dessa utgör en större lånerisk? - Hur, varför, 

åtgärder? 

 Påverkas ratingen på något sätt om bolaget är oreviderat? Och är det olika om 

det är en befintlig kund eller en ny kund? 

 Har ni rutiner för att fånga upp förändrade förhållanden vid befintliga 

engagemang?(Ex. Företaget säger upp revisorn) - Hur gör ni? Vad händer med 

ratingen? 


