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Sammanfattning 
 
Enligt EG: s fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna ge dispens ifrån revisionsplikt till 
företag i en viss storleksordning. Undantaget utnyttjas av majoriteten av EU-länderna. Sverige 
har däremot valt att inte utnyttja detta undantag genom att tillämpa samma 
redovisningsmässiga krav på alla typer av aktiebolag. Detta har skapat debatt på området och 
många menar att revisionsplikten bör avskaffas även i Sverige för de små aktiebolagen. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara kreditgivares behov och användning av 
revisionen i små aktiebolag inför kreditbeslut. Vi har även försökt att skapa oss en uppfattning 
om hur ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att påverka kreditgivningsprocessen i 
framtiden. Vi har använt oss av en deduktiv ansats med en teoretisk och praktisk referensram 
som utgångspunkt för vår studie. Den empiriska studien bygger på kvalitativa data som 
insamlats via nio stycken intervjuer vid tre olika banker.  
 
Vi har dragit slutsatsen att den praktiska användningen av revisionen och revisionsberättelsen 
under kreditbedömningsprocessen varierar mellan kreditbedömarna beroende på vilka 
faktorer de väljer att lägga tyngdpunkten på vid kreditgivningen. Dock använder samtliga 
handläggare sig av revisionen på ett eller annat sätt vid kreditbedömningen. Oavsett hur de 
använder sig av revisionen inför deras beslut så har den stor betydelse för hur låneavtalet 
utformas. Vi har även kommit fram till att det förmodligen skulle bli förändringar i 
kreditbedömningsprocessen vid ett avskaffande av revisionsplikten. Då den viktigaste 
egenskapen med revision, för bankerna, är att den utgör en extern garanti för att den 
finansiella informationen genomgått en granskning, vilket ökar tillförlitligheten till 
informationen. Utan denna garanti skulle förmodligen kreditgivningsprocessen till små 
aktiebolag få ett ökat fokus på företagsledaren. 
 
Nyckelord: Kreditbedömning, revisionsplikt, små aktiebolag 
 
  
 



  

Förkortningar 
 
AB Aktiebolag 
 
ABL Aktiebolagslagen  
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FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
FSB Föreningssparbanken 
 
HB Handelsbolag  
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10/24 bolag Med detta menar vi små näringsdrivande ej noterade aktiebolag som 

högst har 10 anställda i medeltal under de två senaste räkenskapsåren 
och tillgångarnas nettovärde för det senaste räkenskapsåret högst 
uppgår till 24 miljoner kronor. 
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1. Introduktion 
 
I introduktionskapitlet beskrivs först bakgrunden till det område som vi valt att studera. Med 
utgångspunkt i denna förs sedan en diskussion kring uppsatsens problemområde, vilket 
mynnar ut i problemformuleringen som följs åt av syftet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. Revisionen utförs främst i egenskap av ägarnas intressen men även för andra 
intressenter, t.ex. långivare och leverantörer, vars beslut till stor del fattas på basis av den 
reviderade information som återfinns i årsredovisningen. Ägarna vill ha insikt och vara insatta 
i hur företaget manövreras samtidigt som samhället har ett intresse av att verksamheten drivs i 
enlighet med lagar och förordningar. För att revisionen skall ha ett informationsvärde för 
dessa intressenter krävs det en kompetent och oberoende revisorskår. När en revisor reviderat 
ett företags årsredovisning mynnar den synliga slutprodukten ut i en revisionsberättelse, vilket 
utgör revisorns kommunikation med marknaden och företagets intressenter. I 
revisionsberättelsen skall revisorn beskriva arbetet som utförts under revisionen, kontrollera 
att årsredovisningen följer tillämplig lagstiftning och att redovisningen skett i enlighet med 
god redovisningssed samt att, i rimlig grad, försäkra att redovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.1  
 
Det internationaliserade företagsklimatet inom EU har gjort att politikerna haft för avsikt att 
harmonisera de nationella redovisningsreglerna samt reglerna för hur information skall 
rapporteras till marknaden.2 Behovet av en internationell harmonisering har bidragit till att 
EG: s fjärde bolagsdirektiv upprättats.3 Enligt det fjärde bolagsdirektivet4 ges 
medlemsländerna själva möjligheten att reglera revisionsplikten för de små aktiebolagen.5 Av 
EU-länderna, före östutvidgningen år 2004, är det endast de nordiska länderna som inte 
utnyttjar denna möjlighet. Sverige tillhör de medlemsstater som valt att inte avskaffa 
revisionsplikten för små aktiebolag. För alla svenska aktiebolag gäller sedan år 1983 att en 
auktoriserad, eller i vissa fall endast en godkänd, revisor kritiskt och oberoende skall granska 
samt bedöma aktiebolagets förvaltning och redovisning.  
 
Till följd av utvecklingen inom EU valde Svenskt Näringsliv att tillsätta en grupp att utreda 
varför Sverige inte väljer att tillämpa undantaget från revisionsplikt för små aktiebolag. 
Utredningen hade som målsättning att utreda revisionspliktens för- och nackdelar för 
företagen samt att undersöka vilken nytta företagens intressenter har av revisionsplikten. 
Utredarna menade att de fördelar revisionsplikten har för företagens intressenter inte 
överstiger de administrativa kostnaderna som uppstår för företagen. Rapporten fastslog 
därmed att Sverige borde följa den internationella utvecklingen och avskaffa 
revisionsplikten.6 
 

                                                
1 Revisorslagen (2001:883) 19 §, 20 §, 21 § 
2 68/151/EEG 
3 Dan Brännström, Åttonde bolagsdirektivet, Balans 4:2004  
4 78/660/EEG artikel 51.2 
5 se bilaga 1 
6 Thorell, P. & Norberg, C., Lund 2005, Revisionsplikt i små aktiebolag. Svenskt näringsliv, s. 31 ff 
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Bland företagens intressenter utgör bankerna en av de grupper som traditionellt sett 
förespråkar revisionsplikt. Bankerna är användare av företagens årsredovisningar och genom 
en oberoende granskning av dessa ökar tillförlitligheten till de beslut som fattas på basis av 
den finansiella informationen. För bankerna utgör tillförlitlighet en viktig del av 
säkerhetsbedömningen av företagens förmåga att återbetala beviljade krediter. Under 
kreditbedömningsprocessen har banken som målsättning att minimera kreditrisken. 
Kreditrisken är på kort sikt beroende av företagets likviditet och soliditet och på lång sikt av 
lönsamhetsutvecklingen.7 Revisionens målsättning är att revisorn i rimlig grad skall kunna 
försäkra att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Att revisionen genomförts 
är för bankerna därmed en extern garanti för att säkerhetsbedömningen genomförs på basis av 
tillförlitlig information.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
När den svenska revisionsplikten infördes för små aktiebolag motiverades den med att den 
skulle förebygga ekonomisk brottslighet samt att den var bra för företagens ägare.8 Senaste 
gången revisionsplikten var föremål för överväganden var i aktiebolagskommitténs arbete.9 
Kommittén föreslog inte några ändringar i regelverket, utan konstaterade kortfattat att såväl 
ägarna som allmänheten hade behov av en kompetent kontroll av bolagen.10 
 
I de ägarledda aktiebolagen saknas ett agentförhållande och ägarens nytta av revisionen som 
en kontrollfunktion kan därför ifrågasättas. Ur ett ägarperspektiv handlar det istället om en 
skyldighet att årligen betala en summa för att övervaka sig själv som företagsledare. Därmed 
bör nyttan med revisionsplikten ställas mot vilka kostnader den skapar för företagen.  
 
Under det stundande valåret har �Allians för Sverige� till utformandet av sitt valmanifest 
tillsatt en arbetsgrupp att utreda hur den ekonomiska tillväxten kan stimuleras genom ett ökat 
företagande. Gruppen som genomförde sin studie år 2005 kom fram till att administrativa 
förändringar utgör en viktig grundbult för att stimulera näringslivet. Enligt studien bromsar de 
administrativa och redovisningstekniska reglerna den ekonomiska utvecklingen och 
sysselsättningen för företagen. Arbetsgruppen har i sin rapport, som lösning på problemet, 
föreslagit ett flertal förändringar där ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag utgör 
en av dessa, vilket enligt rapporten kan påverka företagandet i positiv bemärkelse.11  
 
Företagens kreditgivare, i synnerhet bankerna, är traditionellt sett viktiga förespråkare av 
revisionsplikten.12 Dessa använder årsredovisningen som en del i sin 
kreditbedömningsprocess av företagen och försvarar revisionsplikten med att den utgör en 
extern garant för tillförlitligheten i informationen. Årsredovisningen är dock ingen dagsfärsk 
handling, vilket är en anledning till att bankerna i första hand använder andra 
informationskällor som t.ex. kreditupplysningar, ställda säkerheter samt den personliga 
relationen till kunden.13 Frågan är om nyttan av revisionen överstiger den kostnad den medför 
för de små aktiebolagen. Om revisionen gör att företagen lättare får kredit, bör 

                                                
7 Dag Smith, Redovisnings språk. Lund 2006, s. 20 
8 Thorell & Norberg, s. 23 
9 Justitiedepartementet, Aktiebolagets organisation. Stockholm 1995, Statens offentliga utredningar (1995:44) 
10 Ibid s. 213 ff 
11 Allians för Sverige, Ta bort regel krånglet. Stockholm 2005 s. 1-12  
12 Thorell & Norberg, Revision i små bolag. Balans (3:2005) s. 3 
13 Thorell & Norberg, s. 38 
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revisionsplikten kunna motiveras. Detta kan dock inte stärkas enligt tidigare studier14 som 
pekar på att nyttan endast är marginell. Därmed ställer vi oss frågan hur revisionen används 
praktiskt vid kreditbedömningen samt om bankernas krav på revisionsplikt endast är ett 
principiellt ställningstagande. 
 

1.3 Problemformulering 
 
För små aktiebolag innebär revisionsplikten i många fall en stor kostnad i en redan ansträngd 
ekonomi. Vilken är egentligen nyttan? Ett av de vanligaste argumenten för revisionsplikten är 
att kreditgivare inte skulle vara lika villiga att ge krediter då revisionsplikten utgör en extern 
garant för att de finansiella siffrorna i företaget verkligen är korrekta. Vi skall därför 
undersöka om och hur revisionen används av bankerna under kreditbedömningen samt om ett 
bevarande av revisionsplikten endast är ett principiellt ställningstagande från bankernas sida.  
 
Den ovanstående problemformuleringen mynnar ut i följande forskningsfråga: 
 
Vilken betydelse har revisionen av små företag vid bankernas kreditbedömnings -
process? 
 
� Hur kan ett borttagande av revisionsplikten påverka bankernas kreditbedömning? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara kreditgivares behov och användning av 
revisionen i små aktiebolag inför kreditbeslut. Det underliggande syftet är att skapa oss en 
uppfattning om hur ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att påverka 
kreditgivningsprocessen.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att fokusera vår studie till kreditgivare, i form av banker, i Stockholmsområdet.  
 
 
 

                                                
14 Thorell & Norberg, s. 38 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras undersökningens upplägg och den forskningsansats vi arbetat 
utifrån. Vidare beskrivs den kvalitativa metoden där vi redogör för vilken roll den haft för 
datainsamlingen. Sedan presenteras en beskrivning av hur vi har genomfört vår 
datainsamling, följt av urval. Kapitlet avslutas med en diskussion kring bearbetning av data 
samt studiens tillförlitlighet. 
 

2.1 Undersökningens upplägg 
 
När forskningens syfte och problemställning framarbetats ställs forskaren inför valet av vilket 
upplägg som passar undersökningen bäst samt vilken metod som skall användas för att samla 
empiri.15 Upplägget forskaren väljer att använda sig av påverkas direkt av om studien är 
intensiv eller extensiv.16  
 
Utifrån våra forskningsfrågor och vårt mål med studien har ett intensivt upplägg varit bäst 
lämpat eftersom vi avsett att gå på djupet i frågan om revisionens praktiska betydelse vid 
kreditbedömningen. För oss har det varit av stor betydelse att den informationsdata vi samlat 
in är detaljrik och relevant,17 vilket möjliggjort analys av hur revisionen används av 
kreditbedömarna under kreditgivningsprocessen. Med detta som bakgrund, och det mål vi haft 
med studien, har vi koncentrerat oss till en mindre grupp av respondenter. Detta har således 
begränsat studiens generaliserbarhet utöver undersökningsobjekten. 
 

2.2 Deduktion 
 
I denna uppsats har vi inlett vårt arbete med att studera litteratur och tidigare forskning inom 
området kreditgivning och revisionsplikt. Utifrån litteraturen och den tidigare forskningen har 
vi byggt en referensram med relevanta teorier och modeller vilket gjort empirin mer 
lättbegriplig och analysen enklare. Det empiriska materialet har samlats in via intervjuer som 
analyserats och sammanställts samt återkopplats till teorin på området.  
 
Anledningen till att vi har valt att använda en deduktiv ansats med teorin som grund, är för att 
vi anser att det har givit oss en bättre förståelse och kunskap för ämnet och därmed höjt 
kvalitén på den empiriska studien. Teorin har givit oss ett stort uppslag för att formulera 
relevanta problem och frågor på området, vilket minskat risken för att vi under arbetets gång 
överbelastats med oväsentligt empiriskt material. Tillvägagångssättet tar fasta på idén att det 
inte går att observera teori neutralt och metoden innebär dessutom att det från början har 
klargjorts vad vi varit ute efter. Detta innebär att alla observationer är teoriberoende.18 
 

                                                
15 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Lund 2002, s. 70 
16 Jacobsen, s. 91 
17 Ibid s. 102-103 
18 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande. Lund 1998, s. 138 
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2.3 Kvalitativ studie 
 
Vid insamlingen av information ställs författaren inför valet av vilken metod som skall 
användas, kvantitativ eller kvalitativ. Vi har använt en kvalitativ metod som redskap för att 
samla in data. Kvalitativa data är en produkt av en tolkningsprocess. Det är därför viktigt att 
vara medveten om att vi som författare har spelat en viktig roll i produktion och tolkning av 
det material vi insamlat.  
 
För att kunna besvara undersökningens frågeställningar på ett tillfredställande sätt har vi 
ansett att djup går före bredd och generaliserbarhet. För att kunna gå på djupet anser vi att den 
kvalitativa metoden varit bäst lämpad. Detta eftersom kreditgivningsprocessen bygger på 
bedömningar som präglas av den enskilde handläggarens subjektiva bedömning. För att finna 
mening i de observationer vi genomfört har det krävts tolkning av det insamlade materialet.19 
Kvantitativa studier är mindre lämpade för denna typ av studie då det saknas mått för att 
kvantifiera tolkningar av andras bedömningar. Tolkningen av den insamlade informationen 
har gett oss kunskap om helheten från de fragment den enskilda observationen gett upphov 
till.20 
 

2.4 Datainsamling  
 
Den typ av information som insamlas är antingen primärdata eller sekundärdata. Primärdata 
utgörs av intervjuer, observationer eller frågeformulär och bygger på att forskaren vänder sig 
direkt till den primära informationskällan. Sekundärdata utgörs av information som inte 
samlas in direkt ifrån källan utan baseras istället på information och upplysningar från 
andra,21 vilket i vårt fall har utgjorts av litteratur och studier av artiklar. 
 

2.4.1 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer skiljer sig i flera avseenden från kvantitativa intervjuer. Valet styrs 
främst av den forskningsfråga och den frågeställning det söks svar på. Inom den kvantitativa 
metoden är intervjun ofta välstrukturerad med en tydlig uppsättning av frågeställningar medan 
den kvalitativa metoden består i mer övergripande frågor och lägger fokus vid respondentens 
egna uppfattningar och ståndpunkter.22 
 
Den kvalitativa intervjumetoden vi har valt har gett oss möjligheten att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar för att betona det respondenten ansett relevant, snarare än att enbart besvara 
direkta frågor. Detta upplägg har gjort att vi inte blivit fastlåsta vid standardiserade mallar, 
intervjun har tvärtom varit flexibel och öppnat upp möjligheter till följdfrågor beroende på 
respondenternas svar. Detta har givit oss en bredare informationsbas till grund för analysen 
och därmed möjlighet att skapa en djupare förståelse för forskningsfrågan.  
 

                                                
19 Lars Eriksson, Att utreda, forska och rapportera. Malmö 2001, s. 107 
20 Ibid, s. 108 
21 Jacobsen, s. 152-153 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö 2002, s. 300 
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2.4.2 Intervjumetod 
Vi har genomfört personliga intervjuer med respondenterna där vi har tillämpat en 
semistrukturerad intervjumetod med öppna svarsalternativ. Skälet till att vi valde denna 
intervjumetod är för att vi ville behålla tydligt fokus på vilka områden vi ämnat behandla 
under intervjuerna. Samtidigt har vi haft en önskan att ta fasta på den flexibilitet metoden 
erbjuder. Syftet har genomgående varit att få fram intervjupersonens perspektiv på vad denne 
ansett vara viktigt samtidigt som vi har haft för avsikt att behandla ett antal förutbestämda 
områden.23  
 

2.4.3 Intervjuguide 
De flesta intervjuer planeras på tre sätt för att intervjuaren skall få innehållsmässig kontroll 
över inriktningen. Det första steget är att fastställa en huvudmålsättning ---vad vill vi 
åstadkomma? Det andra är att utforma en intervjumall som en vägledare och det tredje är att 
lista relevanta ämnesområden att beröra och tränga djupare in på.24  
 
För att utformningen av intervjuguiden skulle få ett skräddarsytt fokus för de respondenter 
som skulle intervjuas besökte vi tre handläggare vid olika bankkontor för att skapa oss en 
uppfattning om vad de tyckte om frågorna och upplägget. Det s.k. pilottestet gav oss en 
uppfattning om hur lång tid en intervju skulle komma att ta samtidigt som det gav oss en 
inblick i hur respondenterna reagerade och uppfattade de olika frågorna. 
 
Intervjuguiden vi utformade var uppbyggd kring tre bestämda teman: kreditbedömning, 
revision och revisionsplikt. Vi formulerade övergripande frågor för att undvika att styra 
respondenterna svar och därmed lämnade vi möjligheten öppen för bredare diskussion om 
relevanta synpunkter och problem.25 
 

2.4.4 Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer, nio stycken, har varit personliga där respondenterna intervjuats en och en 
vid deras arbetsplats. Vid ett tillfälle valde två av respondenterna vid samma bank att 
genomföra intervjun tillsammans. Intervjuerna varade mellan en och två timmar, med en 
genomsnittstid strax över en timme.  
 
Intervjupersonerna har kontaktats via telefon eller genom besök på deras arbetsplats. Vid den 
första kontakten med respondenterna har vi presenterat temat för studien och i korta drag 
redogjort för vad vi varit intresserade av. Vid de intervjuer som vi bokade genom personliga 
möten bad respondenterna om förberedande information inför intervjun. Detta har givit oss 
uppfattningen av att den personliga bokningen av intervjuer gör att respondenten förbereder 
sig bättre. 
 
I de fall som respondenten begärt det har intervjuguiden bifogats via e-post, vilket varit fallet 
vid fem av de nio intervjuerna. Vi har varit medvetna om att ett tillhandahållande av frågor i 
förväg kan försumma spontaniteten i intervjun, men vi har inte ansett detta vara ett problem 
vid våra intervjuer. Detta då vi medvetet har undvikit att följa frågorna slaviskt utan istället 
utifrån respondenternas svar formulerat individuella följdfrågor.  

                                                
23 Bryman, s. 127, 300 f 
24 Bengt Gustavsson, Kunskapande metoder. Lund 2004 s. 242 
25 Bryman, s. 305 
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Det har vid ett antal tillfällen hänt att vi gått in mer aktivt i rollen som intervjuare. Detta har 
varit fallet då vi ansett att intervjun tagit oönskade sidospår, utanför intervjuguidens teman, 
eller att respondenten givit oss ett alltför svårtolkat eller intetsägande svar. För att lösa denna 
problematik styrde vi respondenten tillbaka till det relevanta ämnet genom att ställa följfrågor 
som berörde intervjuguidens teman. 
 
En viktig del av intervjun har varit då vi bett respondenten rangordna de olika 
informationskällorna som används vid kreditbedömningen. I de tidigare studierna vi tagit del 
av har denna rangordning utgjort ett kvantitativt element i studien. För att undvika principiella 
svar genom siffermässig rangordning sammanställde vi ett företags redovisningsposter och 
nyckeltal samt kompletterade dem med två revisionsberättelser som varierat i innehållet. Den 
ena med anmärkningar och den andra utan.26  
 
Utifrån detta underlag ombads respondenten att överblicka posterna och därefter rangordna 
dem. Vi anser att denna metod, att praktiskt visa informationen framför att endast be 
respondenten rangordna utifrån en tabell, har gett oss ett bättre uppslag för att tolka 
informationskällornas faktiska betydelse för kreditgivarna. Rangordning i tabellform genom 
kvantitativa mått tenderar, enligt vår uppfattning, att vara absolutistisk och intetsägande i 
förhållande till om informationskällan sätts in i ett sammanhang och istället utgör 
diskussionsunderlag. Vilket har varit fallet under våra intervjuer. Med detta som grund har vi 
konstaterat att rangordningen varierat avsevärt beroende på vem utav respondenterna som 
tillfrågats. Vissa informationskällor har dock genomgående prioriterats och tagits upp av 
respondenterna.  
 

2.4.5 Textstudier 
Det vi i huvudsak tagit del av och behandlat beträffande litteratur är inhämtat material från 
böcker, forskningsrapporter, fackpress- och dagstidningsartiklar, Internet och tidigare 
författade kandidat- och magisteruppsatser. Vi har genom denna typ av data fått möjlighet till 
ytterligare kunskap och inblick i vårt valda problemkomplex.  
Beroende på vilken fas studien har befunnit sig i har informationssökandet haft olika karaktär. 
Vid formuleringen av problemet och de forskningsfrågor vi avsett att besvara har tidigare 
forskning på området haft en stor betydelse. För att finna dessa artiklar har vi använt oss av 
institutionens databas och i synnerhet FAR komplett. Vid bearbetningen av empirin har teorin 
på området kreditgivning och revision haft en betydande roll, då den har hjälpt oss att förstå 
och tolka respondenternas svar.  
 

2.5 Urval 
 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder är tidskrävande att genomföra och materialet är detaljrikt 
vilket kräver omfattande analysinsatser. Av denna anledning får urvalsprocessen en annan 
betydelse än vid kvantitativa metoder där representativitet är det mest grundläggande för att 
kunna uttala sig om det generella och typiska.27 
 

                                                
26 se bilaga II sammanställd årsredovisning 
27 Jacobsen, s. 196 
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Då vi genomförde urvalet av respondenter genomgick vi ett antal steg i urvalsprocessen. 
Arbetet inleddes med att (1) skaffa en överblick över de vi skulle vilja intervjua, (2) dela in 
populationen i undergrupper, (3) välja kriterier för urval av respondenter.28 
 
Utifrån den population vi varit intresserade av, banker i Stockholmsområdet, beslutade vi oss 
för att rikta oss till dem med störst marknadsandelar beträffande kreditgivning till små 
aktiebolag. Det slutgiltiga valet föll på SHB, SEB och FSB.29 Vi hade till en början en önskan 
att ta med Nordea i undersökningen. P.g.a. att deras representanter inte var tillgängliga för 
intervju, valde vi dock att inte ta med dem. Utifrån vårt urval bestämde vi oss för att 
genomföra flera intervjuer med olika handläggare inom samma bank. Anledningen till att vi 
gjorde så var för att vi ville undersöka om bedömningsprocessen varierade bland 
handläggarna inom samma bank. 
 
Kriterierna för valet av respondenter bygger på att uppgiftslämnaren skall kunna tillgodose 
vårt informationsbehov.30 Valet föll därför på bankernas företagsrådgivare alternativt ansvarig 
kreditgivare vid resp. bankkontor. 
 

2.6 Registrering och bearbetning av data 
 
Den information vi har fått vid intervjuerna har registrerats genom anteckningar. Vi har alltså 
inte använt bandinspelningar. Fördelen med bandinspelningar är att forskaren ges möjlighet 
att återbehandla materialet samt att intervjuaren helt kan koncentrera sig på att ställa frågor. 
Skälet till att vi inte använde ljudupptagningar är att vi fann löpande anteckningar som 
tillfredställande nog. En annan orsak var också att vi ansåg att transkriberingen skulle vara för 
tidskrävande i förhållande till den bidragande nyttan.  
 
Under intervjuerna har en person ställt frågorna medan två personer antecknat. Detta har 
möjliggjort att respondenternas svar kunnat registreras utförligt och detaljerat. Efter varje 
intervjutillfälle har vi tillsammans renskrivit och sammanställt våra anteckningar. Denna 
metod har gjort att vi haft intervjun färskt i minne och därmed tillsammans kunnat 
komplettera de områden där anteckningarna varit bristfälliga. Vid ett tillfälle var det endast en 
person som förde anteckningar p.g.a. att hela gruppen inte var närvarande under intervjun. Vi 
tror dock inte att detta haft någon inverkan då vi direkt efter intervjun sammanställde svaren 
för att därmed minimera risken för bearbetningsfel.31 
 
Efter att data registrerats och omvandlats till text har den analyserats. Utifrån de 
forskningsfrågor vi ämnat undersöka har respondenternas svar sammanställts och tolkats för 
att besvara dessa frågor. Intervjuguidens teman kreditbedömning, revision och revisionsplikt 
har hjälpt till med struktureringen vid bearbetningen av data, då vi kategoriserade in alla svar 
under resp. område för att få en bättre överblick över svaren.  

                                                
28 Jacobsen, s. 198 
29 www.handelsbanken.se årsredovisning 2005 
30 Jacobsen, s. 199 
31 Eriksson, s. 158 
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2.7 Tillförlitlighet 
 
En studies korrekthet bestäms ofta utifrån begrepp som reliabilitet och validitet. En hög 
reliabilitet (tillförlitlighet) vid en studie visar att studien kan genomföras igen och samma 
resultat uppnås. Med validitet (relevans och giltighet) menas att forskaren har samlat in data 
som denne verkligen avsett att undersöka.32 
 
Utredningsarbeten av denna karaktär kan aldrig vara helt objektiva.33 Vi är medvetna om att 
vår subjektiva uppfattning som författare har påverkat de tolkningar vi gjort av den data som 
vi behandlat. Vi har således genomgående, under hela forskningsprocessen, försökt att 
eftersträva och uppfylla tre kriterier.34 Det första har varit neutralitet, vilket innebär att vi inte 
medvetet undertryckt omständigheter som talat emot vår uppfattning eller överbetonat 
gynnsamma fakta. Genom att undvika att ställa ledande frågor anser vi oss ha uppfyllt detta 
kriterium. Det andra kriteriet har att göra med balans i återgivningen av den empiri som 
insamlats. Detta innebär i praktiken att vi valt att inte betona eller styra svaren för att gynna 
vår utredningssituation, vilket vi garanterat genom att sammanställa respondenternas svar 
gemensamt direkt efter intervjutillfället. Det tredje kriteriet för vårt arbete har varit att 
underbygga trovärdigheten i de slutsatser forskningen genererat, vilket vi gjort genom att 
använda godtagbara metoder.  
 
Vi anser att vi har uppfyllt dessa tre kriterier. Vi har under hela processen varit medvetna om 
svårigheten att tolka och analysera data objektivt. Genom att vi inom gruppen tillsammans 
genomfört intervjuerna anser vi att vi uppfyllt en så pass hög grad av objektivitet att 
tolkningen bör vara tillfredställande. Vi har även i arbetet försökt, att på ett så utförligt sätt 
som möjligt, beskriva de tillvägagångssätt vi använt under processen för att därmed underlätta 
för läsaren.  
 
 
 
 

                                                
32 Bryman, s. 257 ff 
33 Eriksson, s. 37 
34 Ibid s. 37 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
 
I denna del av uppsatsen beskriver vi den teoretiska och praktiska referensram som ligger till 
grund för vår studie. Vi inleder kapitlet med att beskriva kreditbedömningens innehåll för att 
sedan övergå till att beskriva vad som är signifikativt för bedömningen av små aktiebolag. 
Kapitlet övergår sedan till att övergripligt beskriva revision och revisionspliktens utveckling 
och regelverk i EU och Sverige.  
 

3.1 Kreditbedömning 
 
Ordet kredit härstammar från det latinska verbet �credo� som betyder att lita på eller att tro 
på. När en bankman beviljar en kredit innebär det att de litar på kredittagarens 
återbetalningsförmåga. Den första uppgiften bankmännen har vid kreditbedömningen är att 
utreda trovärdigheten hos det kreditsökande företaget.35 När banker ska bestämma vilka 
företag som ska beviljas en kredit, måste de genomföra en kreditbedömning av företagets 
möjligheter och risker.36 Varje företag är unikt, vilket medför att rutinerade företagsbedömare 
ofta väljer olika kriterier för att bedöma företaget utifrån.37 
 
Kreditbedömning kan generellt delas in i tre, mer eller mindre, integrerade skeden: 
inhämtning av information, bearbetning och analys/tolkning av information samt beslut. 
Processen är dock inte avslutad i och med detta, kreditgivaren följer kontinuerligt upp 
kredittagarens kreditvärdighet för att försöka undvika eventuella kreditförluster.38 
 

3.1.1 Kreditgivningsmodellen 
Kreditgivare vill maximera sin utlåning till företag som har kapacitet att fullfölja kreditavtalet 
och minimera sin utlåning till de företag som inte klarar av att fullfölja sina åtaganden. 
Bankernas mål är att föra en så effektiv kreditgivning som möjligt.39 Bankerna använder sig 
av en restriktiv kreditpolicy för att reducera risken för typ II och typ IV misstag. Den 
restriktiva kreditpolicyn skapar ett dilemma för bankerna då önskan att reducera typ II och typ 
IV misstag ökar risken för typ I och typ III misstag.40  
 

• Typ I misstag uppstår när banken avslår ett kreditsäkert företag som har kapacitet att 
fullfölja kreditavtalet. 

• Typ II misstag uppstår när banken beviljar kredit till ett företag som inte har kapacitet 
att fullfölja kreditavtalet. 

• Typ III misstag uppstår när bankerna bestämmer sig för att dra tillbaka krediten och 
ej bevilja ny kredit till ett kreditsäkert företag. 

• Typ IV misstag uppstår när banken förnyar en kredit till ett företag som saknar 
kapacitet att fullfölja kreditavtalet.41 

                                                
35 Katarina Svensson & Per-Ola Ulvenblad, Bankmäns hantering av krediter till små företag. Lund 1994, s. 7 
36 Vidar Stenberg, Roland Sigbladh, Kreditbedömning, Uddevalla 2003, s. 34  
37 Jenny Svedin, Kreditgivning och kreditbedömning av företag. Malmö 1992, s. 24 
38 Birgitta Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet 
Uppsala 2003, s. 12 
39 Svensson & Ulvenblad, s. 7 
40 Ibid s. 8 
41 Ibid s. 8 
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Svenssons och Ulvenblads kreditgivningsmodell ger en bra översikt över bankernas dilemma. 
 
Första beslutet  Uppföljning av beslut 
   
Status av företaget  Status av företaget 
 Going concern Konkurs   Going concern Konkurs 
Beslut    Beslut   

 Behålla 
Effektiv 
kreditgivning 

Kreditförluster 
Typ IV misstag 

Accept Effektiv 
kreditgivning 

Kreditförluster 
Typ II misstag  Avveckla 

Förlust av avtal Typ 
III misstag 

Effektiv 
kreditgivning 

    

Avslag Förlust av avtal 
Typ I misstag 

Effektiv 
kreditgivning     

 
Figur 1: Kreditgivningsmodell över bankernas dilemma. 
Källa: Svensson & Ulvenblad, s. 9 
 

3.1.2 Kreditbedömningens fem C 
Enligt Altman kan alla de väsentliga delarna i en kreditbedömningsprocess sammanfattas med 
hjälp av fem C: n.42 De fem C: n som ingår i modellen är: 
 

• Tillgångar (capital) 
• Betalningsförmåga (capacity/capability) 
• Personlig karaktär (character) 
• Säkerheter (collaterals) 
• Marknad/omständigheter (conditions) 

 
Modellen är till för att undersöka kredittagarens möjligheter att fullfölja låneförbindelsen för 
både potentiella och existerande kunder under kreditgivningsprocessen. I dagsläget är 
Altmans fem C modell en av de mest accepterade vid kreditgivningsprocessen.43 
 
Från början bestod Altmans fem C modell av tre C: n och kallades då följaktligen för tre C 
modellen.44 De ursprungliga tre C: na var tillgångar (capital), betalningsförmåga 
(capacity/capability) och personlig karaktär (character).45 Enligt Murray var dessa tre de 
huvudsakliga bedömningsgrunderna vid en kreditbedömning. Denna modell kompletterades 
senare med ytterliggare två C: n som nu anses vara vitala vid kreditbedömningsprocessen. 

                                                
42 Svensson, s. 13 
43 Silver s. 80 
44 Svensson, s. 13 
45 Murray, R. F., Evaluating credit worthiness, ur Beckheart, B. H. Buisness Loans of American commercial 
Banks, New York 1959, s. 74 ff  
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Dessa två C: n är säkerheter (collaterals) och marknad/omständigheter (conditions).46 Dessa 
fem C: n sammanfattar alla de väsentliga delarna i en kreditbedömningsprocess som 
kreditgivaren bör ta hänsyn till vid beslutsfattandet.47  
 

3.1.3 Traditionell kreditbedömning och credit scoring 
Traditionella kreditbedömningar omfattar både kvantitativa och kvalitativa faktorer. De 
kvalitativa faktorerna berör huvudsakligen personlighetsbedömningar, medan de kvantitativa 
faktorerna bedömer beteende och omvärldsfaktorer.48 
 
De traditionella kreditbedömningsmetoderna innebär att bankerna generellt sett beviljar lån 
utifrån personliga möten med kredittagaren. Bankerna grundar dock även sina beslut på de 
kvantitativa faktorerna där den finansiella ställningen i företaget har stor betydelse. Den 
personliga kontakten med kredittagaren, har traditionellt sett stor betydelse vid slutförandet av 
kreditgivningen. Här går åsikterna dock isär mellan olika banker då vissa förespråkar en 
objektivare kreditbedömning.49 
 
Credit scoring är ett komplement till den traditionella kreditbedömningen. Det är en 
automatiserad process som bygger på statistiska analyser där informationen baseras på olika 
egenskaper hos kredittagaren. Egenskaperna sammanfattas sedan i ett poängsystem där de 
jämförs med branschindex och andra relevanta nyckeltal. Den slutgiltiga produkten blir ett 
riskvärde som talar om för kreditgivaren om det är lönsamt att ge kredit.50 
 
Credit scoring används framförallt som ett komplement vid kreditgivning till nystartade 
småföretag. Fördelen med credit scoring är framförallt att det inte är lika tidskrävande som 
traditionell kreditgivning. Det medför således lägre kostnader för banken under 
kreditgivningsprocessen. En studie på området kom fram till slutsatsen att kreditrisken höjs 
för banker som använder sig av credit scoring och utelämnar de kvalitativa faktorerna. 
Kreditrisken innebär risken att företaget inte kommer att infria sina betalningsförpliktelser.51 
Studien redovisade även att credit scoring medför fördelar för de små företagen när det gäller 
möjligheten att ta lån, detta eftersom processen påskyndas och därmed blir lönsammare för 
banken. Nackdelen med detta är, enligt forskarna bakom studien, att de små företagen löper 
en större risk att överbelånas, än vad som skulle vara fallet vid en traditionell bedömning.52 
 

3.1.4 Kreditbedömning av små aktiebolag 
Kreditbedömning består av de fyra komponenterna (1) företagsanalys, (2) analys av övriga 
bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren, (3) analys av finansieringsmöjligheter samt (4) 
analys av säkerhetskrav.53 
 
                                                
46 Altman E. I. Managing the commercial lending process, ur Richard C. Aspinwall, Robert A. Eisenbeis, 
Handbook for banking Strategy, New York 1985, s. 473 ff 
47 Svensson, s. 13 
48 Lars Silver, Utvärdering av förmånsrättsreformens effekter utifrån ett kreditgivningsperspektiv. Stockholm, s. 
36 
49 Ibid s. 36 
50 Ibid s. 36 
51 Dag Smith, Redovisningens språk. Lund 2006, s. 20 
52 Allen N Berger, W. Scott Frame, Nathan H Miller, Credit Scoring and the Availability, Price, and Risk of 
Small Business Credit, The Journal of Money, Credit and Banking, Vol 37, Nr. 2 (Apr., 2005), s. 30 f 
53 Per Broome, Leif Elmer, Bertil Nylén, Kreditgivning till företag. Lund 1995, s. 61 
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(1) Vid en företagsanalys kontrolleras företaget översiktligt. Kreditgivaren undersöker vad 
företaget tillhandahåller för tjänst, vilka produkter som finns och hur utvecklingen ser ut för 
företaget. Banken bedömer även hur företagsledningen ser ut, vem/vilka som är ägare, vilken 
kompetens och arbetserfarenhet företagsledaren besitter, om det finns en auktoriserad revisor 
och hur organisationen ser ut. I företagsanalysen tas även hänsyn till den framtida 
totalmarknaden. I detta skede kontrolleras branschens utveckling och huruvida bolaget 
kommer att klara av ytterligare konkurrens. Dessutom går banken igenom företagets ekonomi, 
och i synnerhet posterna resultatet efter finansnetto, soliditet, likviditet och räntabilitet.54 
(2) Vid analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren analyseras risken i 
krediten, kreditens lönsamhet, samt företagets status och dessa faktorer jämförs med bankens 
egen kreditgivningspolicy. Kreditgivaren gör sedan en riskanalys och en lönsamhetsanalys för 
att se om det finns tillräckligt bra vinstchanser till en låg riskfaktor.55  
(3) Vid analys av finansieringsmöjligheterna ses företagets framtidsbudget över. Banken 
undersöker därmed finansieringsmöjligheterna samt återbetalningsförmågan hos 
kredittagaren.  
(4) Slutligen genomförs en analys av säkerhetskraven. I regel ska banken säkerställa krediten i 
företaget vilket ofta görs i form av företagsinteckning eller pantbrev i lös eller fast egendom. I 
de flesta fall används både företagsinteckning och pantbrev.56  
 
En kreditbedömning bör innehålla en samlad bedömning av dessa fyra komponenter. Detta är 
dock bara en mall på hur en kreditbedömning bör gå till. Detta betyder att alla banker inte 
alltid explicit utreder och tar hänsyn till alla fyra momenten.57 Eftersom hela 
kreditgivningsprocessen är en bedömningsfråga så väljer bankerna själva vilka personer de 
vill låna ut pengar till och vilka komponenter de vill ta hänsyn till under 
kreditgivningsprocessen. Det finns även en förenklad modell vid kreditgivningen som 
bankerna använder sig av när det gäller mindre lånesummor till befintliga kunder. Här utgår 
kreditgivaren från kredittagarens uppgifter om företaget. Det görs en enkel uppskattning av 
företagets soliditet, likviditet och räntabilitet. Banken tar dessutom reda på vad företaget 
behöver pengarna till och om det är realistiskt att företaget kommer att gå runt med sitt nya 
projekt. För att undersöka detta gör banken en självfinansieringsanalys av företaget.58 Dock 
finns det vissa begränsningar enligt bankrörelselagen. Enligt 2 kap 13 § får bankerna endast 
bevilja kredit om lånetagaren kan förväntas fullgöra låneförbindelsen och att banken har tagit 
en betryggande säkerhet för krediten.59 
 

3.1.5 Risker 
Det finns en mängd olika risker som kan drabba en affärsverksamhet. De viktigaste riskerna 
för kreditgivare under kreditbedömningsprocessen av små aktiebolag är framförallt: 
likviditetsrisk, marknadsrisk, ledningsrisk samt, till viss del, även organisationsrisk.60 
 
När kreditgivaren undersöker kredittagarens likviditetsrisk granskar de framförallt företagets 
betalningsflöden, fritt eget kapital samt vilken ekonomisk situation företaget befinner sig i.  

                                                
54 Broome, Elmer, Nylén, s. 62 
55 Ibid s. 63 
56 Ibid s. 66 
57 Ibid s. 61 
58 Ibid s. 176 
59 Ibid s. 176 
60 Svedin, s. 58 
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Marknadsrisken granskas närmre genom att undersöka hur konkurrensen ser ut på marknaden, 
hur efterfrågan på produkten eller tjänsten ser ut och om eventuella prisförändringar skett på 
marknaden. Ledningsrisken analyseras genom att kreditgivaren gör en bedömning av 
företagsledaren. Kreditgivaren bedömer framförallt företagsledarens engagemang, 
handlingskraft, erfarenheter och utbildning. När organisationsrisken granskas undersöks det 
om det finns interna kontroller i företaget, hur administrativa och ekonomiska rutiner skötts i 
bolaget.61 
 

3.1.6 Riskbedömning enligt bankrörelselagen 
Den riskbedömning som används vid bankernas kreditgivning grundas på en bedömning av 
två riskfaktorer och är fastställd enligt lag. Bankerna ser noga över kredittagarens 
återbetalningsförmåga och gör en omfattande analys av värdet på gäldenärens ställda 
säkerheter vid kreditgivningen. Dessa två benämns:62 
 

• risken för en betalningsinställelse 
• risken vid en betalningsinställelse 

 

3.1.6.1 Risken för en betalningsinställelse 
Av bankrörelselagen 2 kap 13 § framgår att kreditgivaren alltid i första hand ska bedöma 
kredittagarens återbetalningsförmåga. Banken får bevilja kredit endast om låntagaren på goda 
grunder kan förväntas fullfölja låneförbindelsen. I lagen står följande: Banken måste ha en 
klar uppfattning om möjligheterna för företaget att klara räntebetalningar, amorteringar och 
kreditens slutliga återbetalning.63 Lagen beskriver även hur bankerna ska gå tillväga för att 
bedöma företagets framtida betalningsförmåga. Det är dock ingen detaljerad anvisning utan 
endast övergripande riktlinjer. 
 

För att bedöma företagets kreditvärdighet ska banken göra en finansiell analys av företaget. 
Med hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflödet i rörelsen bedöms 
företagets finansiella ställning, soliditet och likviditet samt rörelsens lönsamhet. För att 
bedöma verksamhetens fortsatta utveckling ska bankerna göra analyser av företagets 
kostnadsstruktur, konkurrenskraft, konjunkturen inom branschen, företagets 
investeringspolitik och företagsledningens kompetens.64 
 

3.1.6.2 Risken vid en betalningsinställelse 
Med detta menas risken för att företaget i framtiden kan komma att råka i ekonomiska 
svårigheter. Risken vid en betalningsinställelse är knuten till säkerheterna som är tagna för 
lånet. I bankrörelselagen står det att det krävs betryggande säkerheter i fast eller lös egendom 
eller i form av borgen. Med betryggande säkerhet menas att värdet av säkerheten med god 
marginal ska täcka krediten efter en försiktig värdering av denna vid kreditgivningstillfället.65 
 
En vanlig säkerhet vid kreditgivning var tidigare företagshypotek. Anledningen till att 
bankerna ofta använde sig av företagshypotek var lagstiftningens tidigare fokus på 
                                                
61 Svedin, s. 58 f 
62 Broome, Elmer, Nylén, s. 176 
63 Ibid s. 176-178, Bankrörelselagen 2 kap 13§ 
64 Ibid s. 176-178 
65 Ibid s. 177 
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�betydande säkerhet�. Ett företagshypotek gav vid en försiktig värdering ett högre värde än 
krediten. Detta är dock inte längre aktuellt p.g.a. lagändringen som genomfördes den 5 juni år 
2003 då riksdagen antog regeringens förslag på nya regler inom förmånsrätten vid konkurser. 
De nya reglerna innebär att värdet av företagshypotek försämras samt att lagen om 
företagshypotek (1984:649) har upphört att gälla och ersatts av lagen om företagsinteckning 
(2003:528). Företagsinteckning har ett lägre värde än företagshypotek eftersom fler 
intressenter får ta del av de kvarvarande tillgångarna vid en eventuell konkurs.  
 
I bankrörelselagen 2 kap 13 § finns dock en möjlighet för banker att ge lån utan säkerhet. 
Banken får dock avstå från säkerhet om den anses obehövlig eller om det annars föreligger 
särskilda skäl för att avstå från säkerhet. Detta gör att bankerna inte alltid måste ta säkerhet 
vid kreditgivningen utan kan välja att avstå säkerhet för vissa företag. Vid små lån används 
detta ofta av banker. 
 

3.2 Intressentmodellen 
 
Ägarna till ett aktiebolag ansvarar endast för det insatta kapitalet i bolaget. Ersättningen som 
ägarna erhåller ifrån företaget är en residual då övriga intressenter fått sitt. Ägarna har därmed 
ett stort intresse av hur stor denna residual är, och utfallet visas i resultatet av den externa 
redovisningen.  
 
Övriga användare som har ett direkt intresse av hur det går för företaget är kreditgivare, 
leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda och stat samt kommun. Intressenternas behov av 
tillförlitlighet i den information de får ta del av samt att informationen skall kunna tolkas med 
ett gemensamt språk ställer krav på lagstiftningen och regelutformningen för redovisningen. 
För att stärka den externa tillförlitligheten i den rapporterade informationen revideras samtliga 
svenska aktiebolag. Revisionsplikten är lagstadgad och gäller för samtliga svenska 
aktiebolag.66  
 

3.2.1 Aktörernas nytta av revision 
Ägare: I större företag är ägare och företagets ledning ofta inte samma personer vilket ställer 
krav på granskning av bolaget för att ägarna skall få bättre insyn i verksamheten. Revisionen 
används ur ett ägarperspektiv i dessa bolag för att utvärdera ledningen samt för att fatta 
strategiska beslut. Revisionen ökar tillförlitligheten till det material som granskas.67  
I små aktiebolag saknas detta förhållande mellan företagsledning och ägare då de oftast utgör 
samma person. Revisionen som ett granskningsverktyg av företagsledningen ur ett 
ägarperspektiv, saknar därmed betydelse för dessa bolag. 
 
Kreditgivare: En viktig användare av företagets redovisade information är kreditgivare, 
exempelvis banker och andra kreditinstitut. Kreditgivarnas intresse av den redovisade 
informationen ligger i att den skall vara rättvisande och tillförlitlig för att därmed kunna 
bedöma kreditrisken. Kreditrisken är på kort sikt beroende av företagets likviditet och soliditet 
och på lång sikt av företagets lönsamhetsutveckling. Likviditeten och soliditeten bedöms 
utifrån balansräkningen och lönsamhetsutvecklingen kan delvis bedömas utifrån historiska 

                                                
66 Smith, s. 17 
67 Ibid s. 18 
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data, d.v.s. årsredovisningen.68 Utifrån att en oberoende part granskar den rapporterade 
informationen stärks bankernas tilltro till informationen.69 
 
Leverantörer och kunder: Om leverantörerna ger företagen krediter har de precis som 
långivarna ett behov av att bedöma om företaget kan infria sina betalningsförpliktelser. På 
samma sätt har kunder som betalat för produkter eller tjänster i förskott, ett intresse av att 
företaget levererar produkten eller utför tjänsten.70  
 
Konkurrenter: Även konkurrenter har ett intresse av den information företaget offentliggör. 
Konkurrenterna har en möjlighet att analysera företagets lönsamhetsutveckling och 
försäljning och använda informationen för att jämföra med den egna verksamheten. Nyttan 
som konkurrenterna har gäller framförallt för större bolag och i synnerhet börsnoterade 
bolag.71  
 
Anställda: De anställda har ett direkt intresse av den redovisade informationen och att 
tillförlitligheten i denna stärks genom revision. Intresset är i första hand kopplat till 
anställningstryggheten. Företagets ekonomi och lönsamhetsutveckling fungerar även som en 
indikator på vilket utrymme det finns för löneökningar utöver de centrala avtalen.72  
 
Stat och kommun: Staten har ett intresse av företagets ekonomi i egenskap av 
skatteindrivare. Kopplingen mellan redovisning och skattelagstiftning gör att staten har ett 
stort intresse av att informationen revideras av en oberoende part.73  
 
 

 
 
Figur 2: intressentmodellen 
Källa: FAR, vad är revision, s. 8 

                                                
68 Smith, s. 20 
69 Christan Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, 2002, Den nya Ekonomistyrningen, Malmö 2002, s. 41-43,  
70 Smith, s. 21 
71 Ibid s. 21 
72 Ibid s. 22 
73 Ibid s. 22 
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3.2.2 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information uppstår när två parter skall komma överens om ett avtal där den ena 
parten har bättre information än den andra.74 Kreditgivaren och kredittagaren har olika bra 
information om tänkbara risker vid avtal mellan dem bägge. Detta är ett problem för 
kreditgivarna eftersom de under kreditbedömningsprocessen vill minimera kreditrisken. 
Problemet ligger i att kredittagaren kan känna till förhållanden om dennes ekonomi och 
återbetalningsförmåga som banken saknar vetskap om.75 
 
Är den asymmetriska informationen av stora proportioner är det svårt för banken att bedöma 
en kunds kreditvärdighet i termer av riskklassificering. För att minimera risken för att banken 
ska fatta felaktiga beslut så förhåller sig kreditgivarna restriktiva i kreditpolitiken. Bankerna 
ökar därmed risken för typ I fel samtidigt som risken för typ II fel minskar.76 
 
All redovisad information är offentliga handlingar vilket medför att företagets intressenter kan 
ta del av dem. Genom revisionsplikten för svenska aktiebolag garanteras intressenterna att 
redovisningen genomgått en granskning av en tredje part, d.v.s. en oberoende revisor. Detta 
stärker tillförlitligheten till det som rapporteras av företaget vilket i sin tur minskar den 
asymmetriska informationen mellan företaget och banken.  
 

3.2.3 Agentteorin 
Då det finns asymmetrisk information mellan två parter och de båda parterna har olika mål i 
ett avtal uppstår agentproblematiken.77 Parterna kallas för principal och agent. Principalen är 
den som anlitar en part för att utföra något på dennes bekostnad. Medan agenten är den som 
utför själva handlingen. Genom ett avtal uppstår det en kontraktuell relation mellan parterna 
vilken präglas av att informationen är asymmetriskt fördelad samt att parterna vill maximera 
egennyttan.78 
 
På kreditmarknaden kan kreditgivarna betraktas som principaler och de små aktiebolagens 
ägare som agenter. Då agenten och principalen har olika mål uppstår det intressekonflikter. 
Agenten förväntas agera på ett sätt som maximerar den egna nyttan. För att principalen skall 
värja sig mot detta krävs det kontroll och övervakning, vilket skapar s.k. agentkostnader. 
Även agenten vill minimera intressekonflikterna vilket mynnar ut i ytterligare en 
agentkostnad i termer av kompensation, d.v.s. lojalitetsutfästelser, vid avtalsbrott. Vid 
kreditgivning utgörs dessa lojalitetsutfästelser av att ställa realsäkerheter för kreditgivarens 
fordran och att ingå borgensförbindelser.79 
 
Företagens vilja och förmåga att fullfölja kreditavtalet bedöms, övervakas och kontrolleras av 
kreditgivarna i osäkerhetsreducerande syfte. Redovisningsinformation används antingen för 
att reducera osäkerheten för framtida händelser innan kontrakt skrivs eller för att i efterhand 
kontrollera och utvärdera konsekvenser av tidigare ingångna kontrakt.80 Ett sätt för bankerna 
att urskilja seriösa kunder från övriga är att låta tidsfaktorn och mängden information avgöra, 

                                                
74 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfield, Microeconomics, New Jersey 2001, s. 595 
75 Svensson & Ulvenblad, s. 8 
76 Ibid s. 8 
77 Pindyck, Rubinfeld, s. 609 
78 Svensson, s. 25 
79 Ibid s. 27 
80 Ibid s. 27 
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det vill säga företag som snabbt lämnar mycket information har inget att dölja och vice versa. 
Genom den lagstadgade revisionsplikten uppstår det ingen extra agentkostnad mellan företag 
och kreditgivare för att informationsbehovet skall tillfredställas.81 
 

3.3 Revisionsberättelsen 
 
I revisionsberättelsen är revisorn enligt lag ålagd att informera om vissa omständigheter. 
 

• Revisorn skall ange vilket eller vilka normsystem för revision som denne har 
tillämpat. 

• Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn. 
• Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har 

upprättas i överensstämmelse med ÅRL. 
• Revisorn skall anmärka om han har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet 

enligt beskattningslagen. 
• Revisorn skall i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att 

tredje man bör få kännedom om.82 
 
Revisionsberättelsen återfinns i slutet av årsredovisningen. En ren revisionsberättelse som 
följer standardutformningen är en bekräftelse för kreditgivaren på att företagets finansiella 
information ger en rättvisande bild av företaget. Det är viktigt för kreditgivaren att 
revisionsberättelsen är ren, påskriven av en revisor och att den inte innehåller några 
anmärkningar eller kommentarer om företagets årsredovisning.83 I revisionsberättelsen kan 
dessutom kreditgivaren utläsa ifall företaget handlat i strid med ABL, ÅRL eller 
bolagsordningen, om detta är fallet påverkas kreditgivarens bedömning av företaget.84 
 

3.4 Revisorns oberoende 
 
Med revisorns oberoende menas det att revisionsverksamheten måste vara organiserad på ett 
sätt så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. En revisor skall i 
revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 
objektiv i sina ställningstaganden.85  
 
Revisorn ska alltid arbeta utifrån en god revisorssed.86 Revisorslagen har dock inte preciserat 
vad som menas med detta. För att ge en klar bild över vad god revisorssed är har FAR givit ut 
nio yrkesetiska regler som är till för att komplettera lagen och reglera revisorernas 
yrkesmässiga uppträdande. Reglerna behandlar hur en revisor ska uppträda under revision - 
och rådgivningsuppdrag.  
 
När en revisor åtar sig ett revisionsuppdrag räcker det inte med att denne själv anser sig vara 
oberoende, utan detta förhållande måste även upplevas som så av omvärlden. Upplevs inte 

                                                
81 Svensson, s. 28 
82 FARs samlingsvolym del 2 s. 22-23 
83 Svedin, s. 39 
84 Ibid s. 39 
85 Revisorslagen (2001:883) 20§ 
86 Ibid 19§ 
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revisorn som oberoende är denne skyldig att avsäga sig uppdraget.87 För att säkerställa sitt 
oberoende ska revisorn använda sig av en analysmodell inför varje uppdrag. Analysmodellen 
skall pröva om omständigheterna i uppdraget på något sätt skulle kunna rubba förtroendet för 
revisorn. De olika hoten som modellen tar upp är88  
 

• Egenintressehot 
• Självgranskningshot  
• Partställningshot  
• Vänskapshot  
• Förtroendehot 
• Skrämselhot  

 
I regel ska en revisor alltid avsäga sig uppdraget om hot framkommer, dock finns det ett par 
undantag. Om det föreligger särskilda omständigheter i det enskilda fallet eller om revisorn 
har vidtagit sådana åtgärder vilket medför att det inte finns någon anledning att ifrågasätta 
dennes opartiskhet eller självständighet.89 
 

3.5 Revisionsplikt 
 
Under denna rubrik beskrivs kortfattat vilka regelverk som gäller för revision inom EU och i 
Sverige.  
 

3.5.1 EU 
Till följd av det internationaliserade företagsklimatet inom EU uppstod ett behov av att 
harmonisera och samordna de nationella redovisningsreglerna samt reglerna för hur mycket 
information företagen skall tvingas delge allmänheten. Behovet av en harmonisering av 
regelverken fick stöd av artikel 2.1 i EG: s första bolagsdirektiv.90 Till följd av detta behov 
upprättades senare EG:s fjärde bolagsdirektiv.91 
 
Det fjärde bolagsdirektivet föreskriver obligatorisk revision av företagens årsbokslut och en 
granskning av förvaltningsberättelsen. Direktivet är tillämpligt på sådana företagsformer där 
delägaransvaret är begränsat, d.v.s. aktiebolag, handels- och kommanditbolag.92 
 
Medlemsländerna har rätt att undanta företag ifrån revisionsplikt om de uppfyller de 
gränsvärden som finns angivna i direktivet. Undantaget gäller för småföretag med högst 50 
anställda, 65,7 miljoner sek (7,3 miljoner euro) i omsättning och 32,8 miljoner sek (3,65 
miljoner euro) i balansomslutning.93 Enligt direktivet räcker det med att två av de tre kraven 
är uppfyllda för att ett företag skall kunna undantas ifrån revisionsplikten.94 Samtliga 
medlemsländer inom EU, utom de nordiska, gör undantag för revisionsplikt i företag som 

                                                
87 FAR, Revisionens bok, Stockholm 2000, s. 82 
88 FAR, Vad är revision? Stockholm 2001, s. 53 
89 Revisorslagen (2001:883) 21§ 2st 
90 68/151/EEG 
91 78/660/EEG 
92 78/660/EEG artikel 51 
93 Thorell & Norberg, s. 9 f 
94 78/660/EEG artikel 11 
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omfattas av EG: s fjärde bolagsdirektiv.95 Med medlemsländer avses de som var medlemmar 
före den senaste utvidgningen av EU år 2004.  
 
Det har hävdats att undantaget från revisionsplikt för små aktiebolag till en början grundades i 
att ett flertal länder kring Medelhavet och Tyskland hade för få kvalificerade revisorer för att 
genomföra revision i samtliga aktiebolag.96 Trots detta har det konstaterats att de länder som 
tillämpat direktivets undantagstillstånd inte inskränkt bestämmelserna utan snarare ökat 
gränsvärdena. Detta är fallet i England där man år 1993 slopade revisionsplikten och sedan 
dess ökat gränsvärdena tre gångar till att idag utnyttja EG direktivets maximivärden. 
Ytterligare belägg för detta är det s.k. �ändringsdirektivet� vilket ger medlemsländerna 
möjlighet att öka de tidigare gränsvärdena med 10 %.97 

3.5.2 Sverige 
I Sverige var det innan år 1983 endast medelstora och stora företag som omfattades av kravet 
på revision av räkenskaperna.98 Till följd av ett PM ifrån BRÅ där det fastställdes att små 
bolag som inte omfattades av revisionsplikten var mer utsatta för ekonomisk brottslighet 
beslöt man att revisionsplikten skulle omfatta alla aktiebolag, oavsett storlek.99 Målet var att 
alla aktiebolag skulle revideras av en kvalificerad revisorskår. Uppfattningen att det skulle 
vara brist på revisorer gjorde att revisionsplikten inte kom att omfatta de små aktiebolagen 
förrän år 1983, då en utredning från kommerskollegiet, som var den statliga tillsynen för 
revisorer, fastställde att det fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer att tillgå.100 
 
I det lagförslag som ledde fram till förändringen, ansåg man att associationen aktiebolag var 
ett sätt för privatpersoner att slippa undan det personliga betalningsansvaret som förekommer 
i andra bolagsformer. Det hävdades att aktiebolaget endast utnyttjades som en skylt utåt för 
bolagsmannen, men att revisionsplikten kunde förebygga denna möjlighet. Arbetsgruppen 
bakom lagen om allmän revisionsplikt redovisade inga överväganden om kostnaderna för 
småföretagen och inte heller vilken bedömd nytta en generell kvalificerad revisionsplikt 
kunde ha för de berörda småföretagen. Argumenten rörde endast den ekonomiska 
brottsligheten.101 
 
De generella reglerna om revisionsplikt finns i dag i 2 § RevL. Dessa regler gäller om inte 
särskilda regler för revision finns i annan lagstiftning, vilket t.ex. är fallet i ABL. Regeln i 
RevL anknyter till företag som enligt 6 kap. 1 § BFL är skyldiga att avsluta bokföringen med 
en årsredovisning. I Sverige är det lagstiftat att alla aktiebolag skall ha minst en revisor.102 
Alla revisorer som får i uppdrag att revidera ett aktiebolag måste vara auktoriserade eller 
godkända enligt ABL 10 kap. 11 §.  
 
I ABL står det att det är revisorns uppgift att granska bolagets årsredovisning, bokföring och 
styrelsen samt den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna granskning skall 
vara genomförd på ett ingående och omfattande sätt, som god redovisningssed föreskriver. 
Samtidigt ska revisorn hålla en jämn balansgång mellan sin tystnadsplikt gentemot bolaget 

                                                
95 Thorell & Norberg, s. 11 
96 Vanessa Edwards, EG Company Law, New York, 1999, s. 154 
97 2003/83 EG 
98 Justitiedepartementet, Begäran om översyn av revisionsplikten, 050622, s. 2 
99 BRÅ pm 1978:2, �Revisorns verksamhet� 
100 Thorell & Norberg, s. 15 
101 Ibid s. 16 
102 FARs samlingsvolym del 1, Aktiebolagslagen kap. 10 1§ 
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och sin upplysningsplikt i olika sammanhang när det gäller oegentligheter i företaget. 
Revisionen ska vara klar i slutet av varje räkenskapsår och då mynna ut i en 
revisionsberättelse.103 Genom revisionsberättelsen har sedan företagets intressenter möjlighet 
att ta del av revisorns arbete och dennes utlåtanden, d.v.s. om företaget sköts i enighet med de 
lagar och förordningar som gäller.  
 

3.6 BASEL I & II 
 
Baselkommittén, som är ett samarbetsorgan mellan G10-ländernas centralbanker och 
tillsynsmyndigheter, grundades i slutet av år 1974 av G10-ländernas dåvarande 
centralbankchefer.104 Syftet med denna kommitté är att ge ut rekommendationer om hur 
banker skall hantera de olika riskerna de utsätts för. Dessa risker är marknadsrisk, kreditrisk 
och operationell risk. År 1988 gav Baselkommittén en rekommendation som benämns som 
BASEL I. Ändamålet med BASEL I var att skapa gemensamma kapitaltäckningsregler för att 
öka soliditeten i internationellt verksamma banker och möjliggöra konkurrens mellan banker i 
de olika länderna. I BASEL I så skulle bankerna reservera 8 % av företagskrediterna i det 
egna kapitalet och alla företagslån ansågs ha en 100-procentig risknivå där det inte görs någon 
skillnad på om företaget är nystartat eller inte. Dessa regler är enkla och objektiva men det 
blir en alldeles för stor riskfördelning vilket har varit den största nackdelen med BASEL I.   
 
Vid slutet av 1990-talet uppstod en finanskris vilket ställde krav på ett nytt regelverk 
behövdes. De gamla BASEL I reglerna ansågs vara för kvantitativa och formella och att det 
behövdes mer kvalitativa system för bankerna. Därför undertecknade Baselkommittén en ny 
rekommendation vars syfte var att ersätta det gamla BASEL I. BASEL II: s avsikt är att öka 
bankernas riskkänslighet genom att låta systemet återspegla bankernas faktiska verksamhet 
och risktagande. Det gamla grundkravet från BASEL I är fortfarande kvar i BASEL II. Detta 
grundkrav är att bankerna skall ha ett kapital som täcker 8 % av bankernas riskvägda 
tillgångar. Riskerna beräknas nu utifrån kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Där 
alltså ett tredje riskområde har tillkommit, det operativa riskområdet.  
 
BASEL II delas in i tre olika pelare. Den första pelaren innehåller regler kring hur det 
grundläggande minimikravet ska beräknas för kreditrisker, marknadsrisker och operativa 
risker. I pelare nummer två så finns det krav på en samlad kreditbedömning. I denna 
kreditbedömning väger man in andra risker och tar hänsyn till bankens riskprofil och 
riskhanteringsförmåga. I den sista pelaren så finns det olika krav på offentliggörande av 
uppgifter som berör risker, kapital och riskhantering. Denna pelares uppgift är att ge aktörer 
på marknaden tillämplig information så att aktörerna kan bedöma bankens risknivå och 
kreditkvalité.105    
 
I de olika riskområdena som existerar finns det i BASEL II en del olika metoder för hur 
kapitalkravet skall beräknas. Det finns allt från relativt enkla schablonmetoder till mer 
sofistikerade riskmodeller. Schablonmetoden som finns med i BASEL II liknar den som finns 
med i BASEL I rekommendationerna. Den stora skillnaden mellan de två är att den nya 
rekommendationen innehåller fler riskvikter än den äldre. Riskvikterna bestäms externt av 
myndigheterna och av erkända kreditvärderingsinstitut som Moody�s, Standard & Poor�s, 

                                                
103 FARs samlingsvolym del 1, Aktiebolagslagen kap. 10 5§ 
104 Ditt företag och den nya ratingkulturen, Europeiska kommissionen  
105 Finansinspektionen, Rapport 2002:B 
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Fitch osv.106 Ett exempel på en mer avancerad riskmodell är den interna 
riskklassificeringsmetoden. I den metoden baseras riskvikterna delvis på bankens interna 
riskklassificering. 

                                                
106 BASEL II � nytt regelverk för bankkapital, s.11 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer ett sammandrag av intervjuerna med respondenterna att presenteras. 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de medverkande bankerna, därefter kommer de 
nio intervjuerna presenteras löpande under resp. bank. Respondenternas svar är uppdelade 
efter intervjuguidens teman: kreditbedömning, revision och revisionsplikt. Vi har valt att inte 
avslöja intervjupersonernas korrekta identitet och har därför använt oss av fiktiva namn.  
 

4.1 Medverkande banker 
 
Föreningssparbanken bildades år 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. 
Den första Sparbanken bildades år 1820 och den första Föreningsbanken år 1915.  
I Sverige har Föreningssparbanken ca 8900 anställda fördelat på 476 kontor. 
Föreningssparbanken har en marknadsandel på 20 % av företagsmarknaden.107  
 
Handelsbanken grundades år 1871. Handelsbanken har totalt ca 9400 anställda och 
ca 460 bankkontor i Sverige. Handelsbanken har en marknadsandel på 30 % av 
företagsmarknaden.108  
 
Skandinaviska Enskilda Banken bildades år 1972 efter en sammanslagning av Stockholms 
Enskilda Bank och den Skandinaviska Banken. SEB har en marknadsandel på 13 % av 
företagsmarknaden.109  
 

4.2 Föreningssparbanken 
 

4.2.1 Intervju 1 Andersson 

Kreditbedömningsprocessen 
Andersson ser helst att företagen som ansöker om ett lån skall ha varit verksamma under ett 
par år. Detta för att många nystartade företag tvingas lägga ner inom de tre första åren. Ju 
längre tid företaget varit verksamt desto mer säker är han i sin bedömning av företagets 
framtid.  
 
Nyckeltal är något Andersson inte räknar fram själv, utan han förlitar sig på informationen 
från UC. Sedan läser han i årsredovisningen och kontrollerar de långfristiga skulderna, det 
egna kapitalet, soliditeten och företagets lönekostnader. Genom att granska lönekostnaderna 
kan Andersson upptäcka en eventuell �bluffmakare� som möjligtvis tömmer företaget på 
pengar. Utifrån den här informationen så bedömer Andersson ifall det är nödvändigt att 
genomföra en kassaflödesanalys. 
 
Den personliga kontakten som Andersson får vid ett möte med kunden är viktig då det kan 
säga en hel del om företaget. Är personen bakom företaget en driven och handlingskraftig 

                                                
107 www.fsb.se  
108 www.handelsbanken.se  
109 www.seb.se  
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person brukar företaget oftast gå bra och ifall de verkar mindre bra så märks även det. 
Andersson säger dock att beslutet även måste grundas på siffrorna och inte bara den 
personliga kontakten. De interna kunderna prioriteras före de externa kunderna. Detta 
eftersom det redan finns uppgifter om kundens skötsamhet i banken.  
 

Revisionens betydelse 
Andersson upplever att revisionsplikten skapar en trygghet för banken under 
kreditbedömningen av ett företags räkenskaper. Respondenten lägger stor vikt vid 
revisionsberättelsen då han alltid kontrollerar att den är tillstyrkt i UC: n.  
 
När respondenten sedan kontrollerar årsredovisningen är revisionsberättelsen det första han 
kontrollerar. Att årsredovisningen reviderats av en oberoende kontrollant utgör en extern 
garanti för respondenten under bedömningsprocessen. Beträffande anmärkningar eller om 
revisionsberättelsen är oren som tillåts företagsledaren alltid att förklara de bakomliggande 
orsakerna. Utifrån de motiv respondenten erhåller, gör han en bedömning av situationen. 
Andersson vänder sig ofta till revisorn för att ev. erhålla information utöver det som står i 
revisionsberättelsen.  
 
För nya kunder är det i princip ett krav på att revisionsberättelsen skall vara ren för att 
kreditbedömningsprocessen skall leda till ett lån. Beträffande redan befintliga kunder utgör 
revisionsberättelsen och revisionen en viktig men inte helt avgörande faktor. Detta p.g.a. att 
kundens förmåga att klara av sina förpliktelser redan satts på prov. Revisorns utlåtanden kan 
dock få banken att omvärdera en kundrelation, enligt Andersson.  
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Om revisionsplikten slopades för små aktiebolag tror Andersson att en liknande situation 
skulle uppstå som uppstod när lagen om företagshypotek ersattes av lagen om 
företagsinteckning. Eftersom företagshypotek inte har samma värde som företagsinteckning 
blev bankerna tvungna att göra en mer utförlig kreditbedömning och kräva in mer uppgifter 
av företaget. Andersson tror att bankernas informationsbehov kommer att öka ytterligare. 
 
Andersson tror även att bedömningen av aktiebolag kommer att likna den för handelsbolag 
och enskilda firmor, vilket innebär att personen bakom företaget upptar större fokus. Det 
skulle även ställas högre krav på ett personligt ansvar av ägaren eftersom risken i 
kreditbedömningen går upp betydligt vid ett slopande av revisionsplikten. Anledningen till att 
bankens risk ökar är att de finansiella siffrorna i årsredovisningen tappar trovärdighet, enligt 
respondenten. Andersson kommer i första hand sakna den oberoende granskningen om 
revisionsplikten avskaffas.  
 
Andersson fastslog även att han skulle prioritera företag som genomför revision frivilligt 
framför de som väljer att inte göra det. Respondenten menade även att han skulle kräva 
revision för att sänka kreditrisken om det ansågs nödvändigt. 
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4.2.2 Intervju 2 Carlsson 

Kreditbedömningsprocessen 
Under mötets gång försöker Carlsson få en klar uppfattning om hur kredittagaren är som 
person. 
Att ägaren är förståndig, engagerad och bildad är några av de viktigaste faktorerna för att ett 
samarbete mellan kredittagaren och bank skall inledas, enligt Carlsson. Därför är det viktigt 
att handläggaren som handhar kunden har tillräcklig erfarenhet för att kunna göra en rättvis 
bedömning av denne. 
 
Carlsson granskar i första hand betalningshistoriken i banken, betalningsanmärkningar, 
återbetalningsförmågan samt resultat och balansräkning. Nyckeltal granskas och jämförs med 
branschindex. Vid detta skede är det va stor betydelse att handläggaren har erfarenhet av 
branschen, enligt Carlsson. I diskussionsunderlaget inledde Carlsson med att granska det egna 
kapitalet och företagets soliditet. Efter det övergick Carlsson till att kontrollera resultatet och 
ränteabiliteten. Sedan görs en substansgranskning för att kontrollera vilka säkerheter som 
ställs för lånet. Carlsson menade att detta var av extra betydelse då BASEL II tillåter ett lägre 
belåningsvärde på substansen i företagsinteckningen och att det krävs personlig borgen för 
överstigande belopp. 
 

Revisionens betydelse 
Carlsson tar del av revisionsberättelsen vid UC-upplysningen där det anges om den är 
tillstyrkt eller inte. Han tillade att revisionsberättelsen inte har någon betydelse för lån under 
en miljon SEK men att kreditchefen vill se revisionsberättelsen ifall lånet överstiger denna 
summa. Han menade att BASEL II reglerna för belåningsvärden samt bankens 
substansgranskning gör att utrymmet för tvivelaktigheter är minimalt. De flesta lån löper på 
längre tid än ett år. Det medför att ifall ett framtida bokslut skulle innehålla �anmärkningar 
eller tveksamheter� som kan påverka återbetalningsförmågan kommer banken att omvärdera 
lånet och i många fall ställa högre krav på säkerheter, oftast ett personligt åtagande. När det 
gäller vem som är den påskrivande revisorn saknar det betydelse för Carlsson. Dock ser han 
helst att revisorn är auktoriserad.  
 
Den viktigaste funktionen som revisorn har, enligt Carlsson, är att fungera som ett bollplank 
för företagaren. Det oberoende kravet på revisorn och revisionen var inget som Carlsson 
funderat över utan han såg revisorn som en konsult och rådgivare.  
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Carlsson anser att revisionsplikten är av större betydelse för leverantörer eftersom de saknar 
de granskningsresurser som bankerna har. Trots detta menar Carlsson att ett avskaffande 
skulle kunna leda till högre krav på säkerheter och därmed ett större personligt åtagande för 
företagaren. Han menade dessutom att banken eventuellt skulle ställa krav på låntagaren att 
genomföra revision vid ett slopande av revisionsplikten. Enligt Carlsson skulle banken med 
största säkerhet inte vara villig att öka sina kostnader vid kreditbedömningsprocessen. 
Därmed skulle förmodligen ett krav på revision införas.  
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4.2.3 Intervju 3 Danielsson 

Kreditbedömningsprocessen 
Danielsson inleder bedömningsprocessen med en kreditupplysning ifrån UC. Hon väljer dock 
att inte lägga någon större tonvikt vid den, utan kontrollerar hellre bokslutet. Det som hon 
granskar först är resultat, balansomslutning, företagets skulder och gör sedan en 
kassaflödesanalys. Hon vill inte låna ut för mycket blanco utan väljer oftast att lösa det genom 
att kunden får gå i privat borgen. Branschtillhörigheten var något som var viktigt då hon 
försökte att sprida bankens risker över olika sorters branscher. Danielsson betonade vikten av 
de kvantitativa bedömningsgrunderna under kreditgivningen, och menade att de är fullt 
avgörande ifall ett avtal upprättas. 
 
Utifrån den sammanställda årsredovisningen fokuserade respondenten på soliditeten, resultat 
efter finansnetto, omsättning och företagets skuldsituation. Den enskilt viktigaste skuldposten 
var leverantörsskulderna då hon menade att det har en direkt inverkan på de framtida 
betalningsflödena. Hon tittade även på det egna kapitalet och lönestrukturen för att se om 
företagsledaren skulle kunna ta ut en vettig årslön.  
 

Revisionens betydelse 
Något som respondenten värderar högt i kreditbedömningen är en ren revisionsberättelse. Den 
värderas högre än t.ex. en bra kundrelation. Danielsson anser att revisionspliktens viktigaste 
funktion är att den finansiella informationen granskas av en oberoende part.  
 
När det förekommer anmärkningar i revisionsberättelsen beror åtgärderna Danielsson vidtar 
av vilken typ av anmärkning det är. Är det grövre anmärkningar kan hon begära in kunden 
och be denne att förklara sig och ev. kräva högre säkerheter och även höja räntan. Ibland 
händer det att hon ringer revisorn för att få dennes version av det hela. För att undvika sådana 
situationer försöker hon att besöka alla kunder minst en gång per år för att se hur det går för 
företaget. Vid fall då det är nya kunder med en anmärkning blir det oftast inget lån. Vilken 
revisor som gör revisionen spelar mindre roll då de skall vara oberoende. 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Vid ett slopande av revisionsplikten skulle det innebära att större säkerheter skulle ställas på 
företaget. Kreditbedömningsprocessen skulle likna den som finns för handelsbolag och 
enskilda firma. Dessutom skulle hon bli mer eller mindre tvingad att förlita sig mer på UC: s 
information än vad hon gör i nuläget.  
 

4.3 Svenska Handelsbanken 
 

4.3.1 Intervju 4 Eriksson 

Kreditbedömningsprocessen 
Efter genomgången av kreditupplysningens uppgifter granskas diverse olika budgetar, den 
viktigaste för Eriksson är likviditetsbudgeten där hon kan utläsa företagets framtida 
återbetalningsförmåga. Årsredovisningen utgör endast en överblick över vad som skett och 
det innebär att den kommer i andra hand. Det som är vikigt för Eriksson är vad som kommer 
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att hända i framtiden. Eriksson fäster stor vikt vid de kvalitativa elementen i bedömningen. 
Personen bakom företaget och affärsidén utgör viktiga faktorer vid bedömningen, eftersom 
det kan inverka på företagets utveckling. 
  
Utifrån den sammanställda årsredovisningen kontrollerade Eriksson soliditeten, hur 
omsättningen utvecklats, resultat efter finansnetto och kassaflödet. När det gäller 
branschtillhörigheten sade Eriksson att bankens policy var att varje kund behandlas utifrån 
dess förutsättningar och att bransch då inte har någon direkt betydelse. Eriksson medgav dock 
att det är väldigt svårt att följa. Beträffande riskbranscher finns det alltid en medvetenhet som 
påverkar graden av granskningsåtgärder och krav på ställda säkerheter, menade respondenten.  
 
Skillnaderna mellan befintliga resp. nya kunder i kreditbedömningen är stora. Vid ett 
bankbyte får det kreditsökande företaget aldrig ett bättre avtal än de erbjudits av den 
konkurrerande banken. Eftersom dessa företag oftast fått dåliga avtal p.g.a. en tvivelaktig 
återbetalningsförmåga eller betalningsanmärkningar. 
 

Revisionens betydelse 
Respondenten tar del av revisionsberättelsen redan vid kreditupplysningen. I detta dokument 
anges det om revisionsberättelsen är tillstyrkt eller inte. Vid en ren revisionsberättelsen 
upplevde respondenten ingen mening med att läsa igenom den. Vid fall då 
revisionsberättelsen är oren eller med anmärkningar ser respondenten det som en 
varningsflagga och läser igenom dokumentet för att bedöma hur allvarliga anmärkningarna är.  
Vid frågan om vad som är allvarliga och mindre allvarliga anmärkningar hade respondenten 
svårt att på rak arm ange de faktorerna. När vi sedan tilldelade respondenten en 
revisionsberättelse med anmärkningar på värderingen av varulagret reagerade respondenten.  
Respondenten betonade dock efter detta att anmärkningar inte är något som påverkar henne 
vid bedömningen av kreditvärdighet. Då Eriksson förutsätter att alla revisorer är oberoende 
saknar det betydelse för henne vem den påskrivande revisorn är. 
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Eftersom Eriksson inte lade stor vikt vid revisionsberättelsen trodde hon inte att ett 
borttagande av revisionsplikten skulle påverka henne alltför mycket i 
kreditbedömningsprocessen. Respondenten menade dock att utvecklingen skulle bli att 
bedömningen av aktiebolag skulle jämställas med den för handelsbolag och enskild firma. 
Med detta menade respondenten att det skulle krävas ett personligt borgensåtagande av 
firmatecknaren och ett ökat krav på säkerheter vid långivning. Detta till följd av att bankens 
risktagande skulle öka.  
Anledningen till att bankens risk ökar är att de finansiella siffrorna i årsredovisningen tappar i 
tillförlitlighet. Trots att hon inte använde sig mycket av revisionen praktiskt ansåg hon att 
tryggheten låg i den lagstadgade revisionsplikten.  
 

4.3.2 Intervju 5 Gunnarsson 

Kreditbedömningsprocessen 
Gunnarsson lägger stor vikt vid uppgifterna som inhämtas via kreditupplysningen. Det han 
granskar är hur omsättningen har förändrats över åren och jämför det med branschindex, det 
egna kapitalet och soliditeten. Dessutom vill han se en likviditetsbudget och en 
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kassaflödesanalys. Branschen har inte så stor betydelse då bankens policy säger att varje kund 
är unik. Är det fråga om en riskbransch finns medvetenheten alltid i �bakhuvudet�. Många 
gånger diskuterade Gunnarsson kreditbeslutet med en kollega trots att bankens policy säger 
att beslut får fattas individuellt på handläggarnivå. Vid höga belopp är Gunnarsson tvungen 
att rådfråga kreditchefen eller kontorschefen. I slutändan är de viktigaste källorna för 
kreditbeslutet företagets återbetalningsförmåga, en ren revisionsberättelse, den personliga 
relationen med kunden och säkerheterna. Under första mötet med kunden är den personliga 
kontakten något som väger väldigt tungt vid ett kreditbeslut. Det är viktigt att kunden är 
sanningsenlig då det skapar ett förtroende för kunden.  
 

Revisionens betydelse 
Gunnarsson går alltid igenom revisionsberättelsen i sin helhet i samband med att han tar del 
av årsredovisningen. Respondenten upplever att det viktigaste med revisionsberättelsen är att 
det är en kvittens på att bolagets räkenskaper genomgått en oberoende granskning, vilket är av 
stor betydelse vid tillförlitlighetsbedömningen under kreditgivningsprocessen.  
 
Vid anmärkningar i revisionsberättelsen genomförde Gunnarsson alltid en bedömning utifrån 
företagets situation och tillade att en anmärkning som är ringa för ett företag kan vara av stor 
betydelse för ett annat, varför det alltid måste göras en helhetsbedömning. Utifrån detta 
ställningstagande bedömer sedan respondenten om det är lönt att gå vidare med kunden. 
Kunden ges dock alltid ett tillfälle att förklara det förhållande som uppstått. Vid detta skede 
har den personliga relationen till kunden och tilliten till denne en stor inverkan vid det beslut 
som fattas.  
 
För respondenten saknade det betydelse vem som stod som revisor då en förutsättning är att 
yrkeskåren skall vara oberoende. Det enda kravet är att den påskrivande revisorn skall ha 
kompetensen godkänd eller auktoriserad. 
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Om revisionsplikten slopas skulle andra bedömningsåtgärder krävas. Bedömningsprocessen 
skulle komma att likna den som existerar för handelsbolag och enskilda firmor. Det skulle 
även leda till att säkerheter skulle ställas på det personliga planet, d.v.s. borgensåtaganden av 
firmatecknaren. Men samtidigt förstod Gunnarsson motiven till att avskaffa revisionsplikten 
ur ett företagsperspektiv men menade att bankens ökande risktagande skulle leda till en mer 
kostsam kreditbedömningsprocess. Ett företag som genomfört en frivillig revision skulle 
premieras framför företag som inte genomfört den. Han trodde att banken skulle ställa krav på 
revision av vissa bolag vid kreditgivningsbeslut.  
 
Gunnarsson såg även att en utvecklig i denna riktning skulle leda till att bankerna fick ta över 
en del av revisorernas granskningsarbeten. Gunnarsson berättade att han redan idag genomför 
stickprovskontroller av tillgångar, men menade att ett avskaffande skulle medföra fler 
arbetsuppgifter av denna typ. 
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4.3.3 Intervju 6 Johansson 

Kreditbedömningsprocessen 
Johansson inhämtar information ifrån UC men väljer trots detta att räkna fram nyckeltalen 
själv för att göra en egen riskbedömning. Därmed fäster Johansson inte någon fullständig vikt 
vid kreditupplysningens riskkategorisering och föreslagna kreditlimit. Efter att hon tagit fram 
nyckeltalen gör hon en resultatbudget och en kassaflödesanalys. Förklaringen till att hon gör 
en egen bedömning är att UC: s bedömning inte går att lita på till fullo då den bygger på det 
föregående räkenskapsårets finansiella data. Det hon anser viktigt är omsättningen för att 
analysera företagets utveckling, soliditeten, kassalikviditeten och räntabiliteten som ställs i 
jämförförelse med branschindex. När det gäller kostnader är lönekostnaderna i företaget den 
viktigaste posten. Lönekostnaden ställs mot antalet anställda för att bedöma rimligheten i 
siffrorna och att det inte betalas ut någon svart lön. Innan ett möte påbörjas görs även en 
kreditupplysning på personen bakom företaget. Under mötet med kunden försöker hon testa 
kundens trovärdighet genom att ställa olika frågor om företaget, bl.a. ställer hon frågor om det 
finns några betalningsanmärkningar. Tillit och en bra relation till kunden är viktigare än ringa 
betalningsanmärkningar. Branschtillhörighet är en viktig faktor att ta med i bedömning av 
risken vid utlåning. De viktigaste källorna för det slutgiltiga kreditbeslutet för henne är 
företagets återbetalningsförmåga, en ren revisionsberättelse och företagets ställda säkerheter. 
 

Revisionens betydelse 
Efter att alla finansiella siffror granskats läser Johansson revisionsberättelsen. En ren 
revisionsberättelse är i stort sätt ett krav för att kreditbedömningsprocessen ska fortsätta. 
Revisionens viktigaste funktion är den oberoende granskningen av räkenskaperna. Innehållet i 
revisionsberättelsen är något som hon fäster stor vikt vid under kreditbedömningen. 
Johansson kunde inte tänka sig att bevilja lån till ett företag där revisorn ej tillstyrkt 
informationen i redovisningen eftersom hon oftast förlorar förtroendet för kunden ifall det är 
en oren revisionsberättelse. Enda undantaget hon kunde tänka sig är vid fall då det gäller en 
kund som har god skötsamhet gentemot banken. Men samtidigt poängterade hon att 
revisionsberättelsens innehåll skulle kunna få henne att omvärdera kundrelationen. Vid en 
eventuell anmärkning i revisionsberättelsen blir hon lite skeptisk och extra försiktig vid 
fortsatt bedömning. Hon ber även kunden att förklara varför det blivit som det blev. 
Johansson ser kundens förklaring på varför det finns anmärkningar som ett test på hur ärlig 
kunden är. Ibland kontaktar hon revisorn och frågar denna om det kan sägas något mer om 
anmärkningen. Det har ingen betydelse vem som är revisor då hon förutsätter att alla skall 
vara oberoende.  
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Om revisionsplikten skulle tas bort skulle Johansson sakna att en oberoende person genomfört 
en kvalificerad bedömning av företaget och verifierat att det med största sannolikhet stämmer. 
Det skulle försvåra för henne i kreditbedömningsprocessen eftersom siffrorna inte skulle vara 
lika tillförlitliga som innan. Hon skulle behandla alla företag lika oavsett om det ena företaget 
genomfört en oberoende revision och det andra inte genomfört det. Hon var även osäker på 
om hon skulle kunna tänka sig att kräva att företagen genomför en revision. Istället skulle hon 
troligtvis ge avslag om hon var osäker. Ett sätt att höja tillförlitligheten skulle vara att besöka 
företagen själv för att kontrollera säkerheterna.  
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4.4 Skandinaviska Enskilda Banken 
 

4.4.1 Intervju 7 Larsson 

Kreditbedömningsprocessen 
Kreditbedömningen inleds med att inhämta en kreditupplysning från UC på både företag och 
firmatecknaren. Detta görs för att skapa en uppfattning om kunden innan mötet. Mötet inleds 
med att Larsson gör en profilering av kunden, d.v.s. allmänna frågor om verksamheten och 
syftet med kapitaltillskottet. Ifall det finns betalningsanmärkningar syns det i informationen 
från UC och Larsson konfronterar alltid kunden med frågor för att bedöma om kunden är 
ärlig. Om svaren är tvivelaktiga påverkar det givetvis kreditbedömningen av företaget. 
Kundens branschkännedom, utbildning och erfarenhet är också faktorer som är väldigt vikiga 
att beakta vid beslutsfattandet. 
 
I den finansiella informationen som kommer från UC kontrollerar hon hur utvecklingen i 
finanserna ser ut för företaget. Nyckeltalen jämförs med branschindex och hon övergår sedan 
till att kontrollera företagets resultat och likviditetsbudget och hur finansieringen av lånet är 
planerad. I årsredovisningen kontrollerar Larsson soliditeten, likviditeten, räntabiliteten samt 
tillgångarna. Dessa värden jämförs med tidigare år för att analysera utvecklingen. För Larsson 
är tillgångarna den viktigaste posten då de utgör säkerheten för lånet. Ifall det inte finna 
tillräckligt med tillgångar begär hon en personlig borgen av kunden. Det slutgiltiga kredit 
beslutet fattas alltid i samråd med ytterliggare en kreditbedömare.  
 

Revisionens betydelse 
Larsson tar del av revisionsberättelsen redan vid kreditupplysningen från UC. Oavsett om 
revisionsberättelsen är ren eller oren så läser hon alltid igenom den i sin helhet när hon tar del 
av årsredovisningen. I årsredovisningen tittar hon närmare på om det finns några 
anmärkningar och vilken typ av anmärkningar som i så fall förekommer. En anmärkning 
spelar ingen större roll om kunden kan förklara varför denna anmärkning uppstått. 
Förekommer det flera anmärkningar börjar hon däremot undra om företagaren verkligen har 
�rent mjöl i påsen�. 
 
Det är viktigt att årsredovisningen är korrekt, annars kan det vara ett tecken på att ekonomin 
inte sköts på rätt sätt i företaget. När företaget har anmärkningar litar hon helt på sitt förnuft 
och den personliga kontakten med kunden. En reviderad årsredovisning är enligt 
respondenten otroligt viktigt för henne i kreditbedömningsprocessen. Detta eftersom 
respondenten ansåg att revisorns jobb som oberoende kontrollant var mycket viktigt i ett 
aktiebolag. 
 
Revisorn ska helst vara en auktoriserad revisor som skrivit på revisionsberättelsen. Dessutom 
vill hon att det ska vara någon från de stora revisionsfirmorna eftersom det är svårt att veta 
vilka revisionsbolag som är bra och dåliga 
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Respondent 1 motiverade att revisionsplikten är väldigt viktig för att säkerställa 
trovärdigheten i den finansiella informationen. Hon menade också att revisionsplikten hade ett 



 

31  

samband med företagens välmående och resultatet av den oberoende granskningen var ett 
måste för bankens bedömning av företagets återbetalningsförmåga.  
Respondenten menade dessutom att ett avskaffande av revisionsplikten skulle leda till en 
förändrad arbetsordning för banken vilket skulle kräva resurser och därmed öka kostnaden för 
det enskilda kreditbeslutet.  
 
Respondenten tillade att kraven på personligborgen skulle komma att användas mer frekvent 
för att banken skulle värja sig mot en tänkbart ökad risk. Respondenten menade att de 
egenskaper som skulle saknas mest är vetskapen om en oberoende granskning samt tilltron till 
den finansiella informationen.  
 
Respondenten tillade även att hon skulle premiera företag som genomför frivillig revision och 
menade att banken ev. Skulle ställa krav på detta genom nya direktiv och förslog att man 
istället bör förenkla revisionen för de små aktiebolagen. 
 

4.4.2 Intervju 8 och 9 Nilsson och Svensson 

Kreditbedömningsprocessen 
Inför det första mötet med kunden begär Nilsson och Svensson in årsredovisningen, resultat- 
och likviditetsbudget. Meningen med detta är att skapa ett diskussionsunderlag till mötet med 
kunden. Affärsidén synas samtidigt som företagsledarens erfarenhet och kompetens bedöms. 
Branscherfarenhet är enligt respondenterna av väldigt stor betydelse då det är fråga om 
riskbranscher. Nilsson och Svensson tillägger även att det är viktigt att även kreditbedömaren 
har erfarenhet av den bransch företaget är verksamt inom. Informationen från UC tas in och 
kreditrisken bedöms även utifrån denna. De viktigaste informationskällorna vid 
kreditbedömningen är ägaren, den personliga kontakten, budgetar och affärsidén. Även 
firmatecknarens privatekonomi och skötsamhet i banken är av betydelse.  
 
När vi presenterade diskussionsunderlaget lade de störst vikt vid bokslutssammanfattningen 
och skillnader i omsättningen över perioderna. Resultatet jämfördes med tidigare år för att se 
utvecklingen. Bland nyckeltalen är soliditeten det viktigaste. Tillgångar ses över för att se 
vilka säkerheter som kan ställas. På kostnadssidan är lönekostnaderna och ersättningar i 
förhållande till de anställda det viktigaste tillsammans med de finansiella kostnaderna vilka 
indikerar företagets kapitalkostnader. Nilsson och Svensson tillade dock att vid en 
säkerhetsbedömning är det oftast branschen som styr vilka poster som är av störst betydelse 
och att varulagret tillmäts ett lågt belåningsvärde. Som säkerhet används endast 
företagsinteckning vid behov och ibland även personlig borgen av firmatecknaren.  
 

Revisionens betydelse 
Revisionsberättelsen kontrolleras i dess sammanfattade form via kreditupplysningen. 
Helhetsbilden av revisionen granskas sedan i anknytning till att de går igenom 
årsredovisningen. Nilsson och Svensson förklarade att anmärkningar är väldigt vanliga för 
små aktiebolag, men att variationen ligger i graden av vad banken anser medföra en ökad risk. 
Revisionens viktigaste funktion är att en oberoende granskningen har genomförts av 
räkenskaperna. De stora revisionsbolagen anses mer tilltron då de har mer resurser och 
förväntas ha en hög kompetens. 
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Ifall det förkommer betalningsanmärkningar, anmärkningar om en försenad årsredovisning 
eller skatteskulder betyder det inte mycket utan kunden ges tillfälle att förklara de 
bakomliggande orsakerna. Har kunden en god återbetalningsförmåga har dessa anmärkningar 
ingen större inverkan på kreditbeslutet. Men ifall det är en ny kund ges anmärkningar en 
större betydelse, eftersom återbetalningsförmågan ännu inte satts på prov. Har revisorn 
anmärkt att det förekommer brott mot ABL (förtäckt utdelning, förtäckt lön, förbjudna lån 
etc.) tillmäts detta väldigt hög prioritet. Skälet till detta är att det är en indikator på 
företagsledarens bristande kompetens vilket får en direkt påverkan på företagets potential och 
därmed återbetalningsförmåga. Anmärkningar på ställda säkerheter är också av stor betydelse, 
då det får en avgörande betydelse för företagsinteckningen. Nilsson och Svensson fortsatte 
med att tillägga att den personliga relationen till kunden kan överbrygga revisorns utlåtanden, 
men att revisionen samtidigt kan tvinga banken att omvärdera kundrelationen. Det viktiga i 
slutändan är att företaget har reviderats och att revisionsberättelsen är kvittensen på det.  
 

Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
Enligt Nilsson och Svensson utgör revisionsplikten en grundstomme för bankernas 
bedömning av företagen. Ifall den skulle slopas medför det att en mer omfattande granskning 
skulle krävas av företaget ifrån bankens sida, vilket i sin tur skulle öka kostnaderna för 
företagen vid kreditbedömningen. Kunder som genomför en revision frivilligt skulle självklart 
ha en fördel gentemot de företag som ej genomför den. Vid bedömningen av ett företag är det 
dock inte revisionens innehåll som granskas, utan det viktiga är att granskningen har skett.  
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5. Analys 
 
Nedan följer en analys av det empiriska materialet som presenterades i föregående kapitel.  
Detta görs med hjälp av den teoretiska och praktiska referensramen som presenterades i 
kapitel tre. Analysen är uppdelad i tre områden: kreditbedömningsprocessen, bankernas nytta 
av revision under kreditbedömningen samt konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt. 
 

5.1 Kreditbedömningsprocessen 
 
Enligt Broome består kreditbedömningen av fyra komponenter: analys av företaget, dess 
finansieringsmöjligheter, de ställda säkerheterna samt andra bedömningsfaktorer. De 
ovanstående faktorerna ingår i vad som kallas för Altmans fem C modell vilken beskriver 
kreditbedömningen som en process med fokus på företagets tillgångar, 
återbetalningsförmågan, personen bakom företaget, säkerheter och företagets omvärld 
Utifrån respondenternas beskrivning av hur den praktiska kreditbedömningen går till, fann vi 
att respondenterna analyserar dessa faktorer för att bedöma företagets kreditvärdighet.  
 
De största skillnaderna i kreditbedömningsprocessen är inte den mellan bankerna, utan 
skillnaderna ligger på individnivå och har att göra med vilket huvudsakligt fokus 
kreditbedömaren väljer att inta. Kreditgivning bygger på handläggarens subjektiva bedömning 
vilket påverkas av individens arbetslivserfarenhet och i hög grad vilken utbildningsbakgrund 
personen ifråga har. Alla kreditbedömare har tillgång till samma informationskällor, men 
tilldelar dem olika hög grad av relevans utifrån vad de personligen värderar högst.  
 
Enligt Svedin handlar kreditbedömning om att behandla tillvägagångssätt för att bedöma och 
analysera företag. Bedömningen har som främsta syfte att avgöra kredittagarens 
återbetalningsförmåga snarare än att analysera de säkerheter som ställs för lånet. För att detta 
skall kunna ske på ett tillfredställande intar kreditbedömningen stort fokus på att bedöma 
risker. Metoden för att bedöma detta varierade dock kreditbedömarna emellan. Skillnaderna 
låg i vilket huvudsakligt fokus bedömningen intog, kvantitativt eller kvalitativt. Bland de 
kvalitativa bedömningsgrunderna förekom det även skillnader i vad som värderades. Av dessa 
skillnader uppfattade vi det som att yngre kreditbedömare, med kortare arbetslivserfarenhet, 
hade väldigt stort fokus på det kvantitativa i bedömningen. Bland respondenterna med en 
längre erfarenhet uppfattade vi skillnaderna som beroende av om de hade en akademisk 
bakgrund eller inte. Saknades den akademiska bakgrunden utgjorde de kvalitativa faktorerna 
ofta huvudfokus. Enligt Allen, Frame och Millers studie om credit scoring, så medför en 
enbart kvantitativtbaserad bedömningsform en högre kreditrisk för banken vid långivningen. 
För att kreditrisken skall kunna uppskattas på bästa sätt krävs det en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa element.  
 
Samtliga respondenter betonade vikten av att analysera likviditetsrisken vilken till stor del kan 
bedömas utifrån kvantitativ information, där de mest centrala bedömningsgrunderna för 
samtliga respondenter var att analysera: 
 

• lönsamhet 
• likviditet 
• soliditet 
• kassaflöde  
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Informationen får för samtliga respondenter en viktig beslutsfunktion eftersom det utgör 
grunden för bedömningen av företagets finansiella ställning och återbetalningsförmågan. 
Denna bedömning bygger till stor del på kvantitativa element, men respondenterna menade 
även att kvalitativa faktorer har en inverkan på likviditetsrisken.  
 
Rent praktiskt så föregås en beviljad kredit av ett personligt möte med företagaren. Under 
mötet ges företagsledaren ett tillfälle att redogöra för sina tankegångar och visioner kring 
verksamheten och dess utveckling. Några utav respondenterna menade att tilltron till personen 
bakom företaget utgör en så pass viktig bedömningsgrund att det kan överbrygga krissignaler 
som betalningsanmärkningar gentemot bolaget. Enligt Broomé, Elmér och Nylén är 
företagsledningens kompetens en av de viktigaste faktorerna för företagets framgång, något 
som betonades av de flesta av respondenterna genom att fokus riktas mot ägaren av företaget. 
Detta utgör det femte C: t i Altmans modell och har ett direkt samband med ledningsrisken 
och organisationsrisken i små företag. Vissa respondenter fokuserade på marknadsrisken för 
företaget. De menade att personen bakom företaget fick ännu större fokus om det rörde sig om 
en högrisk bransch. 
 
Till följd av att bankerna är vinstdrivande företag syftar den enskilda kreditbedömaren till att 
föra en effektiv kreditgivning. Detta innebär att maximera långivningen till överlevande 
företag och minimera lån till företag som går i konkurs. Enligt Svensson och Ulvenblad är en 
kreditförlust för banken en betydligt större kostnad än vad motsvarande inkomstförlust är om 
banken avslår en låneansökan. Bankrörelselagen ställer dessutom krav på bankernas 
bedömning av ett företags framtida återbetalningsförmåga och vilka säkerheter som skall 
kunna garantera återvinning vid insolvens. Tillsammans med direktiven i BASEL II, om att 
bankerna skall värna om den interna kapitaltäckningen, gör detta att bankerna förhåller sig 
restriktiva i sin kreditpolicy. På handläggarnivå tar sig detta uttryck i att respondenterna inte 
tillåts lämna ut lån med en stor blanco och därför kräver de ofta ett personligt åtagande i form 
av borgen eller en fastighetspant ifrån företagsledaren. Vid de situationer då de materiella 
säkerheterna i företaget uppfattas som otillräckliga är detta en vanlig lösning. Några utav 
respondenterna menade även att det ibland används en s.k. skötsamhetsborgen för att 
motivera ägarna att sköta sina betalningsåtaganden. Utifrån agentteorin utgör detta en 
agentkostnad som uppstår mellan bank och företag för att banken skall garanteras 
återbetalning för dess fordran.  
 
Revisionsberättelsen informationsvärde varierade för respondenterna. Ett flertal respondenter 
menade att anmärkningar inte påverkade kreditbedömningen då de ovanstående faktorerna 
avgör bankens bedömning. Några av respondenterna menade att anmärkningar beträffande 
värdering av tillgångar var av mindre betydelse än om anmärkningarna rörde brott mot ABL 
(förtäckt utdelning, förbjudna lån etc.). Detta eftersom det inverkade negativt på bedömningen 
av personen bakom företaget, vilket därmed påverkar uppskattningen av ledningsrisken och 
organisationsrisken. Samtliga var dock eniga om att anmärkningar påverkade 
bedömningsprocessen om det inverkade på företagets återbetalningsförmåga eller de ställda 
säkerheterna för lånet. 
 
Samtliga respondenter beskrev den vanliga kreditbedömningen av ett företag utifrån det som 
enligt teorin kallas för traditionell kreditbedömning. Den traditionella bedömningen innehåller 
kvantitativa såväl som kvalitativa element och betonar vikten av det personliga mötet med 
kunden under bedömningsprocessen. De flesta respondenter var eniga om att personen bakom 
företaget utgjorde en viktig hörnsten vid helhets bedömningen av företaget. Två utav 
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respondenterna menade dock att personen bakom företaget inte inverkar på bedömningen av 
företaget. 
 
De största skillnaderna vi kunde upptäcka mellan bankerna låg främst i organisationens 
arbetsstruktur. Handelsbanken har exempelvis en organisationsstruktur som bygger på att 
kontakten till kund sker på ett lokalkontor där en personlig relation skall skapas mellan kund 
och banktjänsteman, vilket kan ställas i kontrast till SEB: s förenklade låneform. Vid denna 
låneform baseras bedömningen av kunden enbart på kvantitativa element. Den personliga 
relationen och influensen minimeras därmed vid kreditbedömningen. Dessa lån uppgår dock 
max till 300 000 SEK. 
 

5.2 Bankernas nytta av revision under kreditbedömningen 
 
Under kreditbedömningsprocessen använder sig samtliga respondenter utav revisionen. 
Användningen och betydelsen av reviderad information varierar dock respondenterna 
emellan. I kreditupplysningen som är grunden för hela bedömningsprocessen finns det 
information om revisionsberättelsen är ren eller oren. UC: n består av ytterligare en del där 
revisionen och revisionsberättelsen har betydelse. Detta är riskanalysen och riskprognosen, 
vilka påverkas av om revisionen genomförts och innehållet i revisionsberättelsen. 
 
För de flesta respondenterna behandlades resultatet av revisionen redan vid 
kreditupplysningen. Innehållet i revisionsberättelsen har för de flesta respondenter en direkt 
inverkan på hur bedömningsprocessen skall fortgå. Då revisionsberättelsen saknade 
anmärkningar och företaget hade ett lågt riskstal valde ett antal respondenter att inte läsa 
igenom revisionsberättelsen då de erhöll årsredovisningen. Andra valde trots detta att alltid 
läsa igenom revisorns utlåtanden. Detta p.g.a. att säkerställa sig om att inte revisorn gjort 
några anmärkningar i revisionsberättelsen. Samtliga respondenter valde att läsa igenom 
revisionsberättelsen om den var oren. 
 
Revisionsberättelsen bidrar till att öka tillförlitligheten till de kvantitativa faktorerna i 
kreditbedömningsprocessen. Enligt Altman fem C modell kan man sammanfatta 
kreditbedömningsprocessen genom fem vitala element. Tre av dessa element går att bedöma 
utifrån kvantitativa faktorer (tillgångar, återbetalningsförmåga och säkerheter). Dessa tre 
faktorer påverkas indirekt av revisionsberättelsen om den är oren. Detta motiverades av 
respondenterna med att förtroendet till den finansiella informationen i årsredovisningen 
påverkades. Den asymmetriska informationen mellan kreditgivare och kredittagare ökar då 
kreditbedömarna inte längre kan säkerställa den finansiella informationen de har om företaget. 
När den asymmetriska informationen ökar leder det till att respondenterna kräver mer 
information av kredittagaren. En vanlig åtgärd är att diskutera orsakerna med företagsledaren 
samt att kontakta företagets revisor för att ev. erhålla extra information om upprinnelsen till 
innehållet. Vid en oren revisionsberättelse får de kvalitativa faktorerna såsom personlig 
karaktär ett högre värde än normalt, då många av respondenterna var eniga om att de inte 
dömde ut kredittagaren enbart p.g.a. anmärkningar. 
 
Enligt Svedin så är revisionsberättelsen en viktig informationskälla för kreditgivarna. Det 
viktiga är att revisionsberättelsen är ren, påskriven av en godkänd eller auktoriserad revisor 
samt att den inte innehåller anmärkningar eller kommentarer om årsredovisningen. Dessa 
faktorer värderades högt av de respondenter som hade revisionsberättelsen som utgångspunkt 
för den fortsatta bedömningen. Samtliga respondenter, även de som tillmätte 
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revisionsberättelsen ett betydande värde, poängterade dock att det var fråga om en 
informationskälla och att en anmärkning inte direkt ledde till ett avslag av en låneansökan. 
Revisionsberättelsen utgjorde för respondenterna en del utav en helhetsbedömning.  
En god återbetalningsförmåga samt en rimlig förklaring av en kompetent företagsledare 
kompenserade för samtliga respondenter för anmärkningar i revisionsberättelsen. De 
anmärkningar som respondenterna i förstahand letade efter var: 
 

• förseningar i inlämningen av årsredovisningen 
• brott mot beskattningslagen 
• brott mot ABL, ÅRL och bolagsordningen 
• nedskrivningar 
• anmärkningar på ställda säkerheter 
• varulagret 

 
Graden av bedömd allvarlighet i de ovanstående anmärkningarna varierade mellan 
respondenterna. Det tydligaste exemplet på det var uppfattningen om betydelsen av en 
försenat inlämnad årsredovisning. De flesta respondenterna tog väldigt lätt på detta och ansåg 
förseelsen som ringa medan andra relaterade denna anmärkning till hur företaget drevs och 
vilken ordning det var på verksamheten, vilket man kopplade till potentiella problem och 
organisationsrisken. Några respondenter ansåg att anmärkningar om brott mot ABL var den 
allvarligaste förseelsen. Respondenterna menade att detta var ett tecken på företagsledningens 
bristande kompetens vilket får direkta effekter för företagets utveckling och överlevnad.  
 
Samtliga respondenter tyckte att anmärkningar på ställda säkerheter var av stor betydelse då 
de har en direkt inverkan på bankens risktagande och den uppskattade kreditrisken. Till följd 
av detta utgjorde varulagret en viktig bedömningspost. Trots att varulagret har ett lågt 
belåningsvärde utgör det för de små aktiebolagen oftast en tillgång som ställs som säkerhet. 
Anmärkningar på denna post var därför väldigt betydelsefulla för bedömningsprocessen då 
risken vid en betalningsinställelse är knuten till säkerheterna som är tagna för lånet. I 
bankrörelselagen står det dessutom att säkerheten med betryggande marginal ska täcka 
krediten. 
 
Revisionens viktigaste egenskap var enligt respondenterna att en oberoende part kontrollerat 
företagets finansiella information. Enligt bankrörelselagen så är bankerna skyldiga att ha en 
klar uppfattning om företagens förmåga att klara av återbetalningen på lånen. Saknar banken 
denna utomstående parts granskning så menade respondenterna att bedömningen av ett 
företag skulle försvåras av det skälet att tillförlitligheten inte kan styrkas.  
 
Tillförlitligheten till informationen påverkar respondenternas möjligheter att genomföra 
korrekta bedömningar av företagens kreditvärdighet. Utifrån Svenssons och Ulvenblads 
kreditgivningsmodell beskrivs effekterna av att bankerna för en restriktiv kreditpolitik. 
Effekterna av detta blir att bankerna riskerar att genomföra fyra olika typ- misstag vid 
bedömningen av ett bolag. Typ II och Typ IV misstag handlar om risken att banken beviljar 
och förnyar ett kreditavtal till en icke-kreditvärdig kund. För samtliga respondenter var 
revisorns granskning av ett bolags räkenskaper en faktor som minskade risken för att dessa 
misstag skulle uppstå under bedömningsprocessen av den delen av kreditbedömningen som 
grundar sig på de kvantitativa elementen. Respondenterna tillade dock att andra faktorer 
självfallet kan göra att dessa misstag uppstår trots att revisionen genomförts.  
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Vid SEB: s standardiserade företagslån bygger processen enbart på s.k. credit scoring till 
skillnad från den traditionella bedömningen där kvalitativa och kvantitativa element ingår. 
Under denna process tar inte banken hänsyn till karaktären bakom företaget då kontakten 
uteblir p.g.a. att processen är datoriserad. En faktor som vanligtvis är av stor betydelse för 
bedömningen uteblir därmed, och revisionen kan sägas ha en mer betydande roll då det endast 
är den som garanterar tillförlitligheten.  
 
Utifrån de intervjuer vi genomförde hittade vi ett samband mellan de respondenterna som 
medverkade Vi fann att akademisk utbildning i hög grad påverkade respondenternas syn och 
praktiska användning av revisionen under kreditbedömningsprocessen. De personer som 
saknade akademisk utbildning fäste ingen större vikt vid om revision var genomförd eller inte. 
Dessutom läste de nästan aldrig igenom revisionsberättelsen. Trots att de inte värderade 
revisionsberättelsen och en genomförd revision särskilt högt så använde de sig av 
revisionsberättelsen indirekt då de förlitade sig mycket på risktalet och riskprognosen i 
kreditupplysningen. 
 
Bland kreditbedömare som väljer att fokusera på kvantitativa element, som årsredovisningen 
och kassaflödesanalyser, får revisionen en betydande inverkan då informationen de förlitar sig 
på är tillstyrkt av en oberoende part. De kreditbedömare som betonar och lägger stor vikt vid 
de kvalitativa elementen vid bedömningsprocessen använder sig inte lika utbrett av 
årsredovisningen och annan kvantitativ information. Detta leder till att revisionen inte får en 
direkt avgörande roll för bedömningen. Genomgående märkte vi således att oavsett 
kvantitativt eller kvalitativt fokus så hade kreditbedömarna vetskapen om att en revision 
genomförts av företaget, vilket ansågs vara den viktigaste egenskapen. 
 
Revisionsberättelsen är den slutgiltiga produkten av revisionen. Till följd av detta anser vi att 
detta dokument bör ha en stor inverkan vid kreditbedömningen av ett företag och vara en 
informationskälla som beaktas tidigt under processen. Under studiens gång upptäckte vi dock 
att så inte alltid var fallet. Många kreditbedömare tar del av revisionsberättelsen i sin helhet då 
de granskar årsredovisningen. Andra kreditbedömare tar endast del av revisionsberättelsen 
genom kreditupplysningen där det anges om den är tillstyrkt. Vid dessa fall får 
revisionsberättelsen en indirekt inverkan eftersom den påverkar kreditupplysningens angivna 
risktal och riskprognos. Bland dem som tar del av revisionsberättelsen i sin helhet varierar 
graden av vilket informationsvärde den tillmäts. Många anser att revisorns underskrift är den 
viktigaste egenskapen medan andra fäster stor vikt vid anmärkningar. Anmärkningar har 
genomgående en stor betydelse för kreditbedömare eftersom de har en direkt inverkan på 
riskbedömningen av företaget. 
 
Revisionens praktiska betydelse under kreditbedömningen får en annan innebörd om det är 
fråga om en ny kund eller en redan befintlig kund. För befintliga kunder har kreditbedömarna 
redan ett bra underlag för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Beträffande nya 
kunder har dessa inte satts på prov vilket gör att revisionens funktion för att stärka 
tillförlitligheten till informationen är nödvändig. För redan befintliga kunder får dessutom 
anmärkningar en mindre inverkan tillföljd av att en relation till företaget redan byggts upp 
genom att kreditbedömaren håller sig uppdaterad om hur riskerna ser ut genom uppföljningar 
av företaget. 
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5.3 Konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt 
 
Bankernas intresse för revisionsplikten har att göra med den ökade kreditrisken som uppstår 
om den finansiella informationen inte reviderats. Utifrån intressent modellen kan bankernas 
behov av tillförlitlighet i den finansiella informationen härledas till effekterna på kreditrisken 
som uppstår om revisionsplikten saknas. Kreditrisken är på kortsikt relaterad till företagens 
soliditet och likviditet och på långsikt kopplad till lönsamhetsutvecklingen i företaget.  
 
Ett slopande av revisionsplikten skulle innebära att den asymmetriska informationen ökar 
mellan parterna. Vilket skulle detta leda till att banken skulle tvingas använda mer omfattande 
granskningsåtgärder vid kreditbedömningen för att bevaka sina intressen. Detta krav skulle 
leda till att bankerna skulle öka informationskraven på företagen för att stärka tilltron till 
informationen och minska informationsasymmetrin vid riskbedömningen av företagen.  
 
Samtliga respondenter var eniga om att den främsta egenskapen med revisionen och 
revisionsplikten är att det är en oberoende granskning av företagets räkenskaper. De flesta 
respondenter ansåg därmed inte att utlåtandet ifrån revisorn som revisionen genererade var det 
viktigaste för bankernas bedömning. Tryggheten ligger enligt respondenterna i vetskapen om 
att en granskning av riktigheten i den finansiella informationen genomförts oavsett vilket 
resultat det genererar. 
 
Samtliga respondenter var eniga om att ett avskaffande av den lagstadgade revisionsplikten 
skulle få konsekvenser för bankernas arbetsförfarande. De flesta menade att kreditgivning till 
små aktiebolag skulle innebära ett mer omfattande personligt betalningsansvar för 
firmatecknaren. Utvecklingen skulle få denna karaktär tillföljd av att substansen i den 
rapporterade informationen skulle mista tillförlitlighet till följd av informationsasymmetrin. 
Kreditbedömningen av ett litet aktiebolag skulle därmed få en form mer lik den för 
handelsbolag och den för enskild firma, d.v.s. ett utökat personligt betalningsansvar. Under 
bedömningsprocessen skulle detta innebära att ett fokus riktades mot privatpersonen bakom 
företaget, något som dock redan ingick i kreditbedömningsprocessen för många av 
respondenterna.  
 
Trots att vissa respondenter inte använde revisionsberättelsen vid kreditbedömningen så var 
de eniga med övriga respondenter om att revisionsplikten är en grundbult för bankernas 
bedömning av företagen. Detta motiverades av samtliga genom att revisionsplikten gör att 
granskningen av företagen baseras på finansiell information där trovärdigheten i rimliggrad är 
försäkrad och därmed minskar informationsklyftan mellan företagsledaren och banken.  
 
Respondenterna menade att en avskaffad revisionsplikt skulle få större konsekvens för 
förstagångskunder, utan tidigare återbetalningshistorik i banken. Detta i kontrast till redan 
befintliga kunder där återbetalningsförmågan kan granskas antingen genom innehaven i 
banken eller genom skötsamheten och betalningshistoriken i banken. En utveckling som de 
flesta respondenter var eniga om var att det skulle krävas tätare uppföljning av företagskunder 
vid en avskaffad revisionsplikt för att banken därmed skall ha en bättre möjlighet att hålla sig 
uppdaterad med verksamhetens utveckling. För att sänka arbetsbördan för banken menade ett 
flertal respondenter att de skulle premiera kunder som valde att genomföra revision samt att 
de ev. skulle ställa krav på revision för att bevilja lån. En utav respondenterna menade att inga 
kunder skulle premieras framför andra men att ett företag som reviderats inte skulle kräva lika 
omfattande och kostsamma granskningsåtgärder.  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Här presenteras de slutsatser vi kan dra ifrån tidigare gjord analys. Kapitlet fortsätter sedan 
med en avslutande diskussion kring de områden vi berört under arbetet. Vi avslutar med att 
kritiskt granska det arbete vi genomfört samt ge förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Vilken betydelse har revisionen av små företag vid bankernas kreditbedömningsprocess? 
 
Vi har dragit slutsatsen att den praktiska användningen av revisionen och revisionsberättelsen 
under kreditbedömningsprocessen varierar mellan kreditbedömarna beroende på vilka 
faktorer de väljer att lägga tyngdpunkten på vid kreditgivningen. Dock använder samtliga 
handläggare sig av revisionen på ett eller annat sätt vid kreditbedömningen. Oavsett hur de 
använder sig av revisionen inför deras beslut så har den stor betydelse för hur låneavtalet 
utformas. Vi har kommit fram till att revisionens betydelse för kreditbedömningsprocessen 
finns på handläggar nivå och styrs av tre olika variabler:  
 
Variabel 1: Vilket bedömningsfokus kreditbedömaren intar (kvantitativt eller kvalitativt) 
Variabel 2: Vid vilken tidpunkt kreditbedömaren tar del av revisionsberättelsen (Vid 
kreditupplysning eller vid årsredovisningen) 
Variabel 3: Hur kreditbedömaren värderar olika typer av anmärkningar. 
 
Dessa tre variabler påverkas av vilken akademisk bakgrund och till viss del även vilken 
tidigare yrkeserfarenhet kreditbedömaren besitter. Då vi har dragit denna slutsats kan vi 
konstatera att revisionsplikten inte bara är ett principiellt ställningstagande från bankens sida, 
tvärtom så är revisionsplikten ett mycket effektivt redskap för bankerna under 
kreditbedömningsprocessen. För kreditbedömaren är vetskapen om att ett företag reviderats 
något som stärker tillförlitligheten till den information som granskas, vilket kreditbedömaren 
har som utgångspunkt vid bedömning. Vi kan även konstatera att kreditsökande företag har en 
nytta av att dess bokslut revideras då detta förenklar bankernas kreditbedömningsprocess.  
 
Hur kan ett borttagande av revisionsplikten påverka bankernas kreditbedömning? 
 
Kreditbedömningsprocessen kan komma att förändras för bankerna vid ett avskaffande av 
revisionsplikten. För att reducera kreditrisken kommer det förmodligen att införas mer 
omfattande regelverk och tätare uppföljningar av företagen. Anledningen till detta är att 
informationsasymmetrin mellan bank och företag troligtvis ökar. För att minska 
informationsasymmetrin kan det uppstå en situation där kapitalanskaffningskostnaderna för 
företagen ökar till följd av att bankerna ställer högre informationskrav. Kreditbedömningen av 
ett aktiebolag kommer troligtvis att likställas med den för enskilda firmor och handelsbolag. 
Detta gör att bedömningsprocessen av företag kan komma att inta mer omfattande fokus på 
privatpersonen bakom företaget. Till följd av detta kommer risken i säkerhetsbedömning att 
lämna fokus från företagsinteckningen och övergå till utökade borgensåtaganden för ägaren 
av företaget. På handläggar nivå tror vi att kreditbedömningen kommer att inta mer 
kvantitativt fokus. Detta p.g.a. att kreditbedömaren förmodligen kommer att granska den 
finansiella informationen mer ingående, antingen genom att ta hjälp av den interna expertisen 
eller med hjälp av externa konsultationer.  
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6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi tror att ett avskaffande av revisionsplikten skulle få direkta konsekvenser för 
handläggningen av kreditärenden. Den ökade kreditrisken till följd av en ökad 
informationsasymmetri kommer troligen att medföra ökade arbetsinsatser från 
bankpersonalen vilket får direkta konsekvenser för företagen i termer av ökade 
kapitalanskaffningskostnader. De ökade arbetsinsatserna innebär att kredithandläggaren 
kommer att få högre krav på sig att kontrollera den finansiella informationen från företaget. 
Det kan även tänkas att kredithandläggaren blir tvungen att besöka företaget ifråga innan ett 
kreditbeslut fattas för att kontrollera bl.a. lager och anläggningstillgångar. Dessutom kommer 
det förmodligen behövas mer frekventa uppföljningar av företagen för att kontrollera att 
företagen förvaltar verksamheten på ett tillfredställande sätt.  
 
Vid ett slopande av revisionsplikten tror vi att den förväntade kostnadslättnaden för 
småföretag skulle övergå till ökade kapitalanskaffningskostnader. Kostnadslättnaden som vi 
här syftar på är den årliga revisionskostnaden som företagen betalar. Skälet till detta är för att 
merparten av respondenterna hävdade att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra 
att bankerna trots det skulle ställa krav på revision. Om banken skulle avstå från att ställa 
detta krav skulle kreditbedömarna själva tvingas att säkerställa tillförlitligheten i de finansiella 
rapporterna. Detta skulle öka kostnaderna för bankernas handläggning vilket i sin tur skulle 
slå tillbaka mot företagen genom ökade lånekostnader. För företag som inte behöver en extern 
finansiering skulle kostnadslättnaderna aktualiseras. Därmed skulle det utgöra en fördel för 
dessa bolag om revisionsplikten avskaffades. Rent kostnadsmässigt tror vi däremot att 
situationen skulle vara oförändrad för de bolag som behöver extern finansiering via banklån.  
 
Vid ett beslut om ett slopande av revisionsplikten bör däremot inte enbart de kostnadsmässiga 
effekterna beaktas. Revisionen utgör, utifrån respondenternas svar, till viss del en 
kvalitetsstämpel på verksamheten. Utifrån Thorell och Norbergs utredning om hur 
utvecklingen sett ut i England framgår det att företagens revisionskostnader har övergått till 
rådgivningskostnader för bokföring och skattehantering. Om det i Sverige skulle bli en 
liknande utveckling tror vi att kvaliteten i företagens förvaltning kommer att bibehållas. Ett 
problem skulle däremot uppstå om de flesta företagen väljer att spara in på dessa kostnader 
genom att internt sköta dessa uppgifter. Detta skulle kunna få som konsekvens att 
företagsledarna inte upptäcker de varningssignaler som en revisor gör. Resultatet av detta tror 
vi är att fler företag tappar kontrollen över ekonomin om revisionsplikten slopas. Detta kan 
medföra att konkurserna ökar i utbredning.  
 
När revisionsplikten för småföretag infördes i Sverige var ett av huvudargumenten att 
förhindra ekonomisk brottslighet bland just små företag. Det ansågs att en avsaknad av en 
extern granskning skulle bidra till att dessa företag i ökad utsträckning manipulerade de egna 
finansiella siffrorna. Men dessa argument som grund finns det alltså belägg för att tro att den 
ekonomiska brottsligheten i Sverige skulle öka om revisionsplikten slopades. Vi tror dock att 
revisionsplikten inte hindrar någon ifrån att begå brottsliga handlingar. I handelsbolag och 
enskilda firmor saknas den lagstadgade revisionsplikten. Innebär det att de är mer utsatta för 
ekonomisk brottslighet än vad som är fallet för små aktiebolag? Vi tror inte det med bakgrund 
av hur utvecklingen sett ut i övriga Europa där revisionsplikten slopats för de små 
aktiebolagen. I vissa länder, t.ex. England har gränsvärdena för vilka som skall omfattas av 
revisionsplikten utökats ett flertal gånger. Vilket kan antyda att de inte har märkt av någon 
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större ökning av den ekonomiska brottsligheten. Vi anser att detta är områden som är viktiga 
att utreda genom vidare studier. 
 

6.3 Kritisk granskning 
 
Under studiens gång har vi stött på diverse olika svårigheter som kan tänkas ha påverkat vårt 
resultat i olika riktningar. Med anledning av detta förs här en diskussion kring denna 
möjlighet. 
 
Det största problemet under studiens gång har genomgående varit vid insamlandet av empiri. 
Vid intervjuerna vi genomfört har vi dränkts med information från respondenterna. I vissa fall 
har det varit svårt att veta vilken relevans denna information har för vårt syfte. Vi har dock 
hela tiden strävat efter att endast ta med information som är relevant i sammanhanget och 
försökt undvika information som bara har ett underhållande syfte och egentligen inte har 
särskilt hög grad av relevans för vår studie. 
 
Anledningen till att vi inte har valt att sammanfatta alla intervjuer från samma bank till en text 
i empirin är för att vi inte anser skillnaderna mellan bankerna som det vitala problemet i vår 
uppsats, utan istället anser att de stora skillnaderna ligger på individnivå vid 
kreditbedömningsprocessen. Detta har gjort det omöjligt för oss att sammanställa intervjuerna 
till en kortfattad sammanfattning då vårt syfte hela tiden har varit att läsaren ska kunna följa 
med i uppsatsen och hela tiden förstå hur och varför vi har dragit de slutsatser vi gjort. 
 
Vid varje intervjutillfälle har vi börjat med en kort inledning om vad studien går ut på, 
förklarat vilken företagsform undersökningen gäller och att vi ämnar undersöka små bolag i 
storleksordning 10/24-bolag. Anledningen till att vi valde att använda oss av 10/24-reglerna, 
bland de olika definitionerna av små aktiebolag som existerar, (se bilaga III) är för att det är 
den vanligaste benämningen av små aktiebolag inom Sverige och det alla kreditbedömare som 
jobbar med små aktiebolag har erfarenhet av. Dessutom skulle ett förverkligande av ett 
borttagande av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige, med största sannolikhet, 
innebära att gränsdragningen går vid just denna begränsning. 
 
Vid intervjuerna kan eventuella missförstånd ha skett då samtliga av de banktjänstemän vi 
intervjuade även, till viss del, varit ansvariga för medelstora bolag. Då varje enskild fråga inte 
specifikt förklarat att det gäller små aktiebolag av storleksordningen 10/24-bolag, då vi helt 
förlitat oss på att respondenterna varit medvetna om detta efter vår inledande förklaring, kan 
respondenterna av misstag ha svarat på en fråga utifrån perspektivet medelstora aktiebolag. 
Denna risk bedömer vi dock som minimal, då vi vid de tillfällen vi misstänkt att 
respondenterna svarat utifrån perspektivet medelstora aktiebolag, förtydligat frågan för 
respondenterna genom att förklara att frågan endast avsåg små aktiebolag. 
 
Intervjuerna har vid vissa tillfällen tagit oönskade riktningar då respondenterna varit ivriga att 
även klargöra hur det går till vid kreditbedömningen av stora aktiebolag. Detta har med stor 
säkerhet inte påverkat vår empiri eller analys då vi hela tiden varit medvetna om att det de 
berättat om gäller stora aktiebolag, efter att respondenterna klargjort detta. Problemet låg 
snarare i hur vi skulle styra tillbaka respondenten till det, för vår del, relevanta igen. 
Anledningen till att detta var ett problem var för att intervjuerna var tidsbegränsade till en 
timme vid de flesta av tillfällena och att vi behövde all den tiden till att prata om det relevanta 
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problemet. Vi löste dock detta problem tillfredställande genom att styra tillbaka respondenten 
till ämnesområdet genom specifika följdfrågor som behandlade små aktiebolag. 
 
Ytterligare ett problem vi stötte på under intervjuerna var att en del respondenter inte ville 
svara på vissa frågor då de ansåg att det var känslig information för banken de arbetade för. 
Detta till trots att vi valt, och upplyst om, att vi inte skulle hänga ut någon av respondenterna 
och att vi skulle låta respondenterna vara anonyma. Anledningen till att vi valde att låta 
respondenterna vara anonyma var för att de inte skulle behöva känna sig pressade att svara 
rätt på alla frågor, vi var snarare ute efter att ta reda på hur individen genomförde 
kreditbedömningsprocessen och inte hur bankens kreditpolicy ser ut. Hur den ser ut kan vi 
läsa oss till på egen hand. Av denna anledning så använde vi oss dessutom av fiktiva namn i 
empiri avsnittet.  
 
Vid frågor om ett eventuellt borttagande av revisionsplikten är det viktigt att förstå att 
respondenterna svarade utifrån sina egna åsikter. Eftersom ett borttagande av revisionsplikten 
ännu inte aktualiserats måste läsaren förstå att detta behandlar hur ett borttagande av 
revisionsplikten skulle påverka respondenternas kreditbedömningsprocess i dagsläget. Det är 
fullt möjligt att speciella ramar skulle komma att tas fram för hur man skulle hantera detta 
problem, om ett borttagande skulle bli aktuellt i framtiden. 
 
En del kan tycka att antalet intervjuer vi gjort är i minsta laget, men efter att vi genomfört nio 
intervjuer började vi känna en mättad känsla och vi upplevde att fler intervjuer inte skulle 
förbättra studiens kvalité. Dessutom var genomförandet av denna undersökning tidsbegränsat. 
Då kreditbedömningsprocessen är både individuell och komplex hade vi inte satt som mål att 
generalisera vårt undersökningsresultat vilket gjorde att vi kunde nöja oss med det vi 
genomfört. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Under uppsatsen gång har vi stött på olika frågeställningar som vi anser skulle vara 
intressanta att undersöka. En av de första frågeställningarna som vi kom i kontakt med var 
valet mellan vilka intressenter som uppsatsen skulle utgå ifrån. Vi stod i valet mellan 
kreditgivare, leverantörer och skatteverket. Med detta sagt anser vi att det skulle vara 
intressant att undersöka de leverantörer och skattemyndighetens syn på en avskaffad 
revisionsplikt.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka vilken effekt den avskaffade revisionsplikten har 
fått för den ekonomiska brottsligheten i de EU-länder som väljer att undanta små aktiebolag 
ifrån revisionsplikt. 
 
Ett annat forskningsområde att beröra skulle kunna vara vilken konsekvens införandet av 
Basel II har för bankernas kreditbedömningsprocess.  
 
 



 

43  

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Altman E. I. Managing the commercial lending process, s. 473-510 ur Aspinwall R. C., 
Eisenbeis, R. A. (1985), Handbook for banking strategy. John Wiley & sons. 
 
Ax, C., Johansson, C., Kullven, H., 2002, �Den nya ekonomistyrningen�, 2002, andra 
upplagan, Malmö, Liber 
 
Broome, Elmer, Nylén 1995�Kreditgivning till företag� fjärde upplagan, lund, 
studentlitteratur  
 
Bryman, A. 2002 �Samhällsvetenskapliga metoder� Malmö, Liber  
 
Eriksson, L., T., & Wiedersheim-Paul, F., (2001) ’’Att utreda, forska och rapportera’’ 
Liber Ekonomi. 
 
Gustavsson, B., (red.), 2004, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund, 
Studentlitteratur 
 
Hartman, J., 1998 �Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori� Lund, 
Studentlitteratur 
 
Jacobsen, D., I., 2002, Vad, hur och varför? Lund, Studentlitteratur 
 
Jönsson, B., (red) 1992�Handbok i kreditgivning� sjunde upplagan, Stockholm, FB 
Utbildningskonsult AB 
 
Murray, R. F, Evaluating credit wothness s. 74-93 ur Beckheart, B. H. 1959, Buisness loans 
of american commercial banks. The ronald press company, New York 
 
Pindyck R., S., Rubinfield Daniel L., 2001, Microeconomics, fifth edition, New jersey, 
Prentice hall 
 
Smith, D., 2000, ’’Redovisningens Språk’’. Lund, Studentlitteratur,  
 
Stenberg, V., Sighblad, R., 2003 �Kreditbedömning� Uddevalla, Björn Lunden Information 
AB 
 
Svedin, J, 1992 �Kreditgivning och kreditbedömning av företag� Malmö, Almqvist & Wiksell 
förlag AB 
 
Thuren, T., 1991�Vetenskapsteori för nybörjare� Stockholm, Liber AB 
 
Avhandlingar 
 
Green, E., 1997, Kreditbedömning och intuition . ett tolkningsförslag, Lund, Lunds 
Universitet 
 



 

44  

Silver, L., 2001, �Credit risk assessment in different contexts : the influence of local networks 
for bank financing of SMEs� Uppsala, Uppsala Universitet 
 
Silver, L.,� Utvärdering av förmånsrättsreformens effekter utifrån ett 
kreditgivningsperspektiv� Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Svensson, B, 2003 �Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 
kreditvärdighet� Uppsala, Uppsala Universitet 
 
Svensson, B, 2000 �Redovisningsinformation för kreditbeslut� Uppsala, Uppsala Universitet 
 
Svensson, K, Ulvenblad, P-O, 1994 �Bankmäns hantering av krediter till små företag � en 
studie ur ett informationshanteringsperspektiv� Lund, Lunds Universitet  
 
Artiklar 
 
Allen N Berger, W. Scott Frame, Nathan H Miller, Credit Scoring and the Availability, Price, 
and Risk of Small Business Credit, The Journal of Money, Credit and Banking, Vol 37, Nr. 2 
(Apr., 2005), s. 30 f 
 
Brännström, D., Åttonde bolagsdirektivet, Balans nr 4, 2004 
 
Thorell, P., Norberg, C., �Revisionsplikten i små aktiebolag�, Svenskt näringsliv, 2005 
 
Torstensson, Å., Littorin, S., Grönlund Krantz, A., Landgren, P., �Ta bort regel krånglet�, 
Allians för Sverige, 2005 
 
Svensson, B., �Kreditgivarnas krav på bättre redovisningsinformation från små och 
medelstora företag�, Balans nr 9 2000 
 
Direktiv och lagar 
 
Aktiebolagslagen 
 
BRÅ, PM 1978:2, Revisorns verksamhet, 1978 
 
EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (78/660/EEG). 
 
FAR, FARs samlingsvolym del 1, 2004 Stockholm, FAR förlag AB 
 
FAR, FARs samlingsvolym del 2, 2004 Stockholm, FAR förlag AB 
 
FAR, 2001 �Vad är revision� femte upplagan, FAR förlag AB 
 
Förenklade redovisningsregler, m.m 
 
Revisorslagen 
 
96/280/EG eller FAR INFO nr 5 2003 
 



 

45  

2003/361/EG 
 
Prop. 2005/06:116 
 
Elektroniska källor 
 
Torstensson, Å., Littorin, S., Grönlund Krantz, A., Landgren, P., (2005), �Ta bort regel 
krånglet�, Allians för Sverige, hämtad den 15 februari 2006 från 
http://www.kristdemokraterna.se/upload/files/IFPUBDokument/75/32575.pdf 
 
Aktiebolagskommittén, (April 1995), Till statsrådet Freivalds, L., hämtad den 15 februari 
2006 från http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/43/b27c0ef8.pdf 
 
Sveriges Riksbank, (2004, september), �Mindre och medelstora företag missgynnas ej av 
Basel II�, hämtad den 2 april 2006, från 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=14000 
 
Silver, L., �Utvärdering av förmånsrättsreformens utifrån ett kreditgivningsperspektiv�, 
hämtad den 2 april 2006, från 
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Övriga%20rapporte
r/Utv%20fmreform%20effekt%20Underlag%20050701.pdf 
 
Europeiska kommissionen, �Ditt företag och den nya ratingkulturen�, hämtad den 25 april 
2006, från 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/docs/basel_2_guide/basel_guide_sv.
pdf 
 
Finansinspektionen, (2002, oktober), �Riskmätning och kapitalkrav II�, hämtad den 25 april 
2006, från 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2002/rapport2002_8
.pdf  
 
Lind, G., (2005 februari), �BASEL II � nytt regelverk för kapitalkrav�, hämtad den 25 april 
2006, från 
http://www.riksbanken.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/goranlind.
pdf 
 
www.Nordea.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.Fsb.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.Seb.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.handelsbanken.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.UC.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.far.se hämtad den 20 februari 2006 
 
www.Bibliotek.se hämtad den 15 februari 2006 



 

46  

 
www.almi.se hämtad den 5 april 2006 
 
www.nyforetagarcentrum.se hämtad den 10 april 2006 
 



 

a  

Bilaga I: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Alla frågorna nedan berör endast små aktiebolag, dvs. näringsdrivande icke- noterade 
aktiebolag i vilka: 

1. antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst 10 
anställda, och 

2. tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
uppgår till högst 24 miljoner kronor. 

 
Bakgrundsinformation: 

1. Namn 
2. Befattning 
3. Ansvarsområde 
4. Yrkeserfarenhet. 

 
Kreditbedömning 
 
Hur går en kreditbedömning till i er bank när ett litet aktiebolag ansöker om kredit? 
 
Vilka informationskällor tar ni hänsyn till vid ett kreditgivningsbeslut? 
 
Hur ser beslutsprocessen för att bevilja ett lån ut i er bank?  
 
Påverkar bankens spridning av kreditrisker kreditgivningen? 
 
Hur stor vikt fäster ni vid årsredovisningen kontra de andra informationskällorna vid 
kreditgivning? 
 
Vilka poster i årsredovisningen är viktigast vid ett kreditgivningsbeslut? 
 
Revision 
 
Hur viktig är revisorns revision av bolaget i era beslut? 
 
Vilka är revisionens viktigaste funktioner för er? 
 
Hur värderas innehållet i revisionsberättelsen vid kreditbedömningen? 
 
 
Revisionsplikten 
 
Vad anser ni om revisionsplikten? 
 
Hur skulle en slopad revisionsplikt påverka kreditbedömningen? 
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Bilaga II: Sammanställd årsredovisning 
 
Sammanställd årsredovisning. Underlag för diskussion om vilka poster och nyckeltal som 
prioriteras under kreditbedömningen 
Fantasi Sport i Stockholm AB Reg.datum: 1991-05-17  

xxxxx 18 

11432 STOCKHOLM 

Orgnr.: xxxxxx-xxxx 

Telefon: - 

Kommun: Stockholm 

Län: Stockholms län 

  

 

  

 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod:   
200409- 
200508 

200309- 
200408 

Antal anställda:   7 7 

Omsättning (tkr):   17802 16575 

Omsättningsför.:   7.40 16.76 

Res. e. fin.netto (tkr):   1102 1415 

Summa tillgångar (tkr):   7996 5550 

Soliditet:   35.53 40.94 

  

 
VERKSAMHET 

 

  

 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

 
 

  

 
TIDIGARE NAMN 

Fantasi Sport i varuhuset K Aktiebolag, Registreringsdatum: 1991-05-17 

  

 
FIRMATECKNARE 

Firman tecknas av 

 

 

  

 
BOLAGSORDNING 

Bolaget skall bedriva handel med sport- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet. 

  

 
RESULTATRÄKNING 
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Bokslutsperiod:   
200409- 
200508 

200309- 
200408 

Omsättning (tkr):   17802 16575 

Löner och ersättningar:   1004 1286 

Res. f. avskrivningar:   1496 1462 

Avskrivningar:   19 27 

Res. e. avskrivningar:   1477 1435 

Finansiella intäkter:   2 5 

Finansiella kostnader:   376 25 

Res. e. finansnetto:   1102 1415 

Extraordinära intäkter:   0 0 

Extraordinära kostnader:   0 0 

Res. f. disp.:   1102 1415 

Boksluts. disp.:   340 350 

Skatter:   298 296 

ÅRETS RESULTAT:   464 768 

  

 
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 

Bokslutsperiod:   
200409- 
200508 

200309- 
200408 

Likvida medel:   3 72 

Kundford:   24 15 

Varulager:   4705 4408 

Övr. oms. tillg.:   3218 1000 

Sum. Oms. tillg.:   7950 5495 

Spärrkonto:     

Mask. o. inv.:   45 55 

Sum. anl. tillg.:   46 56 

  

 
BALANSRÄKNING SKULDER 

Bokslutsperiod:   
200409- 
200508 

200309- 
200408 

Leverantörsskulder:   2432 2308 

Summa kortfristiga skulder:   4931 3149 

Summa långfristiga skulder:   0 0 

Obeskattade reserver:   800 460 

Aktiekapital:   100 100 

Övrigt bunden kapital:   20 20 

Obunden eget kapital:   2145 1821 

Summa eget kapital:   2265 1941 

Summa skulder och eget kapital:   7996 5550 

  

 
NYCKELTAL 

Bokslutsperiod:   
200409- 
200508 

200309- 
200408 

Res före avskrivningar % av oms:   8.40 8.82 

Nettoresultat i % av omsättningen:   6.19 8.54 

Vinstmarginal:   8.30 8.69 

Omsättning/anställd:   2543.14 2367.86 

Soliditet:   35.53 40.94 
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Kassalikviditet:   65.81 34.52 

Kassaflöde från rörelsen:   81.00 -220.32 

Avkastning på eget kapital:   38.79 62.27 

Avkastning på totalt kapital:   18.48 25.95 

Lönekostnad/anställd:   143.43 183.71 

Res. f. disp. o skatt/anst:   157.43 202.14 

Omsättningsförändring:   7.40 16.76 

För. sum. tillg.:   44.07 36.01 

Bilaga III: Definition Småföretag 
 
Idag så existerar det flera olika definitioner på småföretag. EU-kommissionens 
rekommendation SME110 (Small and Medium-sized Enterprises) utgör en grupp innehållande 
tre olika kategorier av företag. Den första kategorin är medelstora företag som har en 
omsättning som inte får vara större än 50 miljoner euro eller en balansomslutning som ej får 
överstiga 40 miljoner euro per år. De får dessutom inte sysselsätta mer än 250 personer och 
inte mindre än 50 personer. Andra kategorin är småföretag som får ha mellan 10 och 49 
sysselsätta personer och ej ha en omsättning överstigande 7 miljoner euro eller en 
balansomslutning som är under 5 miljoner euro per år. Den sista och tredje kategorin utgörs 
av mikroföretag. De sysselsätter färre än 10 personer och har en omsättning eller 
balansomslutning som ej överstiger 2 miljoner euro per år111. 
 
En annan definition av småföretag hittar vi i fjärde och sjunde bolagsdirektiven. Det är de 
företag som är tvungna att upprätta års- och koncernredovisning. Där sägs det att små företag 
är bolag som har färre än 50 anställda och en omsättning understigande 7,3 miljoner euro eller 
en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro. 
 
Den svenska definitionen och dess gränsvärden kan hittas i ÅRL. Där står de s.k. 10/24-
reglerna, vilka innebär att små företag är de företag som sysselsätter färre än 10 personer och 
har en omsättning som understiger 24 miljoner SEK. Dessa bolag behöver ej lämna vissa 
upplysningar och de behöver dessutom inte upprätta någon koncernredovisning.  
 
Tabell Gränsvärden småföretag 

 EU rek. 
EU rek mikro-
företag Fjärde dir. ÅRL 

Anställda  50 10 50 10 

Balansomslutning  
2 miljoner 
euro 

3,65 miljoner  
euro  

Omsättning 
7 miljoner  
euro 

2 miljoner  
euro 

7,3 miljoner 
euro 

24 miljoner 
sek 

 
 
Det som bör tilläggas här är att justitiedepartementet har lagt ett förslag till ändringar i bland 
annat gränsvärdena112. Denna ändring skall ske för att anpassa svenska regler till EU-rätten. 
Denna promemoria har kommit så långt att den nu har blivit en proposition som skall träda i 
kraft enligt förslaget den 1 januari 2007.113  
 

                                                
110 96/280/EG eller FAR INFO nr 5 2003 
176. Ny definition av små och medelstora företag eller  
111 2003/361/EG 
112 Förenklade redovisningsregler, m.m. 
113 Prop. 2005/06:116 
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Bilaga IV: Gränsvärden inom EU 
 
Här redovisas gränsvärden för undantag för de företagsformer som omfattas av EG direktivet 
Som framgår av tabellen varierar utnyttjandet i förhållande till maximalt tillåtna gränsvärden 
enligt EG-direktivet. Vad som kan konstateras är att samtliga länder utnyttjar ett högre 
gränsvärde än det värde ÅRL använder vid sin definition av små aktiebolag, dvs. 10/24 bolag. 
 
Land Tillgångar 

(euro) 
Omsättning 
(euro) 

Antal 
anställda Företagsformer 

Belgien 2450000 4900000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

England 3650000 7300000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

Frankrike 1550000 3100000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

Grekland 1450000 2900000 50 
Publika AB 
Privata AB 
Handelsbolag 

Irland 1904000 317000 50 
Publika AB 
Privata AB 
Handelsbolag 

Italien 1550000 3100000 50 
Publika AB 
Privata AB 
Handelsbolag 

Luxemburg 3125000 6250000 50 
Publika AB 
Privata AB 
Handelsbolag 

Nederländerna 3500000 7000000 50 Alla juridiska personer 
som drivs i vinstsyfte 

Portugal 1450000 2900000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

Spanien 2374000 4748000 50 
Publika AB 
Privata AB 
Handelsbolag 

Tyskland 3438000 6875000 50 
Större AB (AG) 
Mindre AB (Gmbh) 
Handelsbolag 

Österrike 3125000 6250000 50 Privata AB 
Handelsbolag 
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Bilaga V: Almi, Nyföretagarcentrum och UC 
 
ALMI 
 
ALMI är en koncern som bildades år 1994 efter ett riksdagsbeslut. Koncernen består av 21 
regionala dotterbolag med ALMI Företagspartner AB som moderbolag som staten är ensam 
ägare i. Moderbolaget i sin tur är majoritetsägare i alla dotterbolagen och resterande del ägs 
regionalt av respektive landsting, regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan 
eller kommuner.   
 
Koncernen har som uppgift att skapa tillväxt och förnyelse i det svenska näringslivet för att 
främja utvecklingen av mindre företag. Detta sker genom affärsutveckling och finansiering till 
innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas. ALMI bistår med 
olika tjänster som skall hjälpa till i de olika faserna som finns längs med hela vägen från 
affärsidé till lönsamt företag.114 
 
Nyföretagarcentrum 
 
År 1985 så startades det första Nyföretagarcentrum i Sverige i Kallinge i Blekinge. Det var 
dåvarande Volvochefen P G Gyllenhammar som tog initiativet. Starten skedde genom 
samverkan mellan näringslivet och kommunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska 
Jobs and Society. Nyföretagarcentrum är en näringslivsdriven stiftelse vars uppgift är att 
stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. När företagare skall 
starta ett företag så kan de få hjälpa av erfarna rådgivare på ett Nyföretagarcentrum. Där kan 
de få kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning. Det är det lokala näringslivet på varje 
ort som till huvuddelen står för kunskap, engagemang och finansiering. Nyföretagarcentrum 
finns på fler än 100 orter i Sverige.115 
 
UC 
 
UC startade år 1977 och är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC 
erbjuder sina kunder dagsaktuell information om företag och privatpersoner som företag kan 
använda för kreditbedömningar och andra kvalificerade bedömningar. UC affärsidé är: att 
hjälpa beslutsfattare till rationella och lönsamma kredit- och affärsbeslut under iakttagande av 
hög etik. De har en årlig omsättning på över 300 miljoner kronor och har cirka 200 anställda. 
Deras största ägare är de fyra stora bankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea 
och SEB.116 
 

                                                
114 www.almi.se  
115 www.nyforetagarcentrum.se  
116 www.uc.se  


