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  Sammanfattning 
 
Sammanfattning 
 
Sedan 1983 har alla aktiebolag i Sverige haft revisionsplikt, numera är Sverige ett av få länder 
som fortfarande har revisionsplikt för alla bolag oavsett storlek. Revisionsplikt innebär att en 
revisor med en professionell, skeptisk inställning skall planera, granska, bedöma och uttala sig 
om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Efter att Sverige 1995 gick med i EU 
kom även EG:s bolagsdirektiv att styra över revisionen, där det i det fjärde bolagsdirektivet 
finns möjlighet att undanta småföretag från revisionsplikten. Diskussionerna kring 
revisionspliktens existens i Sverige förs dock intensivt.  
 
Det jag i denna uppsats valt att undersöka är:  
Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av 
småföretag? 
 
Syftet med min studie är att genom intervjuer förstå vilken betydelse det reviderade materialet 
har vid bankers kreditbedömning av småföretag. Jag vill även få insikt i vad som kan ersätta 
det reviderade materialet vid bedömningen. 
 
Jag har valt att använda mig av ett deduktivt angreppssätt, med den teoretiska referensramen 
som grund för att utforma den intervjuguide jag använt mig av vid datainsamlingen. Den 
teoretiska referensramen består av tre delar: revision, kreditbedömning samt tänkbara 
konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten. Revisionsavsnittet beskriver vad 
revision innebär samt vilka lagar och regler som styr. Avsnittet om kreditbedömning beskriver 
hur kreditbedömningen av företag går till, vilket underlag som kreditgivarna använder, vilken 
betydelse materialet har samt vilka risker som anses uppkomma i samband med kreditgivning.  
I det avslutande avsnittet presenterar jag resultatet från en studie som genomförts i England 
efter att de avskaffat revisionsplikten, detta för att få en inblick i vilka konsekvenser som ett 
avskaffade kan medföra. 
 
Min undersökning visade att bankerna använder det reviderade materialet vid flera moment i 
deras kreditbedömningsprocess samt vid en årlig kontroll av företagen. De olika momenten är 
bland annat en analys av framtida kassaflöde och företagets framtid. Det reviderade materialet 
används för att avgöra om ett företags framtidsplaner verkar rimliga och som grund för att 
räkna ut ett framtida kassaflöde. Vilket visar på att det reviderade materialet ger banken nytta 
vid kreditbedömningen av småföretag.  
 
Den reviderade balans- och resultaträkningen är inte den enda fördelen som kommer med 
revisionen. Andra fördelar som enligt banken medföljer är tillgång till en revisor som de kan 
kontakta under kreditbedömningen samt revisionsberättelsen där väsentliga händelser 
kommenteras. Att ersätta det reviderade materialet finns det ingen anledning till, det är 
däremot viktigare att ersätta revisionens granskande funktion. För att företagen kommer även 
i fortsättingen att upprätta en årsredovisning men den kommer dock inte att vara granskad av 
någon oberoende part. 
 
Slutsatsen jag kan dra av min studie är att de konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten 
skulle få för bankerna vid kreditbedömningen av småföretag, är att bedömningsprocessen blir 
förlängd. Detta på grund av att banken måste göra en djupare granskning av företagets 
finansiella information för att fastställa trovärdigheten.   
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Förkortningsförteckning 
 
EG = Europeiska gemenskapen 
 
EU = Europeiska unionen 
 
FAR = Föreningen auktoriserade revisorer 
 
FSR = Foreningen af Statautoriserede Revisorer 
 
VD = Verkställande direktör 
 
UC = Upplysningscentralen 
 
SEK = Svensk krona 
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1 Inledning 
 

 detta inledande kapitel presenterar jag utdrag ur den pågående debatten, som ligger till 
grund för studiens frågeställning och syfte. Därefter beskriver jag vilka medvetna 

avgränsningar som jag gjort för studien. Vidare följer en begreppsförklaring för att redogöra 
för återkommande begrepp. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens fortsättning 
för att förtydliga studiens struktur.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Alla aktiebolag i Sverige är enligt aktiebolagslagen sedan 1983 skyldiga att ha minst en 
revisor som utför dess revision, det vill säga det var då revisionsplikten infördes.1 Revision 
innebär att en revisor kritiskt granskar, bedömer och uttalar sig om företagets redovisning och 
förvaltning.2 Revisionsplikten infördes för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och för 
att ägarna skulle få bättre kontrollmöjligheter.3 Det är inte bara ägarna som tar beslut utifrån 
det reviderade materialet som finns tillgängligt, utan även företagets leverantörer, kunder, 
anställda, kreditgivare, styrelse/företagsledning, stat och kommun. Trovärdigheten till 
materialet som revisionen medför är därför viktig.4 
 
När Sverige 1995 gick med i EU, blev det möjligt att enligt artikel 51 i EGs fjärde 
bolagsdirektiv undanta småföretag från revisionsplikt. ”Definitionen av småföretag är enligt 
EU-kommissionen företag med mellan 10 och 49 anställda och med en omsättning 
understigande 63 miljoner SEK.” 5 Samtliga ”gamla” EU-länder, det vill säga de som ingick i 
EU innan utvidgningen 2004, med undantag för de nordiska länderna, undantar småföretagen 
från revisionsplikten. De gränsvärden som EU satt för undantaget är vad som maximalt är 
tillåtet, medlemsländerna får utifrån dessa själva bestämma vilka gränsvärden som ska gälla. 
Detta har medfört att vissa länder utnyttjar undantaget maximalt medan andra länder valt lägre 
gränsvärden.6  
 
I Finland och Danmark diskuteras olika förslag på förenklingar av revisionsplikten.7 Där det i 
Finland diskuteras vilket system de ska ha gällande revisorer i framtiden. Det system de har 
idag innebär att de minsta bolagen har en lekmannarevisor och i övrigt är det krav på att ha en 
auktoriserad revisor. Revisorerna själva anser dock att alla bolag oavsett storlek ska ha en 
yrkesrevisor. I Danmark diskuteras hur de ska minska den administrativa bördan för 
småföretagen. I en rapport från handels- och bolagsverket, konstateras att nyttan av 
revisionsplikten inte motsvarar kostnaden för småföretagen i Danmark. I rapporten föreslås ett 
antal förenklingar av revisionsplikten för att minska den administrativa bördan, förslagen är 
allt ifrån att utnyttja EUs maximalt tillåtna gränsvärden till att stegvis höja gränsvärdena för 
avskaffande av revisionsplikten. FSR som är den danska motsvarigheten till FAR, är kritiska 

                                                 
1 Aktiebolagslagen 2005:551 kap 9 1§ 
2 Margareta Damberg, FARs Revisionsbok 2002,  (Stockholm: FAR Förlag AB, 2002), 13. 
3 Elisabeth Precht, ”Revisionsplikt var svaret på den ekonomiska brottsligheten”, Balans nr 4, (2005):22-23. 
4 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 14-16. 
5 Thorell Per och Norberg Claes, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, Svenskt Näringsliv, 2005, 9-11. 
6 Pernilla Halling, ”Sällan revision av små företag i EU-länderna”, Balans nr 3, (2005):16. 
7 Nyquist Kerstin och Burén Carl-Gustaf, ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Stockholm: Svenskt 
Näringsliv, 2005, 4-5. 
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till ett eventuellt avskaffande. FSR anser att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka 
och att skattemyndigheten kommer att behöva öka sin bemanning. Vidare anser FSR att 
argument som, att Danmark är ett av få EU länder som inte utnyttjar undantaget för 
småföretag, inte är ett tillräckligt skäl till att avskaffa revisionsplikten. Enligt Uffe Conrad, 
FSRs administrativa direktör, tar argumentet inte hänsyn till den speciella nordiska samhälls- 
och företagsstrukturen, som bygger på tillit kombinerat med förnuftig kontroll. Vilket är 
skillnaden från övriga Europa och menar på att Norden därför inte i alltför stor utsträckning 
ska influeras av andra EU-länder.8 
 
På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Per Thorell och Claes Norberg undersökt 
revisionspliktens för- och nackdelar och om nyttan överstiger kostnaden för revisionen i 
småföretagen. Sverige är ett av få länder som inte utnyttjar möjligheten att undanta 
småföretag från revisionsplikt. Undersökningen visar att revisionspliktens existens inte är 
befogad och anser att revisionsplikten bör avskaffas i Sverige. Ett förslag till en lösning är att 
börja med att avskaffa revisionsplikten för mikroföretagen, ett mikroföretag är ett företag med 
en omsättning understigande 3 miljoner SEK och har mindre än 10 anställda.9  Utifrån denna 
undersökning har Svenskt Näringsliv lämnat en begäran till Justitiedepartementet, att de ska 
utreda frågan om revisionsplikt i små aktiebolag i Sverige.10 Jill Collis har på uppdrag av den 
engelska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, gjort en undersökning av vilka effekter 
avskaffandet av revisionsplikten fått i England. Collis undersökning visade att 58 procent av 
de företag som enligt direktivet får undantas från revisionsplikten utnyttjar undantaget från 
revisionen, medan 42 procent av företagen frivilligt reviderar sin årsredovisning.11  
 
I tidskriften Balans, revisorernas facktidskrift och i Dagens industri har debatten gått het 
sedan rapporten från Svenskt Näringsliv presenterades. ”Rör inte revisionsplikten!” skriver 
Inga-Lisa Axenborg i en artikel där hon anser att om företagare vill slippa revision ska de inte 
välja aktiebolag som bolagsform. Axenborg med bakgrund som revisor i 35 år anser att 
revisionsplikten ska behållas, för att det tillför näringslivet struktur, efterlevnad av lagar, 
rättvisare konkurrens och höjd redovisningsstandard.12 Leif Lundqvist auktoriserad revisor, 
tycker att Sverige bör införa en bolagsform som han kallar AB light, för dem som inte vill ta 
stora risker. Bolagsformerna handelsbolag eller en enskild firma innebär ett högre 
risktagande. Lundqvist förslag innebär att, höja kapitalkravet i det traditionella aktiebolaget 
och sedan skapa AB light som innebär mer personligt ansvar kombinerat med mindre 
regleringar.13 Ett argument som ofta nämns i dessa sammanhang är att, det pris som betalas 
för begränsat personligt ansvar är revisionsplikt.14  
 
Carl-Gustaf Burén, ansvarig för redovisnings- och revisionsfrågor på Svenskt Näringsliv och 
Kerstin Nyquist skattejurist, skriver i Dagens Industri, slopa revisionsplikten i de mindre 
företagen. Burén och Nyquist anser att kravet på revisionsplikt medför nackdelar i den 
internationella konkurrensen och att den som vill begå brott troligen inte hindras av en 
revisor. Burén och Nyquist hävdar att nyttan med revision inte överstiger kostnaden, idag är 
kostnaden för revision cirka 10 000 SEK i ett mikroföretag och kostnaden väntas öka. När det 

                                                 
8 Pernilla Halling, ”Debatten går het i Norden”, Balans nr 3, (2005):17-18. 
9 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 7-8. 
10 Nyquist och Burén, ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, 4-5. 
11 Collis Jill, “Directors´Views on Exemption from the Statutory Audit”, 2003, A Research Report for the DTI, 
43. 
12 Inga-Lisa Axenborg, ”Rör inte revisionsplikten!”, Balans nr 4, (2005):32. 
13 Leif Lundqvist, ”Inför AB light med mer personligt ansvar”, Dagens industri, 16 april 2005. 
14 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 40. 
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gäller intressenterna anser Burén och Nyquist att ägarna i små aktiebolag ofta är samma 
person inte har någon nytta av revisionen, och om banken vill ha en reviderad årsredovisning 
kan de ställa krav på revision, för de menar på att då kommer företagen frivilligt att revidera 
sin årsredovisning.15  
 
Diskussionen kring revisionspliktens existens är minst sagt komplex, detta på grund av att 
intressenterna är många och med varierande behov av det reviderade materialet. Kreditgivarna 
har helt klart nytta av revisionen vid kreditbedömningen av småföretag, Vid 
kreditbedömningen är det reviderade materialet en viktig del, detta för att utifrån den kan 
kreditgivarna beräkna företagets framtida intjänings- och betalningsförmåga på ett tillförlitligt 
sätt.  Revisionsberättelsen som revisorn lämnat, har även den inverkan på beslutet om 
företagets kreditvärdighet.16 Genom att jämföra företagets ekonomiska information över tiden 
kan kreditgivarna få en fingervisning om företagets återbetalningsförmåga.17  
 
En kreditgivare kan vara en affärsbank, sparbank, finansieringsbolag, försäkringsbolag, 
hypoteksinstitut, myndighet med flera.18 I en studie som undersökt småföretagens möjligheter 
till att få extern finansiering, visade det sig att det vanligaste sättet för småföretag att 
finansiera sin verksamhet är genom ett traditionellt banklån.19 Att banken har nytta av 
revisionsplikten är konstaterat, men i vilken omfattning har de nytta av revisionsplikten det är 
den stora frågan.20  
 

1.2 Frågeställning 
 
Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av 
småföretag? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med min studie är att genom intervjuer förstå vilken betydelse det reviderade materialet 
har vid bankers kreditbedömning av småföretag. Jag vill även få insikt i vad som kan ersätta 
det reviderade materialet vid kreditbedömningen. 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Carl-Gustaf Burén, ”Slopa revisionsplikten i de mindre företagen”, Dagens industri, 16 mars 2005.  
16 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 37-44.  Svensson Birgitta, ”Redovisningsinformation 
och kreditgivarens bedömning av små och medelstora företag”, Balans nr 1, (2004):16-19. 
17Bruns Volker, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 
Jönköping: Jönköping International Business School, 2001, 31. 
18 Per Thorell och Claes Norberg, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans nr 3, (2005):19-23. 
19 Joakim Winborg och Hans Landström, “Financial bootstrapping in small buisness: Examining small buisness 
managers´resource acquisition behaviours”, Journal of Buisness Venturing, ( 2001):235-236. 
20 Per Broomé, Leif Elmer och Bertil Nylén, Kreditgivning till företag, (Lund: Studentlitteratur 1998), 8. 
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1.4 Avgränsning 
 
Jag har avgränsat min studie genom att endast undersöka bankers kreditbedömning av 
aktiebolag eftersom det är de företag som omfattas av undantaget. Vidare är en avgränsning 
att min studie enbart avser kreditbedömning av befintliga företag eftersom endast dessa har 
reviderat material att tillgå.  
 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
2 Studiens utgångspunkter: Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är att beskriva de 
vetenskapliga utgångspunkter studien har. Jag presenterar en motivering till mitt ämnesval, en 
beskrivning av min förförståelse, en presentation av den kunskapssyn jag har och utifrån 
vilket angreppssätt studien utförts. Syftet med att presentera de vetenskapliga utgångspunkter 
för studien, är att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur dessa val kan ha påverkat 
studien.  
 
3 Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgör studiens teoretiska grund. I 
avsnittet börjar jag med att presentera revision och dess innebörd, hur 
kreditbedömningsprocessen ser ut och studier kring reviderat materials betydelse. Till sist 
presenterar jag en undersökning som gjorts efter avskaffandet av revisionsplikten i England. 
Avslutningsvis presenterar jag en modell som sammanfattar den teoretiska referensramen. 
Referensramens syfte är att ge den grund som krävs för att kunna utforma en lämplig 
intervjuguide, för att kunna samla in empiriska data som är användbart i min studie. 
 
4 Tillvägagångssätt: Det fjärde kapitlet beskriver hur jag genomfört studien, hur jag gjort 
mina val av företag samt respondenter. Vidare redogör jag för hur intervjuerna genomförts 
samt hur jag bearbetat insamlade empiriska data. För att avslutningsvis kritiskt granska 
primärkällorna . 
 
5 Empiri: I empiriavsnittet presenterar jag det material jag samlat in genom de intervjuer jag 
genomfört. Materialet presenteras bank för bank för att det ska bli lättare att jämföra bankerna 
med varandra. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar respondenternas svar på de 
centrala frågeställningarna. 
 
6 Analysen: I analysen kopplar jag den teoretiska referensramen till det empiriska materialet. 
Detta för att uppfylla studiens syfte, att få förståelse för i vilken utsträckning det reviderade 
materialet används av banker och få insikt i vad som skulle kunna ersätta det reviderade 
materialet vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten.   
 
 7 Slutsats: I detta kapitel kopplar jag ihop studiens resultat med studiens syfte och 
frågeställning i en avslutande diskussion där jag redogör för studiens slutsatser. 
Avslutningsvis presenterar jag mina egna tankar kring problemet och mina förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 
 
8 Studiens vetenskaplighet: I det avslutande kapitlet för jag en diskussion kring studiens 
kvalité utifrån kriterierna giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet.
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2 Studiens utgångspunkter 
 

yftet med detta kapitel är att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter, för att 
ge läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur jag som forskare kan ha 

påverkat studien. Detta gör jag genom att motivera mitt ämnesval samt presentera min 
förförståelse för ämnet. Jag redogör vidare för hur jag som forskare ser på verkligheten och 
sedan följer en beskrivning av hur jag valt att angripa problemet. Därefter följer en 
motivering till varför den kvalitativa ansatsen passar bäst för min studie. Sedan redogör jag 
för hur jag sökt de teorier som jag presenterar i den teoretiska referensramen och slutligen 
framförs en källkritisk granskning av sekundärkällorna. 
 

2.1 Ämnesval  
 
Jag har inriktat mina studier på redovisning, valet av inriktning på uppsatsen kändes givet. 
Efter att ha kommit i kontakt med ämnet revision, tidigare under hösten och föreläsaren 
påpekade ämnets aktualitet väcktes ett intresse av att få veta mer om revision. En framtid som 
revisor är något som alltid lockat, därför kände jag att det kunde vara intressant att fördjupa 
sig inom ämnet för att få ytterligare insyn i vad revision innebär. Revisionspliktens existens 
har varit ett hett debattämne i media under en längre tid och är fortfarande aktuellt, och därför 
anser jag att det är intressant och relevant att studera revisionspliktens betydelse. Min studie 
kändes extra intressant att göra i Örnsköldsvik eftersom att kommunen anses ha ett gott 
företagsklimat och därav många småföretag. Mitt personliga intresse för problemet är att jag i 
min framtida yrkesroll förmodligen kommer att komma i kontakt med revisionsbegreppet. 
Efter att ha att tittat på vad som tidigare gjorts inom ämnet fann jag att studier ur 
kreditgivarnas perspektiv fanns i relativt liten omfattning. Vilket gör att min infallsvinkel till 
problemet kunde tillföra forskningen något, eftersom tidigare har fokus legat på att angripa 
problemet utifrån företagarnas perspektiv.  
 

2.2 Förförståelse 
 
Människan är inte född med en färdig uppfattning om verkligheten utan den bygger vi på 
under hela livet. Detta kallas en föreställningsram och är en ram med en uppfattning om hur 
verkligheten ser ut och bestämmer exempelvis vad vi tycker är bra respektive dåligt.21 Detta 
kallas även för förförståelse och är de erfarenheter och föreställningar som en forskare har, 
vilka grundas i social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter.22 Förförståelsen 
fungerar som en sil där endast det vi kan uppfatta kommer igenom. Det vill säga att beroende 
av hur vår föreställningsram ser ut så uppfattar vi saker olika, exempelvis så ser en tekniker de 
tekniska detljerna etcetera.23 Förförståelse kan delas in i två delar, förstahandsförförståelsen 
det självupplevda med anledning av de personliga erfarenheterna. Den andra delen är 
andrahandsförförståelsen vilka är de erfarenheter som människan fått genom läroböcker och 

                                                 
21 Ulf Lundahl och Per Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: 
Studentlitteratur, 1992), 60-61. 
22 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, (Stockholm: Liber, 2003), 25. 
23 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 60-61. 
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föreläsningar med mera.24 Förförståelse inom ämnet är till fördel för den hermeneutiske 
forskaren.25 Enligt Lundahl och Skärvad är det viktigt att forskaren är medveten om 
förförståelsens betydelse på grund av att det påverkar studiens resultat.26 Jag presenterar 
nedan min bakgrund och mina erfarenheter för att ge läsaren möjlighet att avgöra hur mina 
förföreställningar kan ha påverkat studien.  
 
Jag är 21 år och har växt upp i Örnsköldsvik och gick samhällsprogrammet med inriktning 
mot ekonomi på gymnasiet. Genom att ha hjälpt min far med hans företag har jag i arbetslivet 
kommit i kontakt med revisionen och dess innebörd. Jag har dock ingen personlig erfarenhet 
från något jobb inom bankbranschen. Sedan hösten 2004 har jag studerat på Service 
management programmet vid Umeå School of Business and Economics vid Umeå 
Universitet.  
 
Service Management programmet är en variant av en civilekonomutbildning med inriktning 
mot tjänsteföretag. Programmets kurser är förutom de företagsekonomiska kurserna, kurser i 
Beteendevetenskap och Ledarskap. Min fördjupning avviker dock från programmet då jag 
valt att läsa Redovisning C, som är den kurs som rent konkret är den som till största del berört 
ämnet revision. Min förförståelse för revision har jag främst fått genom kurser i redovisning 
vid Umeå Universitet, som givit mig grundläggande kunskaper i vad revision innebär. Detta 
framförallt under momentet koncernredovisning och revision som ingår i kursen Redovisning 
C där vi fick en genomgång av begreppet revision. Under momentet diskuterades även de 
olika intressenternas nytta av revisionen.  
 
Den vetskap om revisionsplikt som jag har, är det jag delgivits genom den debatt som pågår i 
media. Min pappa har ett litet aktiebolag vilket berörs av det undantag Sverige kan göra enligt 
EU:s regelverk. Därigenom har jag kommit i kontakt med diskussionen kring 
revisionspliktens existens och även vilka kostnader revisionen medför. Att revisionen bara 
kostar pengar för företagen var min inställning innan jag påbörjade studien, efter att ha sett de 
dyra räkningarna från revisionsbyrån som kommit hem till pappa. Jag hade innan studien inte 
funderat så mycket kring nyttan med revisionen utan låst fast mig vid tanken att det bara 
kostar en massa pengar. Innan jag påbörjade studien visste jag på ett ungefär hur banken går 
tillväga vid en kreditbedömning men denna förförståelse anser jag vara av mindre betydelse. 
Min förförståelse för ämnet bestod till största del av teoretiska kunskaper som jag fått genom 
min utbildning.  
 
Det finns självklart en risk att jag går miste om viktiga aspekter av problemet eftersom jag 
inte har några personliga erfarenheter inom bankbranschen. Min inställning att revision ”bara” 
medför kostnader, kan ha påverkat studien genom att jag försöker se de negativa sidor som 
revisionen medför, eftersom min åsikt mer lutar åt hållet att den bör avskaffas. Min teoretiska 
förförståelse har under arbetets gång varit en tillgång då jag inte varit främmande för de 
fackord som används men även kunskapen kring begrepp såsom nyckeltal och vad 
årsredovisning innebär.  
 

                                                 
24 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap- Om metodlogiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig forskning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76. 
25 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grund, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 29-30.  
26 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 60-61. 



   
  Studiens utgångspunkter 
 

 11

2.3 Kunskapssyn 
 
En forskares uppfattning av verkligheten som ska studeras och på vilket sätt som den 
verkligheten kan studeras är vad som kallas en forskares kunskapssyn. Varje forskare har 
därigenom en helt egen verklighetsuppfattning, men inom den samhällsvetenskapliga 
forskning finns två skilda  kunskapssyner, den positivistiska och den hermeneutiska 
kunskapssynen.27 Dessa två grundsätt att förhålla sig till vetenskap, brukar beskrivas som det 
hermeneutiska som betyder att förstå och det positivistiska som innebär att förklara. 28 
 
En hermeneutisk forskare närmar sig forskningsproblemet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse som är de tankar, intryck och den kunskap som forskaren besitter. Vilket 
hermeneutiken anser vara en tillgång mer än ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. Detta till skillnad från positivisten som gärna studerar ett 
forskningsproblem bit för bit, vilket är raka motsatsen till vad hermeneutikern avser att göra 
eftersom denne försöker att se helheten i forskningsproblemet.29 
 
Min verklighetsuppfattning framgår av studiens inledande kapitel där jag redogör för studiens 
syfte, att skapa förståelse för vilken betydelse det reviderade materialet har för banker vid 
kreditbedömningen av småföretag. För att svara på det för studien uppställda problemet tolkar 
jag det insamlade materialet, för att skaffa mig en helhetsbild av problemet och få förståelse 
för konsekvenserna av ett avskaffande av revisionsplikten för småföretag. Den ovan förda 
diskussionen visar att min kunskapssyn mest liknar det hermeneutiska synsättet eftersom min 
studie syftar till att skapa förståelse för det valda problemet och inte som enligt den 
positivistiska synen att förklara verkligheten. Ett ytterligare argument till att jag tillhör den 
hermeneutiska synen är att den förförståelse jag har till problemet kommer att påverka 
studien, som är till fördel för den hermeneutiske forskaren. 
 

2.4 Angreppssätt 
 
En forskares uppgift innebär att relatera teori och verklighet till varandra, hur man ska göra 
detta är det verkliga problemet. Det finns huvudsakligen tre alternativa sätt att göra detta på, 
deduktion, induktion och abduktion. Deduktion som angreppssätt kännetecknas av att man 
utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda fall. Vid deduktion har den redan 
befintliga teorin bestämt hur insamlingen av information ska gå till, hur tolkningen av 
informationen ska göras samt hur man ska relatera resultatet till befintliga teorier. Medan den 
induktiva forskaren utgår ifrån den insamlade informationen för att sedan formulera en teori. 
Det betyder att forskaren utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 
teori utforma en undersökning som ska leda till att forskaren upptäckt något som kan 
formuleras i en teori. Det tredje sättet att relatera teori och verklighet är abduktion vilket är en 
kombination av deduktion och induktion. Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall 
formulera en teori som kan förklara fallet, som i nästa steg prövas på nya fall, som sedan leder 
till att den ursprungliga teorin utvecklas för att bli mer generell.30 
 

                                                 
27 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 76. 
28 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grund, 26-31. 
29 Ibid., 26-31. 
30 Ibid., 23-24. 
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Min studie syftar till att få förståelse för det valda problemet därför anser jag att det induktiva 
sättet att relatera teori och verklighet inte var applicerbart på min studie eftersom det skulle 
innebära att jag utifrån den insamlade informationen skulle formulera en ny teori utan 
befintliga teorier som grund. Min forskning som syftar till att få förståelse för vilken betydelse 
det reviderade materialet har för banker vid kreditbedömningen antar ett deduktivt 
angreppssätt att relatera teori och verklighet till varandra. Min teoretiska referensram används 
som grund för att kunna utforma en intervjuguide som ger mig information om hur 
verkligheten ser ut. Jag kommer att utifrån teorin utforma en intervjuguide, som jag ska 
använda mig av vid intervjuerna för att på så vis närma mig verkligheten. För att 
förhoppningsvis finna ett antal skillnader och likheter mellan företagen som jag därefter ska 
kunna analysera, för att slutligen visa vilka samband som jag funnit mellan teori och 
verklighet.   
 

2.5 Kvalitativ ansats 
 
Inom samhällsvetenskapen finns två olika metoder, kvalitativ respektive kvantitativ metod.31 
Syftet med en studie är avgörande för vilken metod som ska användas, en kvantitativ eller en 
kvalitativ metod.32 En kvantitativ metod karaktäriseras av att ett stort antal enheter undersöks 
ytligt, med syfte att kunna förklara ett fenomen och kunna dra en generaliserande slutsats.33 
Är målet med studien att svara på; hur ofta, hur många eller hur vanligt något är, är en 
kvantitativ metod att föredra.34 Om frågeställningen däremot innebär att förstå eller att hitta 
mönster är det en kvalitativ metod som ska användas.35 Vid en kvalitativ metod undersöks ett 
fåtal enheter djupgående för att få förståelse för problemet, detta gör att närheten till 
respondenterna är viktig.36  
 
Jag har utifrån min frågeställning som syftar till att få förståelse för konsekvenserna vid ett 
avskaffande, valt att göra en kvalitativ undersökning. Det stämmer överens med min 
hermeneutiska kunskapssyn, som innebär att försöka förstå och tolka ett problem. Jag anser 
att det för min studie är viktigt att få respondenternas olika åsikter om problemet och därför är 
djupet hos varje enhet viktig.  
 
Vidare har jag valt den öppna personintervjun som metod. Den används för att få en djupare 
förståelse för en persons beteende, motiv och personlighet. En kvalitativ intervju 
kännetecknas av en frågeteknik utan fasta svarsalternativ och att den är ostrukturerad. En 
ostrukturerad intervju kännetecknas av ordningsföljden av frågorna inte har någon betydelse 
och att intervjun genomförs som ett ”samtal” som ska styras så lite som möjligt.37   
Jag har till min studie valt att göra kvalitativa intervjuer då det kan ge mig tillgång till mer 
djupgående information och för att närheten till respondenterna skall öka. En annan fördel 
ansåg jag vara att jag fick möjlighet att förklara komplicerade frågeställningar och att det 

                                                 
31 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 
1998), 31. 
32 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: studentlitteratur, 2005), 13. 
33 Idar Magne Holme och Bernt Krohn, Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 75-77.  
34 Trost, Kvalitativa intervjuer, 14. 
35 Ibid., 14. 
36 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 78. 
37 Andersen, Den uppenbara verkligheten, 152. 
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fanns möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom den ostrukturerade metoden kan även 
respondenterna uppmärksamma mig på ämnen som jag inte tar upp.  

2.6 Insamling av sekundärkällor 
 
Min teoretiska referensram består av sekundärkällor i form av litteratur, vetenskapliga 
artiklar, tidningsartiklar samt internetkällor. Jag har utnyttjat Umeå universitetsbiblioteks och 
Örnsköldsviks studentbiblioteks sökfunktioner för att söka böcker, artiklar och tidskrifter för 
att hitta teorier som var lämpliga för min studie. De vetenskapliga databaser jag använt mig av 
är bland annat Emerald och Ebsco. Till min teoretiska referensram valde jag att förutom att 
söka teorier kring revisionen och dess innebörd, att söka teorier kring kreditgivarnas 
kreditbedömning av småföretag. De sökord jag använt, var bland annat revision, 
revisionsplikt, reviderat material, kreditbedömning, kreditgivare, kreditgivning, kreditrisk, 
asymmetrisk information. De svenska sökorden har jag även sökt på med dess engelska 
motsvarighet. De sökord jag använt mig av gav ett överskådligt antal träffar vilka jag lätt 
kunde överskåda och välja ut det som var relevant för min studie.  
 
Jag har även använt mig av de källhänvisningar som jag stött på i böcker, uppsatser och 
artiklar som jag läst igenom vid sökandet av lämpliga teorier. Jag har även använt mig av 
sökmotorn google.se för att söka populärvetenskapliga artiklar eller andra skrivelser inom 
ämnet som kunde vara av betydelse för min studie. För att söka litteratur till uppsatsens 
metodkapitel har jag använt mig av litteratur som behandlar vetenskaplig metod vilka sökts 
med hjälp av sökord som, vetenskaplig metod, kvalitativa studier, källkritik med flera. Jag 
avslutade sökandet av teorier när jag ansåg att jag hade ett tillräckligt material till min 
teoretiska referensram. 
 

2.7 Källkritik 
 
Vid en källkritisk bedömning handlar det om fyra kriterier som ska undersökas för att bedöma 
källornas trovärdighet. Dessa fyra kriterier är, äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet.38 
 
Äkthet, är källan vad den utser sig för att vara?39 
 
Genom att jag använt mig av vetenskapliga artiklar som genomgått en granskning innan de 
publicerats i tidskrifterna så anser jag att de kan ses som trovärdiga. De teorier som jag använt 
mig av har fler författare också använt sig av i sina verk, vilket jag anser öka tillförlitligheten 
till källorna. 
 
Tidssamband, kan källan anses vara för gammal så att det finns skäl att tvivla på den?40 
 
Då ingen av mina källor är publicerade senare än 1990-talet anser jag inte att de kan ses som 
gamla och behöva tvivla på dess aktualitet. Dessutom har även andra författare efteråt 
refererat till dessa ursprungskällor och det anser jag höja tillförlitligheten i källorna. 
 
                                                 
38 Torsten Thurén, Källkritik, (Stockholm: Liber, 2005), 9, 13. 
39 Ibid., 13. 
40 Ibid., 13. 
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Oberoende, är källan ett referat eller en avskrift eller står den för sig själv?41 
 
Jag har under arbetets gång försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det material jag 
kommit i kontakt med och har försökt att få tag i förstahandskällan för att undvika att 
förstahandskällan blivit felaktigt refererad i en andrahandskälla. Jag har även försökt att läsa 
litteraturen i sin helhet för att inte felaktigt tolka ett stycke som är plockat ur ett sammanhang.  
 
Tendensfrihet, är källan fri från tendens det vill säga är den objektiv och opartisk?42 
 
Jag har försökt att undvika alltför hög inverkan av tendens genom att jag jämfört olika teorier 
med varandra för att se om de stämmer överens eller om de avviker från varandra. Där 
trovärdigheten kan sägas vara hög eftersom jag hittat liknande teorier från flera olika 
författare. Men jag vill dock uppmärksamma att jag använt mig av litteratur som är utgiven av 
revisorernas egenbranschorganisation FAR och detta kan ha betydelse för studien. I övrigt har 
jag använt mig av en rapport som är utgiven av Svenskt Näringsliv som är positiva till ett 
avskaffande av revisionsplikten. Detta kan ha påverkat min studie eftersom dess information 
kan vara vinklad. 
 
Viss del av den litteratur jag använt mig av är skriven på engelska, vilket kan medföra 
misstolkningar i form utav felöversättningar. Men jag anser att jag har kunskaper i engelska 
för att kunna översätta de teorier jag använt mig av och i fall där jag varit osäker på 
översättningen har jag använt mig av lexikon.  
 
De internetkällor jag använt mig av är främst välkända sidor som Svenskt Näringsliv och 
EU:s hemsida där jag hämtade information om EG:s bolagsdirektiv. Dessa sidor kan anses 
vara tillförlitliga, eftersom den information som publiceras här bör vara granskade.  
 

                                                 
41 Thurén, Källkritik, 13. 
42 Ibid., 13. 
 



   
  Teoretisk referensram 
  

 15

3 Teoretisk referensram  
 

en teoretiska referensramen inleder jag med att presentera gällande lagstiftning på 
området för att få förståelse för vilka regler som gäller. Referensramen består i 

huvudsak av tre områden revision, kreditbedömning och tänkbara konsekvenser vid ett 
avskaffande av revisionsplikten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen i 
text och modell. 
 

3.1 Inledning till den teoretiska referensramen 

3.1.1 Den teoretiska referensramens upplägg 
Min referensram syftar till att utgöra en grund för den fortsatta studien, det innebär att jag 
utifrån referensramen ska utforma den intervjuguide som jag ska använda vid insamlingen av 
empiriska data. Revisionsavsnittet beskriver vad revision innebär, syftet med avsnittet är att 
ge en bild av varför revisionen anses viktig. Avsnittet om kreditbedömningen utgör kärnan i 
min teoretiska referensram, avsnittet beskriver hur kreditbedömningen av företag går till. 
Vidare förs en diskussion om vilket underlag som kreditgivarna använder sig av vid 
kreditbedömningen och vilka risker som anses uppkomma i samband med kreditgivning till 
företag. Jag presenterar sedan resultatet av studier som gjorts angående vilken betydelse 
reviderat material har vid kreditbedömningen. Detta för att få förståelse för hur kreditgivare 
arbetar vid kreditbedömningen och för att få en uppfattning om vilka effekter ett avskaffande 
av revisionsplikten skulle få. Avslutningsvis presenterar jag resultatet av en studie som 
genomförts i England efter att de avskaffat revisionsplikten. Jag anser att denna studie är 
applicerbar på min studie eftersom Sverige och England har liknande bolagsordning. 
Avsnittets syfte är att skapa förståelse för vilka konsekvenser ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle kunna få i Sverige. 
 

3.1.2 Gällande lagstiftning 
Revisionens utveckling har påverkats av omvärlden genom de olika intressenternas 
förväntningar, krav och av större företagskriser och krascher. I samband med 
handelskompaniernas intåg under 1700-talet kom revisionen till Sverige, för att då uppstod 
behovet av särskilda revisorer som granskade handelskompaniernas redovisning och 
förvaltning. Under 1800-talet blev det vanligare med revision i aktiebolag. I 
aktiebolagslagarna åren 1895 och 1910 framgick att aktiebolag skulle ha revisor men inte vad 
revision innebar. Från och med 1944 års aktiebolagslag kom den lagstadgade revisionen av 
modern typ. I 1975 års aktiebolagslag kom begreppet god revisionssed. 1983 infördes 
revisionsplikten som innebar att alla aktiebolag skulle ha en auktoriserad eller godkänd 
revisor.43 
 
Anledning till att det i Sverige idag pågår debatt angående revisionspliktens existens är att när 
Sverige 1 januari 1995 gick med i EU kom förutom aktiebolagslagen, EG:s bolagsdirektiv att 
styra över revisionen. De bolagsdirektiv som huvudsakligen styr revisionen är direktiv  

                                                 
43 Damberg, FARs Revisionsbok, 2002, 113- 114, 119. 
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4,7,8 och 11 och av dessa är det främst det fjärde och åttonde bolagsdirektivet som påverkar 
småföretagen.44 Det direktiv som för denna studie är intressant är det fjärde direktivet, därför 
anser jag att det inte är nödvändigt att ta upp de andra direktiven.  
 
Fjärde bolagsdirektivet kallas årsbokslutsdirektivet och innehåller regler angående 
uppställningsform för resultat- och balansräkning, värdering, notupplysningar, 
förvaltningsberättelse, publicering och revisionsplikt.45 Det är det fjärde bolagsdirektivet som 
innehåller det som är intressant för debatten, där det i artikel 51, avsnitt 11 står att 
medlemsstaterna får befria de bolag som faller inom ramen för de gränsvärden som anges 
enligt artikel 11, från revision. De gränsvärden som anges i avsnitt 11 är följande: en 
balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro, en nettoomsättning understigande 7,3 
miljoner euro och att medelantalet anställda under räkenskapsåret högst får vara 50.46 
 
Samtliga ”gamla” medlemsländer i EU förutom de nordiska länderna undantar de företag som 
omfattas av det fjärde bolagsdirektivet från revisionsplikt. Med ”gamla” medlemsländer 
menas de länder som var medlemmar innan EU:s utvidgning 2004. Länderna får själva välja 
gränsvärden men de får inte överstiga de av EU maximalt tillåtna. England och Nederländerna 
är två länder som har valt gränsvärden nära den enligt EU maximalt tillåtna nivån. De 
nordiska medlemsländerna tar en särställning genom att de har full revisionsplikt för alla 
aktiebolag oavsett storlek. En trolig anledning till detta kan vara att länderna har liknade 
bolagsrätt.47 I Danmark och Finland har förslag till ett avskaffande lagts fram.48 
 
Bankernas krav på säkerheter för kredit regleras av lagar och av olika statliga åtgärder.49 I 
lagen om bank och finansieringsrörelse regleras hur bankerna ska sköta sin utlåning, hur 
kreditprövningen ska gå till och vad som ska finnas med i beslutsunderlaget. I lagen står att 
banken ska innan ett avtal sluts granska de risker som finns för att kreditavtalet inte efterföljs, 
och om banken anser att sannolikheten att kreditavtalet kommer att efterföljas är hög kan de 
bevilja kredit. Kreditprövningen ska vara så pass grundlig att det finns tillräckligt med 
material för att på ett korrekt sätt kunna bedöma risken med kreditavtalet.50  

 

Enligt Aktiebolagslagen är revisorns uppgift att granska aktiebolagets årsredovisning, 
räkenskaper, samt om styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget skett i enlighet med god 
redovisningssed. Även kontroll om företaget skött betalning av skatter och avgifter på korrekt 
sätt ingår i revisorns uppgifter. I Aktiebolagslagen regleras även revisionsberättelsens 
utformning och revisorernas skyldighet att rapportera om misstanke om brott föreligger. Men 
det finns inget nämnt i ramverket om hur rapporten ska utformas annat än att det ska finnas ett 
uttalande.51 

 
 

                                                 
44 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 80. 
45 Per Thorell, EG:s direktiv i bolags- och börsrätt – direktivsamling, 14. 
46 78/660/EEG, Eu-rätt, EG:s bolagsdirektiv, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0660:SV:HTML, hämtat den 13 november 2006, 
kl. 11:47. 
47 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 12. 
48 Halling, ”Debatten går het i Norden”, s. 17-18. 
49 Ibid., 62. 
50 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8kap 1-2 §§ 
51 Aktiebolagslag (2005:551) 10kap.  



   
  Teoretisk referensram 
  

 17

3.2 Revision 
 
Revision innebär att med professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revision kan vara intern, 
extern, statlig och kommunal, miljö och taxeringsrevision.52 Den revision som denna studie 
avser att behandla är den externa revisionen. 
 
Revisionen måste planeras noga eftersom varje företag är unikt, genom en bra planering blir 
det lättare att välja ut granskningsområden där risken för väsentliga fel är störst. 
Granskningsarbetet utförs genom olika granskningsmetoder; internkontrollgranskning, 
substansgranskning eller en kombination av dessa. Internkontrollgranskning innebär att 
revisorn kontrollerar om företagets interna kontroller fungerar som de ska. En 
substansgranskning av ett företag innebär en granskning av innehållet i olika resultat- och 
balansräkningsposter, i löpande redovisning och bokslut. Metod väljs utifrån vad som är 
effektivast och ger ett tillräckligt underlag, för att därefter kunna göra uttalanden i 
revisionsberättelsen.53 
 
I aktiebolag ställs särskilda krav på hur företagets resultat och ekonomiska ställning redovisas 
utåt eftersom att ägarna har ett begränsat ansvar.54 Ett aktiebolag kännetecknas av att ägarna i 
princip inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolag är den viktigaste 
bolagsformen i Sverige, då det inte finns någon annan bolagsform som eliminerar den 
personliga risken av eget företagande. Därför fungerar alltifrån mycket små företag till 
mycket stora företag som aktiebolag i Sverige.55 
 
Det är företagets styrelse och VD som har ansvaret för att den information som lämnas ska 
vara korrekt, revisorns roll blir därmed att kvalitetssäkra informationen.56 För att företagens 
intressenter ska kunna lita på den information företaget lämnar, finns det lagar och regler som 
styr hur informationen ska utformas, vilket är en förutsättning för att få ett väl fungerande 
samhälle.57 
 
Benämningen revisor ingår i titlarna auktoriserad revisor och godkänd revisor som är 
lagskyddade titlar. Benämningen revisor används i många sammanhang och kan beteckna en 
person som är alltifrån en vald revisor i ett företag till en förening men även en person som till 
yrket sysslar med revisions- och redovisningsfrågor. Vem som helst får kalla sig för revisor 
men inte för auktoriserad eller godkänd revisor. En auktoriserad revisor innebär att man läst 
160 poäng på högskola eller universitet och har minst fem års praktisk erfarenhet. Vidare 
krävs att man har revisorsexamen och en så kallad högre revisorsexamen, som beviljas efter 
att ha klarat ett prov som anordnas av Revisorsnämnden. För att vara godkänd revisor är det 
något lägre krav, 120 poäng på högskola eller universitet och en praktiktid på tre år, men även 
här krävs en revisorsexamen.58 
 
                                                 
52 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 19. 
53 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 36, 39, 54. 
54 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 19. 
55 Nationalencyklopedin, ”aktiebolag”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=110137&i_word=aktiebolag, hämtat den 14 november 2006, kl. 
13:10 
56 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 19. 
57 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 14. 
58 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 11-13. 
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3.2.1 Revisionsberättelsen 
Slutprodukten av revisionen är revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om företagets 
årsredovisning och om VD:s och styrelsens förvaltning av företaget. Revisionsberättelsen 
utgör tillsammans med företagets årsredovisning ett beslutsunderlag för intressenterna.59 För 
att kunna göra uttalanden i revisionsberättelsen, genomför revisorn en revision. I Sverige har 
vi delat upp revisionen i två delar, den ena delen är revision av årsredovisning och bokföring 
och den andra delen är revision av VD:s och styrelsens förvaltning. Redovisningsrevisionen 
innebär att revisorn ska undersöka om företaget följt lag och god redovisningssed i dess 
bokföring och årsredovisning. Förvaltningsrevisionen syftar till att undersöka om företaget 
följt de regler som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen ställer på 
styrelse och VD.60 
 
För att ta ställning till om företaget följt de lagar och regler som gäller förvaltningen måste 
revisorn granska väsentliga beslut, avtal och åtgärder, att sätta sig in och bedöma företagets 
organisation och kontrollrutiner ingår också i uppgiften. Om revisorn upptäcker att styrelse 
eller VD inte följt gällande lagar och regeler resulterar det i en anmärkning i 
revisionsberättelsen.61 
 
Årsredovisningen kan inte sägas vara upprättad efter årsredovisningslagen eller god 
redovisningssed om väsentliga fel gjorts. Väsentliga fel kan vara poster som tagits med 
felaktigt eller uteslutits men även fel i värdering, periodisering, rubricering, specificering, 
upplysningar om värderingsprinciper och innehållet i förvaltningsberättelsen. Anser revisorn 
att det finns väsentliga fel leder det till en kommentar i revisionsberättelsen.62  
 
Om revisorn fått avvika från god revisionssed, som innebär att följa FAR:s rekommendationer 
om, kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme, ska detta framgå i revisionsberättelsen. 
Om revisorn inte lyckas samla in tillräckligt med information för att kunna säkerställa de 
uttalanden han gör i revisionsberättelsen, ska denne anmärka på detta i revisionsberättelsen.63  
 
En ren revisionsberättelse innebär att revisorn anser att företaget följt de lagar och regler som 
gäller. En oren revisionsberättelse innebär däremot att revisorn anser att det finns väsentliga 
fel i årsredovisningen. Viktigt att komma ihåg är att en revisionsberättelse aldrig är någon 
garanti för att allt står rätt till, utan det innebär att revisorn genom noggrann planering och 
genomförandet av revisionen, i rimlig grad har försäkrat sig att det inte finns några väsentliga 
fel.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 16. 
60 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 26-27. 
61 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 62-67. 
62 Ibid., 18-20, 62-67. 
63 Ibid., 62. 
64 Ibid., 62-67. 
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3.2.2 Revisionens nytta 

 
 
Figur 3.1: Intressentmodellen, Källa: Damberg Margareta, FARs Revisionsbok 2002, s.17  
 
Revisionen medför både kostnader och nytta för företaget. I enlighet med studiens syfte anser 
jag att kostnaden för revisionen inte är av intresse för studien och därmed kommer följande 
avsnitt endast att behandla revisionens nytta. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv är alla 
svenska intressenter överens om att allmän revisionsplikt är bra65. Revisionen ger nytta till 
företagets ägare men även till företagets övriga intressenter. Till övriga intressenter räknas de 
som direkt eller indirekt har nytta av revisorns jobb. I de mindre företagen där ägaren ofta är 
samma person eller samma personer har de ofta full överblick av verksamheten och 
revisionens nytta blir inte lika stor. Som kund eller leverantör till företaget är det viktigt att 
informationen är trovärdig för att de ska kunna bedöma om företaget kommer att sköta sina 
leveranser eller om de kommer att kunna betala för leveranser. Företagsledningens nytta av 
revisionen, är att de ofta har en aktiv kontakt med revisorn som kan fungera som 
samtalspartner vad gäller ekonomiska frågor. Korrekt information är nödvändigt för 
kreditgivarna, eftersom att det är en säkerhet när de lånar ut pengar till företag.66 Enligt Collis 
har det egna bolaget nytta av revisionen, vid exempelvis extern finansiering, genom att 
revisionen ger informationen högre tillförlitlighet.67  
 
Revisionen syftar till att skapa tillförlitlighet till den finansiella information ett företag 
lämnar. Behovet av den oberoende granskningen, revisionen, uppkommer på grund av den 
asymmetriska informationen, som beror på att de externa intressenterna har begränsad insyn i 
företagets ekonomiska ställning. Det är där agentteorin kommer in. Agentteorin förklaras som 

                                                 
65 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 4. 
66 Wernerman, Revision- en praktisk beskrivning, 20-21. 
67 Collis, ”Directors´Views on Exemption from the Statutory Audit”, 43. 

 
Företaget 

Stat 
& 

Kommun 

 
Ägare 

 
Kunder 

 
Anställda 

Kredit- 
givare 

Styrelse, 
Företags- 
ledning 

Leveran- 
törer 



   
  Teoretisk referensram 
  

 20 

att agenten, det vill säga företagets styrelse har mer information om företaget än vad 
principalen har, det vill säga företagets intressenter. Detta gör att principalen har en begränsad 
möjlighet, att kontrollera om företaget styrs på ett lämpligt sätt för ändamålet. På grund av 
skillnad i informationstillgången mellan agenten och principalen har behovet av oberoende 
granskning uppkommit. För att öka trovärdigheten kräver därför principalen att företagets 
finansiella information granskas av en oberoende för att utjämna informationsasymmetrin.68 
 
Om det inte fanns revisorer skulle företagets intressenter bli tvungna att skaffa egna 
kontrollanter för att kontrollera den finansiella informationen som företaget lämnat, innan de 
kan fatta viktiga beslut utifrån informationen.69  
 

3.3 Kreditbedömning 
 
Kreditgivaren börjar med att göra en kreditbedömning av det kreditsökande företaget för att se 
om företaget är kreditvärdigt. En kreditbedömning innehåller en utredning av följande fyra 
moment: 
 

1. Analysera företagets bransch, produkter, företagsledning, framtida totalmarknad. 
Företagets framtida totalmarknad innefattar en undersökning av konkurrenssituation, 
exportmöjligheter och tillväxtmöjligheter, för att avslutningsvis analysera företagets 
ekonomi genom att granska företagets nyckeltal det vill säga resultat, soliditet, 
likviditet och räntabilitet. Det första momentet kallas för företagsanalysen.70 

 
2. Moment två handlar om att, för kreditgivare kartlägga lönsamheten och risken med 

den efterfrågade krediten. Att beräkna lönsamheten innebär att ställa intäkter gentemot 
kostnader att ha företaget som kund. För att beräkna risken med krediten gör banken 
en prognos av kundens framtid. Detta moment benämns för Analysen av övriga 
bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren.71  

 
3. Det tredje momentet kallas för analys av finansieringsmöjligheter. Det innebär att 

kreditgivaren synar företagets budgeterade finansieringsanalys, för att försöka bedöma 
företagets framtida behov av extern finansiering.72 

 
4. Analys av säkerhetskrav innebär att kreditgivarna undersöker vilka säkerheter 

företaget kan lämna för att få kredit. Vanligast är pantbrev i fast egendom eller 
företagsinteckning.73 

 
Utredningen är olika omfattande beroende på företagets kreditsituation, men bör innehålla en 
samlad bedömning av ovan nämnda moment.74 Efter att kreditgivaren genomfört 
kreditbedömningen, går parterna in i en kreditförhandling, där kreditgivarna använder sig av 
den genomförda kreditbedömningen för att besluta om företaget är kreditvärdigt.75 
                                                 
68 Michael.B Adams, “Agency theory and the Internal Audit”, Managerial Auditing Journal, (1994):8-12 
69 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 14-15. 
70 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 63. 
71 Ibid., 64. 
72 Ibid., 66. 
73 Ibid., 67. 
74 Ibid., 62. 
75 Ibid., 69. 
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Under kreditförhandlingen är det viktigt att det kreditsökande företaget skapar förtroende hos 
kreditgivarna. En viktig aspekt för kreditgivarna är att undersöka ledningens agerande. Den är 
av yttersta vikt för att skönja om ett företag kan vara lönsamt, men att värdera en 
företagsledning är svårt. På grund av svårigheten att värdera ledningen hamnar fokus under 
kreditförhandlingen på det reviderade materialet.76 
 
Företagets intressenter gör egna bedömningar av företaget för att kunna förutspå företagets 
framtida utveckling, det för att minska riskerna vid en affärsrelation. Hur kreditbedömningen 
av företaget går till skiljer sig åt beroende på vilken nytta den finansiella informationen ger. 
En skillnad mellan kreditgivare och leverantör är att kreditgivarna är intresserade av ett 
långsiktigt perspektiv medan leverantörerna är intresserade av ett kortsiktigt perspektiv. Detta 
eftersom att leverantörerna är intresserade av att veta om kunden, det vill säga om företaget 
kan betala för leveransen, medan kreditgivarna är intresserad av att veta om företaget kommer 
att kunna betala ränta och amortering under en längre period. Syftet med kreditbedömningen 
är att bedöma kundens återbetalningsförmåga och att undersöka om kunden har tillgångar som 
kan ställas som säkerhet till lånet.77 
 
Kreditgivarna lägger själva vikten på olika faktorer vid deras kreditbedömning av företag, 
fokus kan ligga på projektets risk och lönsamhet, företagsledningens förmåga att styra 
företaget, företagets planeringsrutiner etcetera. Kreditbedömning inriktas på projektets 
företagsekonomiska förutsättningar där banken går igenom planer, kapitalbehovsberäkningar 
och investeringskalkyler för att slutligen kunna fastställa om kraven på säkerheter går att 
uppfylla. Om det finns risk för att det kreditsökande företaget kan träda i likvidation så hjälper 
det inte, än hur goda säkerheter som ställts till lånet.78  

3.3.1 Informationsunderlaget vid kreditbedömningen 
För att kreditgivarna ska kunna fatta ett rättvisande beslut behöver de tillräckligt med material 
kring det kreditsökande företagets ekonomiska situation. Vid kreditbedömningen av ett 
företag beaktar kreditgivarna företagets finansiella information, där avkastning, kassa, 
kapitalstruktur och tillväxt är viktiga faktorer. Genom att jämföra företagets finansiella 
information över tiden kan kreditgivarna få en fingervisning om företagets utveckling. För att 
få en uppfattning om vilka förutsättningar ett företag har för framgång undersöker banken 
företagets kassaflöde och likviditet.79 För att göra en bra prognos av ett företags framtid, kan 
historiska nyckeltal jämföras med aktuell information kring företagets ekonomiska situation.80 
 
De ovan nämnda är sådant som brukar benämnas hårda fakta. Kreditgivarna tar även hänsyn 
till sådant som brukar kallas mjuk information, såsom företagets visioner, affärsplaner och 
investeringsplaner och statistik över den bransch som företaget är verksam i. Möjligheterna 
till kredit kan påverkas av om företag verkar inom en tuff bransch med hård konkurrens, 
eftersom att det kan bli svårt att slå sig in på marknaden.81 Faktorer som företagets affärsidé 
och ledningens kompetens brukar kallas långsiktiga faktorer och bör undersökas eftersom 
återbetalningsförmågan och konkurrensförmågan påverkas av dessa.82 Hur företagsledningen 
                                                 
76 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 52-62. 
77 Urban E Funered, Bankernas risktagande, (Lund: Nerenius & Santérus Förlag AB 1994), 45-47. 
78 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 8. 
79 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 31. 
80 Vidar Stenberg och Roland Sigbladh, Kreditbedömning, (Uddevalla: Björn Lundén Information AB, 2003), 
106. 
81 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 31. 
82 Stenberg och Sigbladh, Kreditbedömning, 106. 
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styr och leder företaget är också viktigt att ta hänsyn till, eftersom att det avgör om ett företag 
kan stabilisera sig inom en bransch och lyckas bli framgångsrikt. Företagets potential att 
betala ränta och amortering i framtiden, är en viktig faktor som är beroende av ett gott 
ledarskap och bra ekonomistyrning. En företagsledning som är motiverad, seriös och utbildad 
leder ofta till en välutvecklad affärsstrategi som kan skapa en stabil ekonomisk framtid. För 
att kreditgivarna slutligen ska kunna fatta ett korrekt beslut med minsta möjliga risk, krävs att 
de fått en bra bild av ledningen och dess strategier.83 
 

3.3.2 Risker vid kreditgivning 
Riskbedömningen som kreditgivarna gör inför ett kreditbeslut är en bedömning av två 
riskfaktorer, risken för en betalningsinställelse och risken vid en betalningsinställelse.84 
 
Med risken för en betalningsinställelse menas risken för att låntagaren i framtiden ska komma 
på obestånd, och inte kunna leva upp till sina förpliktelser att betala ränta och amortering. För 
att bedöma den risken använder de underlaget de fått vid kreditbedömningsprocessen för att få 
en helhetsuppfattning om företaget och dess framtid.85  
 
Risken vid en betalningsinställelse är när företaget inte kan betala ränta och amortering och 
måste lösa krediterna med hjälp av de säkerheter som de lämnat vid lånets ingående.86 Att 
bedöma risken vid betalningsinställelse innebär att kreditgivaren ska bedöma hur säkerhetens 
värde kommer att förändras under den avtalade kredittiden, och att försöka fastställa vilket 
reellt värde säkerheten skulle få vid en eventuell framtida realisation. Risken vid 
betalningsinställelse varierar under kreditens löptid eftersom att företaget löpande betalar 
amortering så minskar skulden men även andra omständigheter har inverkan på risken. Det 
beror bland annat på vad företaget ställt som säkerhet, är det till exempel en fastighet så är 
inflationen också en viktig faktor. 87  

3.3.3 Studier kring betydelsen av reviderat material 
Birgitta Svensson vid Uppsala universitet har gjort en studie, med syfte att beskriva 
redovisningsinformationens betydelse för kreditgivare vid bedömning av små och medelstora 
företags kreditvärdighet. I studien ingick 25 institutionella kreditgivare. Det centrala i studien 
var att undersöka redovisningsinformationens kvalité, utformning och beslutsfunktion. Med 
redovisningsinformationens beslutsfunktion avses informationens betydelse som 
beslutsunderlag vid kreditbedömningen. Redovisningsinformationen upplyser om både 
intjänings- och betalningsförmågan som i studien visar sig vara viktig information vid 
kreditbedömningen. I studien framkom att omfattningen på informationen som tas fram, beror 
på vilken relation kreditgivaren har till det kreditsökande företaget och vilka förutsättningar 
företaget har. Kreditgivare beviljar inte kredit innan de tagit del av företagets 
redovisningsinformation i form av årsredovisning, budgetar och andra finansiella underlag. 
Genom att analysera detta material minskar risken för kreditgivaren, vilket tyder på att 
redovisningsinformationen som beslutsfunktion är viktig.88 
 

                                                 
83 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 33. 
84 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 185. 
85 Tegin, Kredithandboken, 17. Broomé et al., Kreditgivning till företag, 185-187. 
86 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 185-187. 
87 Tegin, Kredithandboken, 17. 
88 Svensson, ”Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet”, 16-18. 
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Utformningen på årsredovisningen ansåg kreditgivarna inte ha någon större betydelse 
eftersom kreditgivarna själva beräknar kassaflödet och de nyckeltal som är av intresse. 
Problem som enligt kreditgivarna uppkom vid analysen av redovisningsinformationen, var att 
tolka de resultat som företaget angett, på grund av åtskillnad i användningen av 
resultatutjämnade metoder. Ett annat problem vid tolkningen uppkom i situationer där det 
fanns väsentliga fel i redovisningen vilket försvårade arbetet. En årsredovisning är historisk 
information eftersom den återspeglar det föregående året, kreditgivarna ansåg ändock att de 
har nytta av redovisningsinformationen genom att informationen är jämförbar över tid och att 
den var tillförlitlig. 89 
 
En kreditbedömning innebär en helhetsbedömning av företaget, där årsredovisningens olika 
delar har olika betydelse för bedömningen. Om kreditgivarna anser sig behöva mer 
information om företaget ber kreditgivaren det kreditsökande företaget om detta, men enligt 
studien var kreditgivarna inte beredda att betala för att få kompletterande information. På 
grund av att företagen använder sig av informationen internt så tyckte kreditgivarna inte att de 
var för mycket begärt av företagen att delge kreditgivarna med kompletterande information. 
Svensson själv tycker att företagen bör dela med sig av den information som kreditgivarna 
efterfrågar på grund av att företaget vill ha krediten. Enligt Svensson kan den offentliga och 
regelbaserade information betraktas som tillförlitligare än den marknadsefterfrågade, det vill 
säga den kompletterande informationen, Svensson ansåg att den kunde vara manipulerad av 
företaget för att tillfredställa kreditgivaren.90 
 
Redovisningsinformationens syfte är att ge intressenterna ett underlag för att kunna fatta 
ekonomiska beslut. Underlaget består av offentliga och företagsinterna handlingar av olika 
karaktär, vissa kvantitativa och andra kvalitativa. Genom att banken har en kontraktuell 
relation till sina kunder så har de möjligheter att ta del av den företagsinterna informationen. 
Den kvalitativa informationen är det som kallas mjuka fakta, vilket är företagets affärsidé, 
framtidsplaner och företagsledningens personliga kompetens. Kvantitativ information är den 
redovisningsinformation som används för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. För 
att bedöma företagets återbetalningsförmåga använder sig kreditgivarna av företagets 
årsredovisning, likviditets- och kassaflödesbudgetar. I övrigt utgör en ren revisionsberättelse 
en bra fingervisning om företagets ekonomiska situation. Revisor och revisionsbyrå ansåg 
kreditgivarna påverka tillförlitligheten och förtroendet till det reviderade materialet. Förutom 
att revisorn utför revisionen är det en tillgång för kreditgivaren att vid kreditbedömningen ha 
en revisor tillgänglig för frågor.91 
 
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón har i Spanien undersökt vilken betydelse revisorns 
utlåtande i revisionsberättelsen har vid kreditbedömningen. Duréndez Gómez-Guillamón 
studie visar på att företagets ekonomiska situation har stor betydelse för kreditbeslutet, därför 
är det än viktigare att de tillhandahålls med trovärdig information. En högre trovärdighet 
tillskrivs informationen genom att den är reviderad. Syftet med studien var att ur 
kreditgivarnas perspektiv undersöka vilken nytta kreditgivarna anser att revisorns arbete ger, 
och hur stor användning de har av det reviderade materialet. I studien ingick även att 

                                                 
89 Svensson, ”Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet”, 19. 
90 Ibid., 20. 
91 Ibid., 18. 
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undersöka i vilken utsträckning och till vilken grad kreditgivarna påverkades av revisorns 
uttalande i revisionsberättelsen.92 
 
Resultatet av studien visade på att kreditgivarna ansåg att revisionsberättelsen var viktig 
information och därför nödvändig för att fatta riktiga kreditbeslut. Av det reviderade 
materialet som tillhandahålls av den spanska motsvarigheten till Upplysningscentralen ansågs 
den reviderade balans- och resultaträkningen vara viktigast. Slutligen konstaterar Duréndez 
Gómez-Guillamón att revisionsberättelsen innehåll har stor betydelse för kreditgivarna vid 
kreditbedömningsprocessen.93 
 
I en studie, omfattande 54 spanska kreditinstitut har Lopéz Hernández och Caba Pérez 
undersökt vilken information som kreditgivarna anser vara användbar vid kreditbedömningen. 
Hernández och Pérez understryker att kreditgivarna är en företagens vanligaste och mest 
betydelsefulla intressenten. Vilket gör att de bör tillgodoses med mesta möjliga säkerhet på 
informationen. Kreditgivarna använder den finansiella informationen för att bedöma 
företagets möjligheter och kapacitet att generera ett framtida kassaflöde. Samtidigt bidrar den 
till att öka kunskapen om sannolikheten att kreditgivarna kommer att få tillbaka utlånade 
pengar genom ränta och amortering. Detta är orsaken till att Hernández och Pérez väljer att 
undersöka hur kreditgivarna använder och hur de värderar den finansiella informationen de 
får ta del av vid kreditbedömningen.94  
 
Studiens resultat visade att kreditgivarna värderar viss prognosinformation högre än annan. 
Högst värderat var budgetar därefter kom informationen om företagets lånebild och 
kassaflöde. Balans- och resultaträkning visade sig vara av mindre betydelse för kreditgivarna 
vid kreditbedömningen. Hernández och Pérez kunde utifrån studien dra slutsatsen att det är 
den framåtriktade informationen som är den viktigaste för kreditgivarna att beakta vid 
kreditbedömningen eftersom att de är intresserade av att bedöma om företaget kommer att 
kunna betala tillbaka lånet i framtiden. Det visar på att företagets framtid blir viktigare att ta 
hänsyn till än det som redan varit.95 
 

3.4 Englands avreglering av revisionsplikten 
 
England valde 1993 att avskaffa revisionsplikten för de minsta bolagen, och sedan dess har de 
systematiskt höjt gränsvärdena, idag ligger gränsvärdena på de av EU högst tillåtna.96 
Jill Collis har på uppdrag av den engelska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, gjort en 
utvärdering av vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten fått. Av de företag som 
omfattas av undantaget var det 52 procent av dem som utnyttjade undantaget och 42 procent 
reviderade trots undantaget sin årsredovisning. Andelen företag som reviderar sin 
årsredovisning ökar med företagets storlek. Orsakerna till att företagen frivilligt reviderar sin 
årsredovisning, var att de ansåg att revisionen ökade kvalitén på den finansiella informationen 
och att företaget fick en ökad kreditvärdighet. Företagsledningarna ansåg att en reviderad 
                                                 
92 Antonio Duréndez Gómez-Guillamón, “The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financial 
Decisions”,  Managerial Auditing Journal, (2003):549-551. 
93 Duréndez Gómez-Guillamón, “The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financial Decisions”, 
549-551. 
94 Hernández Lopéz & Pérez Caba, “The relevance of Spanish local financial reporting to credit institution 
decisions”, International Journal of Public Sector Management, (2004):118- 135. 
95 Ibid., 118- 135. 
96 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, 25. 
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årsredovisning gav dem en bättre relation till kreditgivarna. De intressenter som enligt Collis 
undersökning var mest intresserade av att företaget reviderade sin årsredovisning var 
aktieägarna och kreditgivarna. Vidare visade studien att kreditgivarna är den främsta 
motståndaren till avskaffandet av revisionsplikten eftersom det reviderade materialet är en 
viktig del i deras kreditbedömningsprocess. Det framgår av undersökningen att kreditgivarnas 
önskemål om reviderad årsredovisning var den största anledningen till att 42 procent av 
företagen frivilligt reviderar sin årsredovisning.97 
 

 
 

                                                 
97 Collis, “Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit”, 43. 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Figur 3.2 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

3.5.1 Revision 
Revision betyder att med professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisionen måste planeras noga för 
att varje företag är unikt, genom en bra planering är det lättare att välja ut de 
granskningsområden där risken för väsentliga fel är störst. Granskningsarbetet utförs genom 
olika metoder, internkontrollgranskning, substansgranskning eller en kombination av dessa. 
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Metod väljs utifrån vad som är effektivast och ger ett tillräckligt underlag för att kunna uttala 
sig i revisionsberättelsen.  
 
I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om företagets årsredovisning och om förvaltningen 
av företaget. En revisionsberättelse är antingen ren eller oren, en ren revisionsberättelse 
innebär att revisorn anser att företaget följt de lagar och regler som gäller. En oren 
revisionsberättelse innebär att revisorn upptäckt att väsentliga fel eller brister i företagets 
årsredovisning, bokföring eller förvaltning och det resulterar i en anmärkning i 
revisionsberättelsen.  
 
Revisionens syfte är att skapa tillförlitlighet till den finansiella information företaget lämnar. 
Behovet av revisionen uppkommer på grund av den asymmetriska informationen, eftersom att 
företagets externa intressenter har begränsad insyn i företagets ekonomiska situation. 
Revisionen ökar trovärdigheten i den finansiella informationen som företaget lämnat och 
utjämnar därmed informationsasymmetrin.   
 

3.5.2 Kreditbedömning  
Kreditbedömningen innehåller en utredning av fyra moment, först en företagsanalys där man 
analyserar företagets marknadssituation och företagets ekonomiska situation. En analys av 
lönsamheten och risken med att ha företaget som låntagare, en undersökning av företagets 
framtid. I det fjärde och sista momentet så analyseras vilka säkerheter som företaget kan ställa 
till krediten.  
 
Det finns två huvudsakliga risker som nämns i kreditgivningssammanhang, risken för en 
betalningsinställelse och risken vid en betalningsinställelse. Risken för en betalningsinställelse 
är risken att företaget i framtiden ska komma på obestånd och inte kunna betala ränta och 
amortering. Medan risken vid en betalningsinställelse är när företaget inte kan betala sin ränta 
och amortering och kreditgivaren måste lösa krediterna med hjälp av de säkerheter som 
företaget lämnat.  
 
Vilken betydelse har det reviderade materialet vid kreditbedömningen? Reviderat material är 
historiskt material, som används för att jämföra företagets utveckling över tiden. Svenssons 
studie visar på att det reviderade materialet är en viktig beslutsfunktion och att kreditgivare 
inte lånar ut pengar innan de tagit del av företagets finansiella information. Resultatet av 
Duréndez Gómez-Guillamón undersökning visade att den reviderade balans- och 
resultaträkningen var viktigast vid kreditbedömningen. Hernández och Perez konstaterar efter 
att ha gjort en studie omfattande 54 kreditgivare att det var den framåtriktade informationen 
som var viktigast för att fastställa företagets återbetalningsförmåga.  
 

3.5.3 Konsekvenser av ett avskaffande 
Collis har i England gjort en undersökning av effekterna som avskafandet av revisionsplikten 
fått. Studien visade på att 42 procent av de företag som omfattades av undantaget frivilligt 
reviderade sin årsredovisning. Orsaken till detta var att de ansåg att revisionen gav den 
finansiella informationen högre kvalité samt att de fick en ökad kreditvärdighet. Den största 
anledningen till att företagen reviderar sin årsredovisning är att kreditgivarna vill det. Andelen 
företag som reviderar sin årsredovisning ökar med storleken på företaget. 
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4 Tillvägagångssätt 
 

 detta kapitel beskriver jag hur jag praktiskt gått tillväga vid genomförandet av min 
studie. Jag motiverar mina val av företag samt respondenter och beskriver hur jag gått 

tillväga vid datainsamlingen. Vidare redogör jag för hur jag bearbetat det empiriska 
materialet jag samlat in och avslutningsvis presenterar jag en kritisk granskning av 
primärkällorna.  
  

4.1 Urvalskriterier 
 
Vid urvalen till denna studie har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval som metod, för ett 
så strategiskt urval som möjligt, för att få information om hur ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle påverka kreditgivarnas kreditbedömning. Urvalet vid en kvalitativ 
studie ska inte vara representativt ur statistisk bemärkelse utan istället är det variation som 
önskas. Storleken på urvalet vid kvalitativa studier är svårt att bestämma eftersom det beror på 
omständigheterna, men enligt Trost är ganska få vanligen att föredra för att det annars kan bli 
svårt att få en överblick och hitta mönster. Viktigt att komma ihåg är att det är kvalitén som är 
viktig och därför är det bättre med färre väl genomförda än flera sämre utförda intervjuer. 98 

 4.1.1 Val av företag 
Ett avskaffande av revisionsplikten är aktuellt för de minsta företagen och därför bör mina 
företag, ha de mindre företagen som kunder. Jag valde att utifrån telefonkatalogens 
yrkesregister slå på banker och kontaktade samtliga under rubriken ”banker”, som var fem 
stycken. Dessa fem var Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Sidensjö Sparbank. 
Swedbank och Handelsbanken har kontor på fler än ett ställe i kommunen, men jag valde att 
ringa till kontoren i centrala Örnsköldsvik för att jag ansåg att de borde ha mest erfarenhet vad 
gäller kreditbedömning av företag. Vid telefonkontakten med Handelsbanken ansåg de inte att 
det fanns någon på kontoret i Örnsköldsvik som hade de kunskaper som krävdes för att svara 
på mina frågor, så de avböjde från att vara med i min studie. Jag fick däremot ett nummer till 
deras närmaste chef som var placerad på Handelsbankens kontor i Umeå. Jag tog kontakt med 
denne för att boka en tid för ett möte, men dock saknades tid som passade för oss båda, vilket 
gjorde att jag valde att inte ta med Handelsbanken i min studie.  
 
Sidensjö Sparbank valde jag att ta med i min studie med anledning av att det är en fristående 
bank. Jag ansåg att det skulle vara intressant, eftersom att det inte finns någon organisation 
runt banken som bestämmer vilken policy de ska ha för deras kreditbedömning, de måste 
själva bestämma hur de ska handla vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
Bankerna strävar efter att ha en balanserad risk på sin utlåning, det vill säga en väl vald 
blandning av säkra och osäkra ”kort”. Detta kan för en mindre och fristående bank vara ännu 
viktigare på grund av att dess ekonomiska resurser troligen är mindre jämfört med de större 
bankorganisationerna. Jag är bosatt i Örnsköldsvik och har därför valt att göra mina intervjuer 
inom Örnsköldsviks kommun. Jag anser det vara högst intressant eftersom Örnsköldsviks 
kommun anses ha ett gott företagarklimat och därav många företag, som bör leda till att 
bankerna bör ha goda erfarenheter av kreditbedömning av företag.  

                                                 
98 Trost, Kvalitativa intervjuer, 120-121, 123. 
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4.1.2 Val av respondenter 
Meningen med en kvalitativ studie som denna är att skapa en djupare förståelse för det valda 
problemet, genom att undersöka ett mindre antal respondenter. Det betyder att det är viktigt 
att träffa ”rätt” personer för att få tillräckligt med information. Med detta i baktanken 
kontaktade jag bankerna via telefon. Jag inledde samtalet med att presentera mig och min 
studie, de fick därefter själva välja ut vem på kontoret som lämpade sig bäst för att svara på 
frågor kring ämnet. Detta för att minska risken att jag fick träffa ”fel” person.  
 

4.2 Datainsamling 
 
Efter den inledande telefonkontakten, skickade jag ut ett brev, där jag kort presenterade min 
studie och informerade om genomförandet av intervjun för att respondenterna skulle vara 
förberedda inför intervjun (bilaga 2). Syftet med brevet var att respondenterna skulle få en 
uppfattning om vad min studie handlade om och vad intervju kommer att handla om i stora 
drag. Brevet skickade jag dock endast till Allan Rutgersson på Swedbank som också var den 
intervju jag bokade först. Detta för att jag blev uppmärksammad om att det fanns anledning 
till att tro att brevet styrde in respondenterna på fel spår. Jag valde därefter att vid början av 
intervjuerna kort presentera studien, med fokus på vilka företag som undantaget omfattar, det 
vill säga de gränsvärden som ges i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Detta för att respondenterna 
skulle veta vilka företag jag var intresserad av gällande deras kreditbedömning. Brevet 
innehöll även kontaktuppgifter till mig för att respondenterna skulle kunna nå mig om det 
uppkom några frågor och funderingar. Till övriga respondenter valde jag att lämna mina 
kontaktuppgifter vid telefonkontakten för att de skulle kunna nå mig. 
 
Innan jag började min insamling av empiriska data, det vill säga intervjuerna, konstruerade 
jag en intervjuguide (bilaga 1) som jag utformade utifrån studiens teoretiska referensram. Jag 
valde ut de centrala begreppen i min teoretiska referensram som jag sedan använde för att 
utforma ett antal frågor som blev intervjuguidens grund. Intervjuguiden använde jag som stöd 
vid intervjuerna för att täcka de ämnesområden som jag ville beröra och utifrån de svar som 
jag fick ställde jag eventuellt följdfrågor om jag ansåg att det behövdes. Guiden var 
konstruerad med ett antal huvudfrågor följt med följdfrågor för att jag under intervjun inte 
skulle missa viktig information, genom att jag hade övergripande frågor i min guide. Jag 
valde att använda en mer ostrukturerad intervjuguide, då syftet med intervjuguiden skulle vara 
en hjälp för att få med alla delar, men som dock inte behövde dock följas strikt i sin ordning 
utan att de snarare får tas i den ordning som är lämpligast för den intervjuade. Genom denna 
uppbyggnad av intervjuguiden var det viktigt att jag som intervjuare var väl insatt i ämnet och 
kunde styra intervjun i önskad riktning, för att jag skulle kunna ställa följdfrågor var detta 
också en viktig del. 
 
För att jag skulle kunna koncentrera mig på vad respondenten svarade och ställa eventuella 
följdfrågor, valde jag att använda mig av en diktafon för att spela in samtalet så jag inte 
behövde föra anteckningar. Det kunde även vara en fördel vid sammanställningen av intervjun 
då jag kunde spela upp vad som sagts upprepade gånger. I vissa fall kan det anses hämmande 
med diktafon genom att respondenterna uttalar sig mer försiktigt när det registreras vad som 
sägs. Alla tillåter inte att samtalet spelas in, vilket man får acceptera.99 Jag frågade samtliga 
respondenterna innan jag startade diktafonen om det var okej om jag spelade in intervjun, 

                                                 
99 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 50. 
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ingen av respondenterna misstyckte. Jag upplevde inte att respondenterna kände sig hämmade 
av att jag spelade in intervjun utan jag upplevde att de gav spontana svar.  
 
Platsen för samtliga intervjuer var respondenternas respektive arbetsplats, detta för att jag 
ansåg att det var bekvämast för dem eftersom respondenterna där känner sig trygga. Det 
kunde även vara bra om de ville delge mig någon sorts information eftersom den då fanns 
nära till hands. Samtliga respondenter erbjöds även anonymitet men detta var inget som de 
ansåg nödvändigt, vilket jag tror vara bra för min studie eftersom den blir mer intressant och 
personlig.  
 
Den första banken jag ringde till var Swedbank där jag genom växeln blev hänvisad till 
kreditchefen Allan Rutgersson. Rutgersson var svår att nå men efter ett antal försök fick jag 
kontakt med honom och bokade en intervju på Swedbanks kontor den 11 december 2006. När 
jag anlände till Swedbanks kontor, visade en av de kontorsanställda mig till Rutgerssons 
kontor där intervjun ägde rum. Rutgersson hade delgivits det brev jag skickat ut inför 
intervjun och han hade via mail kontaktat mig och frågat om vart han kunde delges den 
rapport som Svenskt Näringsliv givit ut. Rutgersson var därmed väl insatt i ämnet och 
intervjun flöt därmed på och efter cirka 25 minuter så ansåg jag att vi täckt de områden som 
jag avsåg söka svar på. Intervjun kunde pågå utan att vi blev störda av andra på kontoret eller 
att telefonen ringde.  
 
Bank nummer två jag kontaktade var Nordea där jag via växeln blev kopplad till 
företagsavdelningens chef som sedan hänvisade mig till kreditanalytiker Marianne Fastén 
Bjelkeby. Jag kontaktade Fastén Bjelkeby via telefon och bokade tid för en träff den 6 
december 2006. När jag kom till Nordeas kontor anmälde jag mig vid informationsdisken och 
blev visad till Fastén Bjelkebys skrivbord. Intervjun utspelade sig i en soffgrupp i ett av 
konferensrummen på kontoret. Ett störande moment under intervjun var när ett möte i en 
intilliggande konferensrum avslutades och dess deltagare passerade. Intervjun genomfördes i 
en vänlig anda och jag anser att Fastén Bjelkeby svarade så noggrant hon kunde på mina 
frågor under cirka 30 minuter som intervjun ägde rum. 
 
Kontakten med den tredje banken i Örnsköldsviks centrum var med SEB, där jag genom 
växeln blev kopplad till kontorschef Göran Arnmark. Arnmark var positiv till intervju och vi 
bokade in den 7 december 2006. Dock ringde Arnmark samma dag intervjun skulle 
genomföras och sa att det uppkommit förhinder och var i behov av att byta tid och erbjöd mig 
tid den 11 december 2006 vilket jag godtog. Intervjun genomfördes den 11 december 2006 på 
Arnmarks kontor. Dock kom intervjun igång en kvart senare på grund av att Arnmark inte 
fanns på kontoret när jag infann mig för intervjun. Detta speglade sedan hela intervjun då han 
verkade aningen stressad i sina svar. Den sammanlagda tiden för intervjun blev cirka 25 
minuter. Intervjun genomfördes ostört från störande moment.  
 
Slutligen kontaktade jag Sidensjö Sparbank, där jag efter att ha blivit kopplad runt till ett antal 
på kontoret hamnade hos vice VD Lennart Näsström. Vi bokade tid den 13 december 2006 på 
kontoret i Sidensjö. Intervjun ägde rum på hans kontor och det var fritt från störningsmoment. 
Näsström var väl insatt i bankens rutiner kring kreditbedömning, vilket gav mycket 
innehållsrika svar. Efter cirka 25 minuter så ansåg jag mig ha gått igenom de ämnesområden 
jag var intresserad av och tackade för mig. Efter intervjun kändes det som att dialogen varit 
givande och intressant. 
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4.3 Databearbetning 
 
Efter varje intervju har jag utifrån det inspelade materialet försäkrat att jag fått med allt och 
sammanställt intervjuerna ordagrant. Därefter har jag gjort en koncentrerad version där jag 
försökt undvika eventuella upprepningar som lätt kunde uppkomma under intervjuerna. Jag 
har valt att presentera empirin bank för bank, då jag anser att det skulle vara lättare att se 
samband i respektive banks åsikter i de olika frågorna, eftersom frågorna är nära 
sammankopplade. För att minska risken med missuppfattningar har jag delgivit 
respondenterna den koncentrerade versionen, för att de skulle ha möjlighet att rätta till 
eventuella missuppfattningar. Det var endast en av respondenterna som hade invändningar 
mot framställning som jag därefter rättat till. Det anser jag vara ett gott tecken för att det visar 
att respondenten verkligen läst det jag skrivit. För att återge intervjuerna så korrekt som 
möjligt har jag i fall där det varit lämpligt använt mig av citat från intervjuerna. Dessa 
koncentrerade versioner presenterar jag efter korrigeringar i kapitel 5, empiriavsnittet.  
 

 4.4 Kritik av primärkällor 
 
Jag har grundat min studie på ett bekvämlighetsurval vilket är ett subjektivt val av banker, 
men jag anser dock att det helt klart fyller sin funktion i att samla in information om vilka 
konsekvenser som ett avskaffande av revisionsplikten skulle få för kreditgivande bankers 
kreditbedömning av småföretag. Antalet intervjuer anser jag vara tillfredställande, för att vid 
den sista intervjun kunde jag börja förutse vilka svar jag skulle få på mina frågor vilket tyder 
på att jag närmat mig teoretisk mättnad. Jag kan dock medge att det hade varit mer fullbordat 
om jag gjort en intervju med Handelsbanken.  
 
En risk som en kvalitativ metod medför är att respondenterna på frågorna svarar till företagets 
fördel, men eftersom mina frågor inte var av känslig karaktär och att respondenterna erbjöds 
anonymitet bör det ha bidragit till att respondenterna svarat sanningsenligt. Jag anser att jag 
av samtliga respondenter fått trovärdig och tillförlitlig information. Tidpunkten på året det vill 
säga juletid, tror jag inte var så lämplig, detta för att när jag ringde runt till de olika bankerna 
för att boka en intervju, var det ofta svårt att få någon tid, alla var i stort sett uppbokade. Detta 
kan ha påverkat intervjuerna på så vis att respondenterna känt sig stressade och därför inte 
lagt ner så mycket energi och noggrannhet på sina svar. Detta var mest tydligt på en av 
intervjuerna, men jag tror dock att det kan ha påverkat alla respondenterna i olika grad.  
 
De respondenter på respektive bank jag träffat, anser jag helt klart vara lämpade för min 
studie eftersom alla utförligt kunde svara på mina frågor. Vid egen bedömning av brevet som 
skickades i förberedande syfte, anser jag annan än avsedd inverkan vara minimal. Det kan i 
vissa delar av intervjun med Allan Rutgersson på Swedbank som var den enda respondent 
som mottagit brevet, vara så att respondenten svarat utifrån vad som diskuterats i rapporten 
men detta har för min studie inte varit väsentligt och finns därmed inte med i den 
koncentrerade empirisammanställningen. Det respondenten tydligast argumenterade för och 
som tas upp i rapporten från Svenskt Näringsliv, var förslaget angående att införa sidoavtal 
vilket han ansåg vara ett dåligt förslag vilket Rutgersson nämnde under intervjun.
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5 Empiri 
 

 följande kapitel redogör jag för de svar som respondenterna gett under intervjuerna. Jag 
avslutar empiriavsnittet med en tabell som sammanfattar svaren på de centrala frågorna 

under intervjun. 
 

5.1 Empiriavsnittets upplägg 
 
Jag väljer att presentera intervjuerna bank för bank, för att jag anser det lämpligast utifrån 
syftet att skapa förståelse för vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten skulle få 
för bankerna. Det blir även lättare att få en uppfattning om varje banks policy och kunna 
jämföra bankerna med varandra. Nackdelen blir dock att det blir svårare att jämföra svaren 
inom varje ämnesområde mellan bankerna. På grund av att frågorna vid intervjuerna är tätt 
sammankopplade anser jag att ett system med underrubriker skulle försvåra arbetet med att 
skaffa sig en helhetsbild av bankernas åsikter kring problemet. 
 

5.2 Nordea 
 

 
 
Plats: Nordea, Örnsköldsvik 
Datum: 6 december 2006 kl.14:00 
Tid: Cirka 30 minuter 
Respondent: Marianne Fastén Bjelkeby 
 
 
Marianne Fastén Bjelkeby har efter sin civilekonomexamen jobbat på ett verkstadsföretag 
med dess redovisning. Vidare har hon jobbat på en revisionsbyrå och numera är hon 
kreditanalytiker på Nordea sedan 16 år tillbaka. De huvudsysslor som hon har är 
kreditgivning till företag, samt beredning inför kreditbeslut.  
 
Nordeas kreditbedömning av småföretag skiljer sig åt mellan befintliga kunder och nya 
kunder, likväl som det skiljer sig åt mellan befintliga företag eller nystartade företag. 
Kreditbedömningen mot befintliga företag görs genom att ta in årsredovisningar för att se hur 
företagets utveckling sett ut, om det är en jämn verksamhet eller om det går upp och ned för 
företaget. Men det är också viktigt att personen bakom företaget är okej, det vill säga, om det 
finns betalningsanmärkningar och så vidare. ”Vi bedömer personen bakom företaget för att se 
om de har rätt kompetens, för det kan ju vara en bra affärsidé, men med fel person bakom går 
det åt skogen i alla fall, medan man i vissa fall kan vara skeptisk till affärsplanen men med 
rätt person bakom blir det världens grej”. Den viktigaste faktorn är dock en bedömning av 
företagets framtida kassaflöde, för att se om det är tillräckligt att betala framtida ränta och 
amortering. Det vill säga företagets återbetalningsförmåga är det viktigaste att undersöka.  
 
Vid kreditbedömningen av småföretag görs inte en lika fullödig analys som vid större företag, 
för att oftast handlar det inte om så stora krediter när det gäller småföretag. De större 
företagen är oftast i behov av större krediter än småföretagen. Vid bedömningen av 

I 
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småföretagen går Nordea på ”fingertoppskänsla”, när de granskar företaget, utifrån lämnad 
budget, en bra årsredovisning kompletterat med företagets rykte. Utifrån den årsredovisning 
företaget lämnat räknar banken ut de nyckeltal de är intresserade av, som sedan blir till en 
sorts rating där de jämför företaget med liknande företag.  
 
”Det vikigaste nyckeltalet som egentligen inte är ett nyckeltal, är kassaflödet. Pengar in, 
pengar ut ska vara positivt efter det att vi fått ränta och amortering, vilket är det viktigaste för 
tillfället.” 
 
De nyckeltal som Nordea tittar på bland de mindre företagen är kronor och ören i eget kapital, 
soliditet, räntetäckningsgrad och skuldbetalningsförmåga för att se om de kommer att kunna 
betala tillbaka krediten, men det viktigaste är dock kassaflödesanalysen. Årsredovisningen är 
historisk information som används för att kontrollera om de framåtriktade budgetar och 
prognoser som företaget lämnat är rimliga utifrån de resultat som företaget tidigare visat. 
 
”En oren revisionsberättelse är inte roligt och det är helt klart en varningssignal.”  
 
En oren revisionsberättelse kommer oftast inte som en nyhet, banken är oftast medveten om 
beteendet. Beroende på vilken kommentar som revisorn lämnat anses det olika allvarligt. En 
kommentar på grund av att företaget till varit sena med att betala skatt flera år, kräver en 
förklaring. Beror det på ren slarvighet tar banken en ”funderare” över hur företaget kommer 
att sköta sina åtaganden med att betala ränta och amortering. En kommentar i 
revisionsberättelsen för att företaget lämnat in årsredovisningen för sent anses inte vara en 
kommentar som är så allvarlig. Banken anser att det oftast finns en rimlig förklaring till varför 
företaget lämnat in för sent, det kan vara på grund av sjukdom eller annat. En kommentar i 
revisionsberättelsen är en varningsflagg men efter en rimlig förklaring kan banken ha en 
fortsatt bra affärsrelation, även om förtroendet för företaget kan vara naggat i kanten. Att ta in 
nya kunder som har revisorskommentarer är inte aktuellt på Nordea.  
 
Kontakt med revisor vid kreditbedömning av små aktiebolag sker inte så ofta utan det är 
vanligare vid bedömningen av större företag. Kontakt med revisorn sker inte bakom företagets 
rygg, eftersom revisorn har sekretess. För att få information om företaget från revisorn går 
banken via företaget.  
 
”Det är inte vardagsmat att ta kontakt med revisorn vid bedömningen av småföretag.” 
 
Banken anser sig ha nytta av revisorn som en länk mellan dem och företaget vid 
förhandlingarna. Eftersom företagarens huvudsakliga kompetens inte ligger i att förstå 
ekonomiskt fackspråk utan på att driva sin verksamhet framgångsrikt, kan revisorn vara ett 
stöd för företaget vad gäller ekonomiska frågor och för banken som en hjälpande hand med 
kommunikationen. 
 
Den reviderade informationen används av banken förutom under kreditbedömningsprocessen, 
vid den årliga genomgången av kunderna. Vid den årliga kontrollen kontrollerar banken om 
kunderna fått rätt kreditmix, hur företaget mår, vilken beredskap banken bör ha inför 
framtiden och om de ska bevilja ytterligare krediter eller inte. 
 
Vid kreditbedömningen av andra bolagsformer som inte har lagstadgad revisionsplikt 
använder banken sig av deklarationer och näringsbilagor som underlag. 
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”Det märks genast en stor skillnad i kvalité på det material vi får, vissa använder sig av 
professionella redovisningsbyråer medan vissa har något sorts hemmasnickrat program eller 
anlitar någon liten hemmasnickrad redovisningsbyrå som ofta har gamla program.” 
 
Fastén Bjelkeby har en positiv inställning till att Sverige har lagstadgad revisionsplikt och om 
ett avskaffande blir aktuellt tror hon att det skulle leda till en väsentlig förändring av kvalitén 
på redovisningen. För företag som skulle välja att använda sig av ett ”hemmasnickrat” 
program kommer kvalitén på redovisningen att väsentligt försämras, med sämre kvalité på 
redovisningen blir det svårare för banken att se hur företaget mår, vilket kan leda till ett krav 
på mer personligt engagemang i aktiebolagen.  
 
Om årsredovisningen inte skulle vara reviderad skulle banken använda sig av andra 
instrument vid kreditbedömningen. Vid befintliga kunder ser Fastén Bjelkeby företagets 
affärkonto som ett alternativ för att se alla in- och utbetalningar det vill säga företagets 
kassaflöde. Går ett företag dåligt visar det sig ganska omgående på likviditeten, med den 
förutsättningen att banken inte beviljat för höga checkkrediter. Det kan leda till att de kan ha 
gått flera hundra tusen, innan banken skulle märka att det är inte var det vanliga 
rörelsekapitalet som rördes fram och tillbaka utan att det var förlustverksamhet som de lånat 
ut till. Så vid ett eventuellt avskaffande ansåg Fastén Bjelkeby att det var aktuellt med mer 
restriktiva nivåer på checkkrediterna och en mer individuell bedömning av företagen. 
 
”Det är svårt att veta hur vi kommer att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten men, vi 
lånar ut pengar till andra bolagsformer som inte har lagstadgad revisionsplikt så varför 
inte?” 
 
Fastén Bjelkeby tror att de som bank har en fördel vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten eftersom att de kan studera kassaflöden och kolla hur företaget klarar 
amorteringar. Några radikala förändringar var inget som var aktuellt, speciellt inte för 
mikroföretagen, men för småföretagen kunde det bli fråga om förändringar men allt beror av 
storleken på krediten.  
 
Andra informationskällor som kommer att bli viktiga är UC som ger banken information om 
företaget slarvat med skatter eller har betalningsanmärkningar. Bankens befintliga kunder 
bevakas av UC, som underrättar banken om det kommer något nytt om företaget, det för att 
snabbt kunna undersöka hur det står till i företaget.  
 
Fastén Bjelkeby ser de kvalificerade redovisningsbyråerna som ett alternativ för att säkra 
informationen vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, eftersom de anses som 
kunniga inom området och därigenom bör banken kunna lita på materialet som företaget 
lämnar. En ytterligare effekt av ett avskaffande av revisionsplikten är att banken kan komma 
att kräva mer information av företagen.  
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5.2 SEB 
 

 
 
Plats: SEB, Örnsköldsvik 
Datum: 11 december 2006 kl.13:00 
Tid: Cirka 25 minuter 
Respondent: Göran Arnmark 
 
Göran Arnmark är kontorschef på SEB banken i Örnsköldsvik sedan tre år tillbaka. Han har 
tidigare varit verksam inom näringslivet då han varit anställd och VD för ett av Örnsköldsviks 
tryckerier. Som utbildningsbakgrund har han en gymnasieekonomexamen och 20 poäng 
företagsekonomi på högskola.  
 
Den viktigaste informationen för SEB vid kreditbedömningen är företagets kassaflöde, 
likviditetsbudget, prognoser och bokslut, dessa används för att se företagets historik. Banken 
använder informationen för att göra en finansiell analys, för att se att det går mer pengar in i 
företaget än ut ur det. Den finansiella analysen tillsammans med informationen kring 
företagets ledning och marknad ligger som grund för beslutet. 
  
Arnmark tycker att revision visar på kvalité, att företaget följer de lagar, förordningar och 
regler som finns i Sverige. Vidare menar Arnmark att revisorns jobb ger, förutom kvalité på 
informationen, banken ett bollplank vid kreditbedömningen, som de kan använda för att 
diskutera exempelvis generationsskifte i ett företag, vid en överlåtelse av företaget, vid 
strukturförändringar eller vid förändringar i bolagskonstruktioner. På SEB har de ofta kontakt 
med revisorn vid kreditbedömningen av företag och detta även när det gällde småföretag. 
Arnmark förväntar sig att det reviderade materialet är korrekt . 
 
”Det reviderade materialet är som en del i den sammanfattande analysen, historia är viktigt 
och ett reviderat bokslut är en av grundbultarna i vår kreditbedömning.”  
 
Den reviderade informationen använder sig SEB framför allt när de gör den finansiella 
analysen och när de räknar ut nyckeltal för att bedöma företaget. De nyckeltal som banken är 
intresserad av är företagets skuldsättningsgrad, eget kapital och de obeskattade reserver som 
företaget har. De viktigaste nyckeltalen var dock soliditet och konsolidering. De har betydelse 
för det långsiktiga perspektivet, som banken är intresserad av. Mycket kan även skilja sig från 
bransch till bransch och därför är det viktigt att göra en branschjämförelse.  
 
Arnmark menar på att revisionsberättelsen beskriver de väsentliga händelserna i bolaget under 
året, som revisorn har kommit fram till vid sin granskning. Förhoppningsvis överensstämmer 
det med vad banken kommit fram till genom sin analys av företaget. En oren 
revisionsberättelse är inget bra tecken, men det finns oftast en naturlig förklaring till de 
kommentarer som finns. Det kan vara sjukdom som bidragit till ett sent inlämnande eller att 
revisorn upptäckt brister i de interna rutinerna. Arnmark berättar att en kommentar i 
revisionsberättelsen alltid tas på allvar, men att de har lånat ut pengar till företag med en oren 
revisionsberättelse.   
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”Att det finns reviderade bokslut är en av grundbultarna i vår kreditbedömning och vi 
kommer även i fortsättningen att ställa krav på säkerhet av informationen, i form av att det är 
någon som kontrollerar den, men lösningen på vem som ska göra det vet jag inte.” 
 
Arnmark kunde inte se vilken vinning ett företag skulle ha på att inte anlita en revisor även 
om de inte anser sig behöva den, och att kostnaden i nästa steg är ekonomisk försvarbar. 
Arnmark var säker på att det skulle bli konsekvenser vid ett avskaffande, som det blev när 
lagen om förmånsrätt ändrades och företrädet för bankerna vid företagsinteckningar 
avskaffades. Arnmark berättade att bankerna då tidigt gick ut och sa att lagändringen skulle få 
effekter, men trots detta ändrades lagen. Men lagändring fick inte den önskade effekten och 
de har numer gått tillbaka till det ursprungliga, så på grund av detta trodde han att vid ett 
eventuellt avskaffande borde de styrande tänka över lagändringen ordentligt innan.  
 
Vid kreditbedömning av företag med annan bolagsform, är det personliga ansvaret en säkerhet 
vid bedömningen tillsammans med bokslutet och deklarationen konstaterar Arnmark. I 
aktiebolag där ägarna endast ansvarar för det egna insatta kapitalet skulle en säkerhet vid ett 
avskaffande vara ett större ansvar på ägarna, att allt är rätt och riktigt.  
 
Arnmark menar på att allt inte kan mätas i siffror och mycket är historiska siffror, och i en 
konkurrenssituation menar han på att företagets ledsystem, produktion, relationer till kunder 
och leverantörer, kvalité och kompetens hos ledning och medarbetare är viktiga faktorer.  
 

5.3 Swedbank   
 

 
 
Plats: Swedbank, Örnsköldsvik 
Datum: 11 december 2006 kl.15:00 
Tid: Cirka 25 minuter 
Respondent: Allan Rutgersson 
 
Allan Rutgersson är kreditchef på Swedbanks kontor i Örnsköldsvik med en 
utbildningsbakgrund som civilekonom. Tidigare har Rutgersson varit verksam i näringslivet 
som ekonomichef på två olika företag och han har även varit konsult på ett företag. Han 
började inom bankrörelsen 1985 och är numera kreditchef på Swedbank. Hans arbetsuppgifter 
består av att besluta i kreditärenden för privatpersoner och företag som söker krediter över en 
viss nivå. Han ansvarar även för att få en fungerade kreditverksamhet med balanserad risk, 
minimerade kreditrisker och att banken har ordning på sina kreditakter. Mycket rapportering 
ingår även i hans arbetsuppgifter. Vidare så hjälper Rutgersson företagsavdelningen vid 
kundmöten och framför allt vid möten och förhandlingar med företag som har problem.  
 
Swedbanks kreditbedömningsprocess börjar med att de samlar in information om företaget, 
för att sedan träffa kunden och bilda sig en uppfattning om företaget och dess ledning. 
Informationen de samlar in om företaget är det senaste reviderade bokslutet, en aktuell 
periodrapport, en prognos över fortsättningen av innevarande år, en budget för nästa år och en 
objektbeskrivning på vad krediten gäller. Materialet sätter de sedan in i olika modeller, 
exempelvis en kassaflödesmodell där de kör in senaste bokslutet, senaste periodrapporten och 
den tänkta balans- och resultaträkningen för 12 månader framåt. Vidare simulerar hur 
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kassaflödet kommer att se ut, för att få veta om kassaflödet kommer att räcka till eller inte. 
Rutgersson anser att kassaflödet ofta är något som företaget inte tänker på när de ska 
expandera eller investera. Det tillkommer igångkörningskostnader och det kan ta tid innan 
företaget är uppe i full produktion, det tär på kassaflödet som banken ser som en viktig del i 
kreditbedömningen. Rutgersson berättar att bankerna förr bedrev säkerhetskreditgivning,  som 
innebar att det var framför allt säkerheterna som banken tittade på och inte så mycket på 
lönsamhetsutvecklingen. Idag är det lönsamheten och kassaflödet som kommer i första hand 
och säkerheterna kommer numera i andra hand. 
 
”Det bästa sättet för oss att få igen våra pengar är att företaget har kassaflöde.”  
 
Den viktigaste informationen vid kreditbedömningen är den framåtriktade analysen, som de 
tillsammans med kunden diskuterar. Rutgersson poängterar att kunden ofta inte är medveten 
om vad det innebär att få fem dagar mer kredittid och så vidare, att sitta tillsammans med 
kunden och räkna på detta ger kunden en ökad förståelse.  
 
För Rutgersson betyder revision att en yrkesman har gått igenom företagets räkenskaper och 
kan verifiera att företaget följt god redovisningssed. Vid kreditbedömningen tittar de på om 
det finns revisionsanmärkningar och om revisionsberättelsen är underskriven.  
 
”Det finns fall där revisionsberättelsen av misstag inte kommit med, och att det oftast sedan 
kommer en revisionsberättelse med en kommentar, som jag ofta tror är anledningen till att de 
inte skickat med den första gången.” 
 
Rutgersson anser att revisionsberättelsen ska vara ren, men sen kan det finnas orsaker till att 
det finns en anmärkning. En anmärkning på att företaget inte betalt skatt eller att de inte 
förvaltat bolaget på rätt sätt kan för banken vara viktig information. Kommentarer i 
revisionsberättelsen och om det finns anmärkningar hos UC ger banken indikation på att allt 
inte står rätt till hos företaget.  
 
”Men det är också något man kan kalla gammal skåpmat.” 
 
Rutgersson brukar kalla en kund med en oren revisionsberättelse för en ”dålig kund”. På 
Swedbank finns det tre olika alternativ på vad de ska göra med företag som har problem: 1) 
avveckla kunden, 2) utveckla kunden eller 3) behålla kunden för att det är ingen annan bank 
som vill ta över kunden. Att utveckla kunden är svårt och är det en kund som banken haft 
under ett antal år så är de oftast medvetna om att det går upp och ner i konjunkturen eller om 
företaget haft problem som har orsakat en oren revisionsberättelse. Med kunder som har en 
oren revisionsberättelse sätter sig banken ned med kunden och diskuterar fram en lösning, för 
att likaväl som att de ska hjälpas åt när det går bra bör man hjälpas åt när det går dåligt.  
 
”Det är inte omedelbart så att vi säger upp krediten för det kanske gör mer skada än nytta för 
oss och kunden. Vi vill ju att det ska gå bra, vi vill ha tillbaka krediten och företagen vill tjäna 
pengar.”   
 
Rutgersson förväntar sig att det reviderade materialet är korrekt efter att revisorn granskat det. 
Swedbank använder det reviderade materialet en gång varje år för att göra en årlig kontroll av 
företagen. För de företag med krediter under en miljon gör de en schablonmässig kontroll där 
de tar fram listor med betalningsanmärkningar och kollar med UC om de har några 
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anmärkningar. Informationen från UC ger banken signaler om vilka företag och branscher 
som bör undersökas.  
 
I samband med bokslutet, träffar banken företaget och revisorn för att diskutera. Vid 
nyinvesteringar eller när ett företag expanderar sätter de sig oftast ned tillsammans och 
diskuterar det framtagna materialet. Enligt Rutgersson är kontakten med revisorn en viktig del 
i bedömningen av småföretagen, på grund av att de oftast inte har någon egen 
ekonomifunktion utan ofta lämnar sitt material till en revisionsbyrå. För småföretag får 
revisorn ofta fungera som ett bollplank och medhjälpare, därför blir revisorn viktig i de 
diskussioner som banken har med företaget.  
 
”Gudskelov att kommanditbolag inte är så vanliga, vi tycker inte om kommanditbolag och vi 
är inte så förtjusta i handelsbolag heller, just av den anledningen att det är svårt att få in en 
okej redovisning och bokslut.” 
 
På grund av att det inte finns något som begränsar förbrukningen av kapitalet i handelsbolag, 
har merparten ett negativt kapital, detta utgör ett problem för banken. Vid kreditbedömningen 
av andra bolagsformer använder sig Swedbank av periodrapporter och näringsbilagor, men 
bedömningen blir inte lika omfattande som vid aktiebolag för att det personliga ansvaret 
fungerar som en säkerhet vi kreditbedömningen. Banken kräver att alla företag gör bokslut 
därför anlitar de flesta företagen kvalificerad personal som hjälp.  
 
”Det är det först och främst personen bakom företaget är A & O, för att än om ett företag har 
en bra produkt och en dålig företagsledare så går det åt skogen ändå, medan ett företag med 
en halvbra produkt och en duktig företagsledare kan göra underverk.” 
 
Enligt Rutgersson är det först och främst personbedömningen som är viktig vid 
kreditbedömningen sedan kommer projektets lönsamhet.  
 
Rutgersson tror att en konsekvens av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten skulle 
kunna vara att det i fortsättningen blir upp till bankerna att se till att regler efterföljs. Genom 
kommunikation med kunden får de den information som behövs i varje fall. Vidare tror 
Rutgersson att själva bedömningsprocessen kommer att ta mer kraft i form av resurser och tid 
då bankerna skulle behöva göra avtal utifrån varje specifikt fall, som kan leda till att 
kreditbedömningsprocessen kommer att förlängas. I framtiden kommer det att vara bankerna 
som ställer krav på informationen istället, för som det är idag när det är reglerat i lag. 
Rutgersson ser inga bra alternativ till säkerställa informationen i dagsläget. 
 

5.4 Sidensjö Sparbank 

 
 
 
Plats: Sidensjö Sparbank 
Datum: 13 december 2006 kl.11:00 
Tid: Cirka 25 minuter 
Respondent: Lennart Näsström 
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Sidensjö Sparbank är en fristående bank som bedriver en komplett bankrörelse gentemot 
privatpersoner och företag inom Örnsköldsviks kommun. En sparbank har inget krav på 
vinstintresse från utomstående ägare, vinsten återinvesteras för verksamhetsområdets och 
sparbankens bästa. God uthållig lönsamhet är en förutsättning för tillväxt och därmed en 
förutsättning för utveckling av såväl sparbanken som den lokala marknad sparbanken verkar i. 
Sidensjö Sparbank ska vara en fristående sparbank som inom sitt verksamhetsområde aktivt 
och långsiktigt ska verka för kundnytta och samhällsnytta. Sparbanken ska vara lönsam och 
stark.

100 Sidensjö Sparbank har för tillfället cirka 8000 kunder och av dem är cirka 1600 
företagskunder. 
 
Lennart Näsström är rörelsechef och vice verkställande sedan 1994, han har jobbat i 
bankbranschen i 36 år. De arbetsuppgifter han har i banken är både på sparandesidan men 
även inom utlåningen, eftersom han är kreditchef, kretsar hans arbetsuppgifter främst kring 
utlåning.  
 
Kreditbedömningsprocessen är en komplicerad process, den innebär att banken först ställer ett 
antal frågor till företaget och sedan gör de en koll med UC för att se om det finns någon 
information om företaget. Utifrån den information de samlat in poängsätter banken företaget 
utifrån hur de skött sig, det vill säga företagets allmänna skötande på marknaden, har de 
betalningsanmärkningar drar det ned poängen. Men har företaget skött sig klanderfritt och har 
en bra och fast inkomst är det positivt. Poängsystem är så pass krypterat att om företaget, 
exempelvis har en box adress drar det ned poängen, för att det anses inte vara en officiell 
adress. Det är ungefär 300 olika faktorer som till slut ger en slutsumma mellan 0-100 poäng. 
Hamnar företaget under tio föreslår systemet avslag direkt för då har man dålig 
kreditvärdighet att man inte ska ha ett lån. För företag med en poängsumma mellan 10-40 kan 
det vara aktuellt att bevilja kredit och man bör ställa några ytterligare frågor. När ett företag 
har uppemot 80-90 poäng är företaget helt klart kreditvärdigt. Enligt Näsström är 
poängsystemet mycket värdefullt. 
 
Själva kreditbedömningen innebär en samlad bedömning av företagets bokslut, affärsplan och 
ledning. Bedömningen av ledningen görs genom att träffa dem och bedöma om de har någon 
framtid och hur det sett ut historiskt. Utifrån detta gör de en samlad bedömning genom att de 
tittar på bokslutet, eget kapital och skuldsättningen. De tittar även på branschen som de 
genom UC får information om det finns oro i branschen. Till sin bedömning använder de sig 
av den reviderade informationen när de ska räkna ut de nyckeltal som de är intresserade av. 
De nyckeltal som de främst granskar är likviditeten, skuldsättningen, soliditet vilket är de som 
svarar direkt mot företaget, det vill säga de påverkas direkt om företaget går dåligt.  
 
För Sidensjö Sparbank är ägarsammansättningen, bokslutet och det egna kapitalet i bolaget 
det som är avgörande vid kreditbeslutet. Ägarsammansättningen anser Näsström vara viktig, 
ett företag med professionella ägare har lättare att ta sig fram på marknaden medan andra 
företag står och faller med ägaren.   
 
”En tung del är just ägarsammansättningen.”   
 
Näsström ansåg att revision var viktigt för att banken skulle kunna fatta riktiga beslut utifrån 
den finansiella informationen och speciellt viktigt var det för aktiebolag på grund av det 
begränsade ägaransvaret.  
                                                 
100 Sidensjö Sparbank, ”om Sidensjö Sparbank, tillgängligt på: www.sidensjosparbank.se, hämtat 13 december 
2006, kl. 9:40.  
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”Revision är ett viktigt instrument för oss för då vet vi att informationen gått genom 
nålsögat.” 
 
Revisorn finns alltid med vid diskussionerna kring kreditsökande företag på Sidensjö 
Sparbank, som är en viktig del i bedömningen. I övrigt kontaktar Sidensjö Sparbank revisorn 
minst en gång om året i samband med den årliga kontrollen av företagen. Vid den årliga 
kontrollen av företagen används det reviderade materialet som grund. 
  
När Näsström ska förklara vilken betydelse den reviderade informationen har för själva 
beslutet säger han att den utgör mellan 15- 20 procent.  
 
Näsström anser att revisionsberättelsen i sig inte har så stort inflytande på beslutet, men har 
företaget en oren revisionsberättelse kan det vara allvarligt. Men det beror på vilken 
kommentar revisorn lämnat, anser revisorn att denne inte fått tillräckligt med material eller att 
det är brister i handlingar ska det tas på allvar.  
 
Näsström har en positiv inställning till lagstadgad revisionsplikt för att det innebär att banken 
får ett riktigt underlag till deras kreditbedömning. Kreditbedömning vad det gäller andra 
bolagsformer tycker Näsström är ”besvärligare för att vi får inte in några offentliga 
handlingar som vi vet är helt trovärdiga” . Det medför att de måste ”lusläsa” informationen 
företaget lämnat för att säkerställa trovärdigheten i informationen. För de bolagsformer som 
inte har lagstadgad revisionsplikt gör de en djupare granskning, men de ser helst att företagen 
har kvalificerad personal som genomför deras bokslut. 
 
Näsström tror att det ”extra arbetet” som ett avskaffande av revisionsplikten medför ger 
följderna att kreditbedömningen blir en utdragen process, på grund av att de behöver samla in 
mer information för att kunna säkerställa säkerheten och göra en djupare analys av den så tar 
det mer energi av banken. Ett avskaffande av revisionsplikten tror Näsström kommer att 
innebära mer jobb för banken, som kan leda till att det i slutändan blir dyrare för kunden. 
Kostnaden för kunden kan även öka precis som för de andra bolagsformerna genom den höjda 
räntan. Det reviderade materialet är en säkerhet för oss säger Näsström och försvinner den 
måste vi säkerställa på annat sätt.  
 
”Vi kommer även i fortsättningen att kräva ett bokslut om inte med en auktoriserad revisor så 
minst av en godkänd revisor. Så det blir upp till företaget att välja om de vill ha pengar eller 
slippa revisionen.”  
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5.5 Sammanställning av empiriavsnittet 

  
Tabell 5.1 Sammanställning av bankens inställning till revisionsplikten 

 
 
 
 

 

 
 

Marianne 
Fastén Bjelkeby 

 

 

     
 
 
Göran Arnmark 
 

 

 
 
Allan Rutgersson 
 
 

 
 
Lennart Näsström 

 
 

Kreditbedömnings- 
processen för 
befintliga företag 

En bedömning av framtida 
kassaflöde genom att 
använda företagets års-
redovisning som grund och 
jämföra med företagets 
framtidsplaner. Men även 
en kontroll om personen 
bakom företaget är ”okej”. 

En framåtriktad analys 
som görs utifrån års-
redovisning, prognoser, 
likviditetsbudget men 
även mjuka faktorer 
vägs in i beslutet. 

Simulerar ett framtida 
kassaflöde för att se om de 
kommer att kunna betala 
tillbaka lånet och bedömer 
personen bakom företaget 
för att det är A och O för 
ett företags framgång. 

Boksluten är grunden för 
företag som redan finns 
men även företagets 
affärsplan, en bedömning 
av företagarna för att 
kunna bedöma vad de har 
för framtid och hur det sett 
ut historiskt. 

Viktigaste 
informationen vid 
kreditbedömningen 

En sammanfattande 
bedömning av företagets 
årsredovisning och 
personen bakom företaget. 

En helhetsbedömning av 
företagets finansiella 
information och 
företagets ledning och 
marknad.  

En personbedömning 
tillsammans med projektets 
lönsamhet. 

Ägarsammansättningen 
och bokslutet är de 
viktigaste faktorerna. 

Revision Kvalitetsstämpel på 
företagets årsredovisning. 

Kvalité, bevis på att 
företaget följt de lagar 
och regler som gäller. 

En yrkesman har gått 
igenom företagets 
räkenskaper och kan 
verifiera att de följt god 
redovisningssed 

Ett viktigt instrument som 
visar på att informationen 
gått genom ”nålsögat”, och 
ska vara trovärdig. 

Revisionsberättelsen En kommentar i 
revisionsberättelsen är en 
varningsflagg men efter en 
rimlig förklaring kan de ha 
en fortsatt god 
affärsrelation med 
företaget, även om 
förtroendet kan vara naggat 
i kanten. 

En oren 
revisionsberättelse har 
inflytande på beslutet 
men det beror även på 
vilken kommentar 
revisorn lämnat. Men de 
har beviljat kredit till 
företag med oren 
revisionsberättelse. 

En kund med en oren 
revisionsberättelse är inte 
bra, men Swedbank anser 
att man ska hjälpas åt när 
det går dåligt likaväl som 
när det går bra.  

En anmärkning i 
revisionsberättelsen är 
allvarligt eftersom revisorn 
anser att företaget varit 
bristfällig i sin skötsel. 
 

Reviderade 
årsredovisningen 
användning 

Årsredovisningen används 
för att se företagets 
utveckling de senaste åren, 
för att räkna ut intressanta 
nyckeltal och vid den årliga 
kontrollen av företagen.  

Den reviderade 
årsredovisning används 
för att få fram företagets 
historik, använder den 
för att räkna ut 
nyckeltal, vid den årliga 
genomgången av 
kunderna, är 
grundbulten i 
kreditbedömningen.  

Använder den för att göra 
en bedömning av det 
framtida kassaflödet, om 
det kommer att räcka till 
eller inte. Grunden vid den 
årliga genomgången av 
företag med en kredit på 
över en miljon. 

Boksluten är grunden för 
företag som redan finns, 
för att se hur det sett ut 
historiskt. Även minst en 
gång per år vid kontrollen 
av företagen. 
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Konsekvenser vid ett 
eventuellt 
avskaffande av 
revisionsplikten 

Sämre kvalité på 
redovisningen, krav på ökat 
personligt engagemang, 
mer restriktiva kreditnivåer, 
mer individuella 
bedömningar och större 
användning av UC 

Större engagemang av 
ägarna och på något vis 
säkerställa 
trovärdigheten i 
informationen.  

Det blir upp till banken att 
se till att regler efterlevs, 
kreditbedömnings-
processen kommer att ta 
längre tid och mer resurser 
från banken, mer 
individuella avtal och 
kontakten med företaget 
kommer att bli ännu 
viktigare. 

Krav på att ha en godkänd 
revisor som kontrollerar 
företagets information, en 
utdragen process på grund 
av djupare granskning och 
krav på mer information, 
för att säkerställa 
informationen, högre ränta 
på grund av ökad osäkerhet 
som leder till att det blir 
dyrare för företaget. 
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6 Analys 
 

 detta kapitel presenterar jag en jämförelse mellan det empiriska materialet och den 
teoretiska referensramen i uppsatsen. För att förhoppningsvis urskilja vilka konsekvenser 

ett avskaffande av revisionsplikten skulle få för bankerna vid kreditbedömningen av 
småföretag.  
 

6.1 Disposition av analysen 
 
Jag inleder analysen med att diskutera hur kreditbedömningsprocessen går till i allmänhet för 
att vidare mer specifikt diskutera kreditbedömningens olika delar. Utifrån det empiriska 
materialet som jag samlat in har jag försökt hitta skillnader och likheter mellan bankerna för 
att försöka bilda mig en uppfattning om vad som är viktigt för banken vid kreditbedömningen. 
För att uppnå förståelse, för vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten skulle få 
för bankerna vid kreditbedömningen av småföretag.   
 

6.2 Kreditbedömningsprocessen och betydelsen av reviderat material 
 
Under arbetets gång har det framkommit att bankernas kreditbedömningsprocess avviker från 
varandra i tillvägagångssätt men i det stora hela så handlar det om ett antal faktorer som 
tillsammans skapar en helhetsuppfattning av företaget. En kreditbedömning består av ett antal 
moment, bland annat en analys av företagets bransch, ledning, tillgångar, framtidsplaner och 
kreditgivarnas lönsamhet och risk med att bevilja krediten.101 Näsström berättar om att banken 
via UC, får information om vilka branscher som de bör vara noggranna med att undersöka.102 
Fastén Bjelkeby förklarar att utifrån den helhetsbedömning som banken gjort genomförs en 
jämförelse med liknande företag inom samma bransch.103 Anledningen till att banken 
undersöker företagets bransch, kan vara för att se om företaget har en chans att slå sig in på 
marknaden, en förutsättning för att företaget ska generera intäkter och banken få tillbaka sina 
utlånade pengar.  
 
För att ett företag ska kunna ta sig in på en marknad är det viktigt att entreprenören bakom 
affärsidén är kompetent.104 Det är viktigt för företag som söker kredit att skapa förtroende hos 
kreditgivarna, eftersom att banken vill se att ledningens agerande är bra vilket är viktigt för att 
ett företag ska bli framgångsrikt. Ledningens agerande kan dock vara svårt att värdera, det 
leder till att fokus vid kreditbedömningen hamnar på företagets reviderade material.105 
Rutgersson beskriver betydelsen av en kompetent företagsledare som A och O för ett företags 
framgång.106 Med rätt person bakom en affärsidé kan företaget bli framgångsrikt.107 Många 
företag står och faller med ägaren på grund av dess bristande kompetens, och därför anser 
Sidensjö Sparbank att det är viktigt att undersöka företagets ägarsammansättning.108 Arnmark 
                                                 
101 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 63-66. 
102 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
103 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
104 Stenberg och Sigbladh, Kreditbedömning, 106.  
105 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 52-62. 
106 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006.  
107 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
108 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
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på SEB anser att det reviderade materialet har stor betydelse vid deras kreditbedömning, 
genom att grunden för beslutet ligger i den framåtriktade analysen som de gör utifrån 
företagets likviditetsbudget, prognoser och kassaflöde Arnmark tillägger dock att företagets 
ledning och marknad också är av betydelse.109 Detta visar på att det vid kreditbedömningen 
inte bara är det reviderade materialet som ligger till grund utan att det finns fler viktiga 
faktorer vid bedömningen.  
 
De mjuka fakta som kreditgivarna tar hänsyn till har som syfte att bedöma företagets framtida 
förutsättningar och anses ha större betydelse vid kreditbedömningen av småföretag.110 De 
empiriska data som jag samlat in visar tecken på att ett antagande om att betydelsen av en 
kompetent företagsledare har större betydelse vid kreditbedömningen av småföretag gentemot 
större företag kan stämma. Men betyder detta att ett avskaffande av revisionsplikten för 
småföretagen skulle vara okej? Nja…betydelsen av det reviderade materialet får inte glömmas 
eftersom att det är en viktig grund i flera av kreditbedömningens moment, det används för att 
göra de analyser som krävs för att bedöma företaget. Exempelvis för att göra en analys av 
företagets framtidsplaner, använder de det reviderade materialet för att kontrollera om 
företagets framtidsplaner är rimliga.  
 
Historiska tal används för att se hur ett företag fungerar och för att avgöra om företagets 
framtidsplaner är rimliga.111 Rutgersson påpekar dock att om processen med att få ut 
årsredovisningarna skulle kortas ned skulle användningen av och nyttan med det reviderade 
materialet öka.112 Kreditgivare värderar information om företagets budgetar och kassaflöde 
högre än balans- och resultaträkningen.113 Det har framkommit att bankerna anser att 
årsredovisningens nytta minskar på grund av att det är historiska tal, det tyder på att banken 
trots det reviderade materialets inaktualitet har nytta av det. Om kreditgivarna behöver mer 
information om företaget än den offentliga informationen bör företaget dela med sig av den 
till kreditgivarna för att det bör vara till deras fördel att tillfredställa kreditgivarnas behov av 
information. Den offentliga informationen som företaget lämnat kan anses som tillförlitlig 
men den kompletterande informationen kan vara manipulerad för att tillfredställa 
kreditgivaren och anses därför inte vara lika tillförlitlig.114 Respondenterna har under 
intervjuerna redogjort för att de är intresserade av att analysera företagets 
återbetalningsförmåga. Det betyder att de behöver information om företagets framtidsplaner 
för att göra en analys om företagets möjligheter att betala tillbaka lånet. Detta visar på en 
begränsad nytta av det reviderade materialet på grund av dess inaktualitet.  
 
Under de intervjuer som jag genomfört har det framkommit att banken kräver in den 
information som de är intresserade av från det kreditsökande företaget som de sedan 
analyserar. Rutgersson förklarade under intervjun att Swedbank vid en kreditbedömning ville 
ha företagets senast reviderade bokslut, en aktuell periodrapport, en prognos över innevarande 
år, en budget för nästa år och en objektbeskrivning över vad krediten gäller.115  
 
Det underlag som används vid en kreditbedömning är bestående av både hård data i form av 
företagets finansiella information och av mjuk data som är företagets visioner och 
                                                 
109 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
110 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 16. 
111 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
112 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006.  
113 Hernández och Perez, “The relevance of Spanish local financial reporting to credit institution decisions”, 118-
135. 
114 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 16. 
115 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
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affärsplaner.116 Under samtliga intervjuer är en blandning av hårda och mjuka data vad 
respondenterna nämnt att de undersöker vid kreditbedömningen för att få en uppfattning om 
företagets kreditvärdighet. Det var svårare för respondenterna att avgöra vilken information 
som var viktigast vid kreditbedömningen. Fastén Bjelkeby berättar under intervjun att för 
Nordea är det viktigaste vid kreditbedömning var om företagets framtida kassaflöde är 
positivt.117 Rutgersson på Swedbank betonade att det var viktigt att se om kassaflödet som de 
fastställer genom att simulera senaste bokslutet och den tänkta balans- och resultaträkningen, 
kommer att räcka till för att betala tillbaka ränta och amortering. Det bästa sättet för banken 
att få tillbaka sina pengar är enligt Rutgersson genom ränta och amortering.118 Detta tyder på 
att banken lägger stor vikt på att företagets återbetalningsförmåga, och det visar på att banken 
anser att det är viktigt att undersöka det som diskuteras i min referensram om risken för en 
betalningsinställelse.  
 
Risken för betalningsinställelse innebär risken för att företaget kommer på obestånd och inte 
kan betala ränta och amortering.119 Att risken för betalningsinställelse beaktas i större 
omfattning vid kreditbedömningen förstärks genom det som framkom under intervjun med 
Rutgersson. Rutgersson berättar att bankerna förr bedrev vad som kallas 
säkerhetskreditgivning som innebar att bankerna satte fokus på vilka säkerheter som kunde 
ställas till lånet medan bankerna idag sätter fokus på företagets lönsamhetsutveckling.120 I 
övrigt var det ingen av bankerna som under intervjuerna nämnde att de undersökte vilka 
säkerheter som företaget kunde ställa till lånet. En kreditbedömning består av flera delmoment 
där det ingår en analys av företagets säkerheter.121 Detta kan tolkas som att en analys av vilka 
säkerheter som företaget kan ställa till lånet har lägre prioritet än vad en undersökning av 
företagets kassaflöde har. Kreditbedömningen har två uttalade delsyften, det ena är att minska 
risken för att företaget inte kommer att kunna betala tillbaka lånet och det andra är att se om 
företaget har några tillgångar som de kan ställa som säkerhet till lånet.122  
 
Bankerna har i stor utsträckning beskrivit att syftet med kreditbedömningen varit att se 
företagets kassaflöde. Fastén Bjelkeby uttalar sig under intervjun att syftet med Nordeas 
kreditbedömning är att undersöka företagets återbetalningsförmåga.123 Arnmark på SEB säger 
att de utifrån företagets årsredovisning, prognoser och likviditetsbudget gör en framtidsanalys 
för att se hur företagets kassaflöde kommer att se ut.124 Näsström på Sidensjö Sparbank 
beskriver deras kreditbedömning som ett poängsystem där de poängsätter kunden utifrån en 
mängd olika variabler för att se om företaget är kreditvärdigt. Under intervjun gör Näsström 
inte heller några uttalanden om att de ser till vilka säkerheter som kan ställas till lånet.125 
Detta kan tolkas som att banken sätter mer fokus på att minska risken för betalningsinställelse 
än att minska riskerna vid betalningsinställelse som är det tillfälle då de säkerheter som 
företaget lämnat till lånet ska realiseras. Däremot tolkar jag det inte som att bankerna helt 
utesluter en analys av företagets tillgångar vid kreditbedömningen. En orsak till att bankerna 
som Rutgersson sa inte längre bedriver säkerhetskreditgivning, kan vara den nya 
förmånsrättslagen som nyligen trätt i kraft. Lagändringen innebär att bankerna får mindre 
                                                 
116 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 33.  
117 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
118 Intervju med Allan, Rutgersson, den 11 december 2006. 
119 Tegin, Kredithandboken, 17. 
120 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
121 Broomé et al., Kreditgivning till företag, 67. 
122 Funered, Bankernas risktagande, 8. 
123 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
124 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
125 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
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andel av säkerheterna, som gör det svårare för banken att realisera säkerheterna.126 Detta kan 
vara en trolig orsak till att kreditbedömningen ser ut som den gör idag. Detta visar att, för att 
banken ska kunna genomföra kreditbedömningen som den ser ut idag, med fokus på 
kassaflödet och att minska risken för betalningsinställelse, så har det reviderade material en 
viktig funktion.   
 

6.3 Revision 
 
Revisionens syfte är att kvalitetssäkra den information företaget lämnar, för att banken sedan 
ska kunna fatta riktiga beslut utifrån den. Detta görs genom att revisorn granskar företagets 
årsredovisning, bokföring och förvaltning.127 Revision ger företagets redovisning kvalité, som 
visar på att företaget följt de lagar och regler som gäller.128 Fastén Bjelkeby menar på att 
revisionen ger företaget en kvalitetsstämpel.129 På Swedbank ansåg man att revisionen var en 
bekräftelse på att en yrkesman gått igenom företagets räkenskaper och kan bekräfta att 
företaget följt god redovisningssed.130 Näsström menade på att revisionen var ett verktyg för 
banken som var viktigt eftersom det innebar att de kunde fatta riktiga beslut utifrån det 
reviderade materialet.131 Detta visar på att revisionen i sig skapar nytta för kreditgivarna, 
genom att informationen som de får är korrekt och det minskar risken vid kreditgivningen. Ett 
antagande som man kan fatta utifrån att samtliga banker ansåg att revisionen var nyttig för att 
det ökade tillförlitligheten till den information som företaget lämnat, är att de inte litar på att 
företaget upprättat sin redovisning korrekt. Med korrekt menas efter gällande regler eller att 
kreditgivarna inte anser att företaget besitter den kompetens som krävs för att upprätta 
räkenskaper på ett korrekt sätt. Ett problem som uppstår vid kreditbedömningen är behov av 
en oberoende granskare eftersom att det förekommer asymmetrisk information att den ena 
parten besitter mer information än den andra.132 I detta fall är revisorn den oberoende 
granskaren som samtliga banker varit positiv till för att den överbrygger den asymmetriska 
informationen mellan företag och kreditgivare. Det är en tillgång för kreditgivarna att ha en 
revisor tillgänglig för frågor kring företagets ekonomi vid kreditbedömningen.133  
 
Förutom att revisorn utför granskningen av företagets finansiella information använder sig 
småföretagen många gånger av revisorn som medhjälpare vid ekonomiska frågor eftersom 
småföretagen ofta inte har någon egen ekonomifunktion, lämnar de bort sin redovisning till en 
revisionsbyrå.134 På grund av att en småföretagares huvudsakliga kompetens inte ska ligga i 
ekonomin utan att driva sin verksamhet framgångsrikt kan revisorn vara ett stöd både för 
banken och företaget vid diskussionen kring företagets ekonomiska situation.135 SEB har ofta 
kontakt med revisorn när det gäller kreditbedömning av småföretag då revisorn får agera som 
bollplank.136 Att ha en revisor att tillgå vid frågor kring företagets ekonomi anses av banken 
vara en tillgång för att oftast när det gäller småföretag så har de inte den kunskapen som krävs 
för att förstå vad banken vill veta. Eftersom de oftast lämnar över sin ekonomi till en 
                                                 
126 Lagen om förmånsrätt 2003:535. 
127 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 14. 
128 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
129 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
130 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
131 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
132 Adams, “Agency theory and Internal Audit”, 8-12. 
133 Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, 16. 
134 Intervju med Lennart Näsström, den 11 december 2006. 
135 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
136 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
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revisionsbyrå så har revisorn ofta den information som kreditgivarna anser vara intressant 
tillgänglig. 

6.4.1 Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen innehåller information som är viktig att beakta vid kreditbedömningen 
av företag.137 Den information som i revisionsberättelsen är viktig är eventuella kommentarer 
som revisorn lämnat. Kommentarer lämnas om revisorn anser att det finns väsentliga fel eller 
brister i företagets redovisning eller förvaltning.138 På Nordea ser man en kommentar i 
revisionsberättelsen som en varning, men har företaget en rimlig förklaring kan de fortsätta att 
ha en god affärsrelation.139 Arnmark anser att revisionsberättelsen beskriver de väsentliga 
händelserna i bolaget, en oren revisionsberättelse har alltid sin förklaring som de naturligtvis 
vill veta.140 Enligt Näsström så är det allvarligt om en kund har en oren revisionsberättelse, 
kommentarerna kan dock ha olika betydelse för beslutet men alla kommentarer kräver en 
förklaring.141 Revisionsberättelsen i sig har inte så stor betydelse för beslutet men däremot 
kommentarerna som förekommer en oren revisionsberättelse har betydelse beroende av vad 
som kommenteras. Betydelsen av de kommentarer som revisorn lämnat har olika betydelse 
för beslutet. Arnmark berättar under intervjun att SEB har lånat ut pengar till företag med en 
oren revisionsberättelse.142 Fastén Bjelkeby medger att de beviljat kredit till företag som visat 
upp en oren revisionsberättelse.143 Rutgersson säger att det har hänt att de lånat ut pengar till 
ett företag med kommentarer i revisionsberättelsen.144 Under intervjun med Sidensjö 
Sparbank så framkom det inte om de beviljat kredit till ett företag med en oren 
revisionsberättelse.145  
 
Detta visar på att en oren revisionsberättelse inte har någon direkt negativ inverkan på 
beslutet, eftersom det händer att banken beviljar kredit, även om företaget inte följt de lagar 
och regler som gäller. Sidensjö Sparbank som genomgående har högre krav på företag som 
söker kredit än vad de övriga bankerna har, har inte enligt vad som framkommit under 
intervjun inte beviljat kredit till företag med en oren revisionsberättelse. Denna skillnad 
mellan kreditgivarna tror jag kan bero på att de större bankerna har mer konkurrens om 
företagen mellan varandra. Ett företag som söker kredit hos Sidensjö Sparbank vill 
förmodligen ha den banken av någon anledning, som exempelvis närheten. Sidensjö Sparbank 
kanske kan ha högre krav på sina kunder eftersom att om kunden valt att söka kredit gör på 
något vis ett medvetet val. Medan för de större bankerna som är i en annan 
konkurrenssituation där de konkurrerar om ”alla” företag kanske måste ha lägre krav för att 
locka kunderna. Vad är då revisionen bra för, då företag trots att de brutit mot lagar och regler 
får kredit hos bankerna. Arnmark säger under intervjun att de anmärkningar som företag fått i 
sin revisionsberättelse är sådant som de förhoppningsvis upptäckt när de gjort deras 
kreditbedömning.146 Ingen av de andra respondenterna påstår heller att de är helt omedvetna 
om att ett företag har problem.  
 
                                                 
137 Duréndez Gómez-Guillamón, “The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financial Decisions”, 
549-551. 
138 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 18-20, 62. 
139 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
140 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
141 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
142 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
143 Intervju med Marianne, Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
144 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
145 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
146 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
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6.5 Konsekvenserna som bankerna anser ett avskaffande kan få 
 
Samtliga bankrepresentanter är eniga om att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att få 
konsekvenser för både banken och företagen. I England har det efter avskaffandet fått 
effekten att 42 procent av företagen frivilligt reviderar sin årsredovisning, av anledningen att 
de ville tillfredställa kreditgivarnas önskemål om trovärdig information.147 Näsström menar 
att de i fortsättningen skulle ställa krav på att företaget anlitade en revisor som åtminstone var 
godkänd revisor, som betyder att företaget får välja mellan revision eller pengar.148 Jag har 
även anledning att tro att Näsström som representerar Sidensjö Sparbank som är en fristående 
bank, kanske inte vill eller kan ta lika stora risker vid utlåningen som de större bankerna. Om 
det inte fanns revisorer skulle företagets intressenter bli tvungna att skaffa egna kontrollanter 
som fastställer trovärdigheten i informationen.149 Bankerna var eniga om att någon sorts 
lösning för att säkerställa trovärdigheten i informationen var nödvändig. De övriga 
bolagsformerna får enligt Näsström på Sidensjö Sparbank en högre ränta på sina lån på grund 
av att det innebär en ökad risk att låna ut pengar till dem, eftersom att de inte har något som 
säkerställer trovärdigheten i dess information. Att höja ränta för aktiebolagen såg Näsström 
som en trolig konsekvens av ett avskaffande av revisionsplikten, detta för att kompensera den 
ökade risken. Det betyder att i slutändan så är det företaget som får ta smällen genom att det 
blir dyrare att låna pengar, som i längden kanske innebär att det kostar lika mycket som att 
revidera sin årsredovisning.  
 
En ytterligare konsekvens bankerna tror att ett avskaffande kommer att få är att 
kreditbedömnngsprocessen blir utdragen och kanske mer individualiserad. Med en mer 
individuell bedömning menar Rutgersson att de utifrån varje företag bestämmer vilken 
information som behövs för bedömningen och utifrån det skapa specifika avtal. För att banken 
ska få in den information som de vill ha, blir en god kontakt med företagen viktigt.150 Fastén 
Bjelkeby tror att företagens redovisning får sämre kvalité genom ett avskaffande, för att hon 
tror att företagen då i större utsträckning kommer att försöka få det så billigt som möjligt. 
Detta visar sig tydligt när man ser till de andra bolagsformerna som inte har revisionsplikt 
märks en tydlig kvalitetsskillnad. Lösningen på detta anser Fastén Bjelkeby vara om företaget 
anlitar kvalificerad personal till dess redovisningen.151 En annan väsentlig skillnad mellan 
aktiebolag och de andra bolagsformerna är graden av personligt engagemang, där 
aktiebolagsformen inte har något personligt ansvar utan är en ”riskfri” bolagsform till skillnad 
från de andra bolagsformerna där viss personlig risk förekommer. För bolagsformer som 
innebär en risk för ägarna kan det ses som en säkerhet ur bankernas perspektiv eftersom 
ägarna blir ersättningsskyldiga, har de förmodligen ett större intresse i att det går bra för 
företaget. Att höja kraven på ägarna i ett aktiebolag, ser Arnmark som en lösning vid ett 
avskaffande av revisionsplikten. Problemet som uppkommer vid ett avskaffande är att banken 
på något annat vis måste säkerställa trovärdigheten i informationen.152  
 
Att säkerställa informationen är en lång process för revisorerna, om nu banken i fortsättningen 
på något vis måste säkerställa trovärdigheten i informationen bör det leda till att 
kreditbedömningsprocessen kommer att ta längre tid. Detta är även vad bankerna själva ger en 
antydan till. Genom att det kommer att krävas en djupare granskning av företagen och mer 
                                                 
147 Collis, “Directors´ Wiews on Exemption from Statutory Audit”, 43.  
148 Intervju med Lennart Näsström, den 13 december 2006. 
149 Damberg, FARs Revisionsbok 2002, 14-15. 
150 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
151 Intervju med Marianne Fastén Bjelkeby, den 6 december 2006. 
152 Intervju med Göran Arnmark, den 11 december 2006. 
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information kommer banken att få mer jobb som leder till en utdragen 
kreditbedömningsprocess.153 Rutgersson hävdade att ett avskaffande kommer att kräva mer 
resurser av banken för att genomföra en kreditbedömning som leder till att hela processen 
kommer att förlängas. 154  

                                                 
153 Intervju med Lennart, Näsström, den 13 december 2006 
154 Intervju med Allan Rutgersson, den 11 december 2006. 
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7 Slutsatser 
 

 detta kapitel kopplar jag ihop det problem och syfte som jag presenterade i det inledande 
kapitlet med studiens resultat genom att presentera studiens slutsatser. Jag presenterar 

avslutningsvis mina reflektioner kring problemet och ger förslag till vidare forskning inom 
området.  
 

7.1 Slutsatser 
 
Det jag i denna uppsats ville undersöka var; 
 
”Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av 
småföretag?” 
 
Med syfte att;  
 
”Syftet med min studie är att genom intervjuer förstå vilken betydelse det reviderade 
materialet har vid bankers kreditbedömning av småföretag. Jag vill även få insikt i vad som 
kan ersätta det reviderade materialet vid bedömningen.”  
 
Det reviderade materialet används av kreditgivarna under flera moment i deras 
kreditbedömningsprocess. Bankernas kreditbedömningsprocess innehåller ett flertal moment: 
en analys av företagets framtid, en analys av företagets bransch, framtida kassaflöde och en 
personbedömning. Genom att min studie visat att bankerna vid kreditbedömningen lägger stor 
vikt vid analysen av företagets framtida kassaflöde, som de räknar ut genom att använda stora 
delar av det reviderade materialet. Det reviderade materialet används för att lära känna 
verksamheten och dess historik samt för att avgöra om ett företags framtidsplaner verkar 
rimliga. På grund av den vikt som bankerna lägger vid detta moment skulle ett avskaffande 
innebär en stor förändring för bankerna vid kreditbedömningen.  
 
På grund av den betydelse som bankerna gett en bedömning av företagets ägare och ledning, 
kan det kanske ses som att det reviderade materialet är av ringa betydelse för bankerna. Men 
ser man till i vilka moment som det reviderade materialet används kan man se att betydelsen 
av revisionsplikten inte går att missta sig på eftersom det reviderade materialet används 
genomgående i bankens kreditbedömningsprocess har det en viktig funktion. 
 
Revisionen ger inte bara banken nytta genom att ge dem ett tillförlitligt och trovärdigt 
siffermaterial, utan med revisionen följer även andra fördelar som ger nytta vid 
kreditbedömningen. Banken anser att en tillgång för dem vid kreditbedömningen av 
småföretag är kontakten med företagets revisor, som har kunskaper om företagets ekonomi. 
Revisionens slutprodukt är revisionsberättelsen, som bankerna anser vara ett stöd när de ska 
fatta beslutet om företaget är kreditvärdigt. Genom ett avskaffande av revisionsplikten skulle 
revisionsberättelsen som är en tillgång för banken försvinna och därigenom försvåra 
kreditbedömningsprocessen.    
 
Att ersätta det reviderade materialet vid kreditbedömningen finns det i sig ingen anledning 
till, det är däremot viktigare att ersätta revisionens funktion, granskningen av materialet. För 

I 



   
  Slutsatser 
    

 51

att företagen kommer även i fortsättningen att upprätta en årsredovisning, som banken kan 
använda sig av vid kreditbedömningen, skillnaden som blir är att informationen inte granskats 
av en oberoende part.  
 
De konsekvenser ett avskaffande skulle få för bankers kreditbedömning är att processens 
olika moment som flera är beroende av en korrekt årsredovisning, kommer att förändras 
genom att banken i fortsättningen måste ta hänsyn till att det material som tidigare var 
reviderat och ansågs som tillförlitligt inte längre har gått igenom en revision och kan anses 
som tillförlitligt. Det extra moment som tillkommer för att säkerställa trovärdigheten i den 
finansiella informationen tillkommer medför en förlängning av kreditbedömningsprocessen.  
 

7.2 Mina reflektioner 
 
Genom min studie har jag kommit fram till att banken som kreditgivare har stor nytta av 
reviderat material i sin verksamhet, eftersom de använder sig av reviderat material 
kontinuerligt i den löpande verksamheten. Studien visade även att bankerna trodde att en 
konsekvens av ett avskaffande av revisionsplikten skulle vara att det som är tänkt som en 
minskad kostnad i slutändan kommer att slå tillbaka på företaget genom att andra kostnader 
kommer att tillkomma. Därför anser jag att det inte är försvarbart att avskaffa revisionsplikten 
av skälet att nyttan inte överstiger dess kostnad, eftersom att det förmodligen inte kommer att 
innebära några sänkta kostnader för företaget i slutändan. Så en utförlig studie kring vilka 
kostnader för företaget som kommer att uppkomma genom ett avskaffande av revisionsplikten 
och om dessa kommer att understiga den kostnad som revisionen ger företaget idag.  
 
Om ett avskaffande inte blir aktuellt behöver det dock inte betyda att kraven på revisionen för 
de små aktiebolagen ser ut som de gör idag. Det kan vara intressant att diskutera hur 
revisionen ska vara utformad för att bättre passa de små aktiebolagen, men fortfarande 
uppfylla de krav som ställs av företaget och dess intressenter. Men detta bör undersökas i en 
utförligare undersökning där alla intressentgrupper ingår och även företagets åsikter tas i 
beaktande.  
 
Det bolagsdirektiv som omfattar undantaget, det vill säga det fjärde bolagsdirektivet, som är 
det som är upphovet till den nuvarande debatten, innebär undantag för de som enligt EU 
kallas småföretag. Gränsvärdena är på en omsättning understigande 63 miljoner SEK vilket är 
något mina respondenter reagerat över eftersom för dem har detta inte varit något om de sätter 
under gruppen småföretag. Vilket kan beror på att jag gjort min undersökning i en mindre stad 
där det inte finns så många företag som är uppe i en omsättning på 63 miljoner SEK. Det har 
framkommit att det inte är storleken på företaget som har betydelse vid kreditbedömningen 
utan det är storleken på krediten som har betydelse för kreditbedömningen. 
Kreditbedömningen vid större krediter är utförligare än vid mindre krediter, jag kan inte 
konstatera vad orsaken till detta är, om det är att Sverige har en stor andel företag som kan 
undantas från revisionsplikten eller om det är något specifikt för små städer. Jag anser i alla 
fall att de gränsvärden som EU angett är väl tilltagna och kanske ska Sverige tänka till en 
extra gång innan de bestämmer gränserna för ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten.   
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7.3 Förslag till vidare studier 
 
Under arbetet med min studie har frågeställningar och funderingar uppkommit om vad som 
skulle vara intressant för vidare studier. Nedan ges några exempel: 
 
Om nu Sverige kommer att följa majoriteten av EU länderna och avskaffa revisionsplikten. 
Skulle det vara intressant att göra en undersökning likt den Collis gjort i England vara 
intressant att se vilka konsekvenser ett avskaffandet fått i Sverige. Det kan vara intressant att 
se ur kreditgivarnas perspektiv och undersöka om dess kreditbedömningsprocess fått några 
förändringar eller om företagen upprättar revision på grund av att den blir 
marknadsefterfrågad. 
 
En intressant studie skulle vara om man jämförde kreditgivare i större städer med kreditgivare 
i mindre städer för att se om deras arbete och deras värderingar skiljer sig åt. Vilket jag skulle 
kunna tänka mig, för att mina respondenter har antytt att vad de klassar som små företag 
kanske inte är samma som i andra städer med större företag.  
 
Det hade även varit intressant att gjort en undersökning där man jämför fristående banker med 
de större bankerna på grund av att jag fått en antydan, till att de fristående bankerna inte är 
villiga att ta lika stora risker som de större bankerna är. Vilket skulle vara intressant att se om 
det ligger något i det. 
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8 Studiens vetenskaplighet 
 

 detta avslutande kapitel för jag en diskussion kring studiens kvalité utifrån kriterierna 
giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet.  

 

8.1 Giltighet 
 
God giltighet uppnås genom att tillräckligt mycket data har insamlat så att det täcker 
tillräckligt många aspekter kring det studerade problemet. För att uppfylla detta krav som 
kallas för teoretisk mättnad innebär att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny 
information. Att uppnå teoretisk mättnad, anses vara svårt i praktiken detta leder till att det är 
forskarens känsla och intuition som avgör om en teori omfattar tillräckligt många aspekter.155  
 
För att jag med min studie skulle ha uppnått teoretisk mättnad skulle jag ha valt tillräckligt 
många företag för att så många aspekter som möjligt skulle ha upptäckts. Eftersom jag i min 
studie gjort ett subjektivt urval av företag så innebär det att jag även valt bort ett antal företag 
som kanske kunde ha tillfört något som de utvalda företagen inte gjort. Jag anser dock att jag 
utifrån den tid som jag haft tillgång till, valt ut ett antal företag som kan anses vara 
representativa och därmed uppnått en god giltighet. Vidare anser jag att vid den sista intervjun 
kunde jag i stora drag förutse vad respondenten skulle svara, vilket visar på att ytterligare 
respondenter inte skulle tillföra något nytt till studien. I den teoretiska referensram som jag 
presenterat har jag försökt att täcka alla aspekter kring ämnet revision genom att använda mig 
av så många källor som möjligt. Men givetvis kan jag ha missat teorier som kunde ha tillfört 
studien något men det lämnar jag till vidare forskning. 
 

8.2 Intersubjektivitet  
 
Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som är gjorda ska accepteras av både de 
undersökta individerna och andra bedömare. Detta kan uppnås genom att 
datasammanfattningen och den utvecklade teorin kontrolleras av de undersökta 
företagen/individerna. 156 
 
Jag har vid samtliga intervjutillfällen använt mig av en diktafon, som gav mig möglighet att 
spela upp intervjuerna upprepade gånger för att skriva ned vad respondenterna sagt. För att 
minska risken för missuppfattningar, bad jag respondenterna läsa igenom sammanställningen, 
för att ha möjlighet att kommentera om missuppfattningar uppkommit och för att godkänna 
det jag skrivit. 
 

8.3 Praktisk användbarhet 
 
Teorins praktiska användbarhet bestäms av teorins användbarhet i praktiken. Detta är svårt att 
avgöra inom tidsramen för ett projekt, eftersom att det tar en tid att få bekräftelse på att 
                                                 
155 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165-166.  
156 Ibid., 166-167.  
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företag, organisationer och individer tagit till sig teorin och använder sig av den för att bättre 
förstå verkligheten.157 
 
Syftet med min studie har inte på något vis varit att generalisera en slutsats för alla banker 
utan det har varit att öka förståelsen till vilka konsekvenser som ett avskaffande av 
revisionsplikten kan få för bankerna vid kreditbedömningen av småföretag. Den praktiska 
användbarheten av min studie blir därmed att skapa en förståelse, men studiens resultat bör 
intressera de som ska fatta ett beslut angående revisionspliktens existens.  Jag tror även att 
studien kan vara av intresse för småföretagen, eftersom att de kan genom studien få en 
uppfattning om vad som krävs av dem för att få ett lån.  
 
 

                                                 
157 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 167-168.  
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Intervjuguide 

Namn  

Anställningstid nuvarande arbete 

Tidigare arbeten 

Arbetsuppgifter 

Utbildningsbakgrund 

 

 

Beskriv hur processen vid kreditbedömning går till. 

- Vilken information kräver ni in av företaget. 

- Hur använder ni den information ni har fått in? 

 

Vilken information väger tyngst/ är viktigast vid kreditbedömningen? Varför just denna ? 

 

När du hör ordet revision, vad tänker du då? / Vad är revision för dig? Hur kan det komma 

sig? 

 

Vilken nytta anser du att revisorns jobb ger er? 

- Vilka förväntningar har du på reviderat material? 

 

I vilken omfattning använder ni den reviderade information vid kreditbedömningen ?  

 - Vad har den för betydelse för beslutet ? 

 - Hur använder ni Er av den reviderade informationen? Beskriv 

 

Vilket inflytande har revisionsberättelsen på ert beslut om att bevilja kredit? Hur? Varför ?  

 

I vilken utsträckning har ni kontakt med revisorn under kreditgivningsprocessen?  

 - Vilken betydelse har den vid själva beslutsfattandet ? 

 

Vad har du för inställning till lagstadgad revisionsplikt? Varför? 

 

Hur skiljer sig kreditbedömningen vad gäller andra bolagsformer som inte har lagstadgad 

gentemot de små aktiebolagen ? 
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Ett slopande av revisionsplikten vilka konsekvenser tror du att det skulle medföra för er? 

-  Skulle synen på den finansiella informationen förändras om den inte var 

reviderad. 

 -  Hur tror du er process vid bedömning av företag skulle förändras ?  

 -  Vilka alternativ ser du till att säkerställa den information företaget lämnar ? 

 -  Kraven från eran sida hur kommer de att förändras ? 
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Brev till respondenterna 
 
Jag vill börja med att tacka för att jag får komma och intervjua er. Jag skickar detta brev för 
att ni ska kunna bekanta er närmare med ämnet och problemet som jag valt att studera. 
 
Bakgrunden till min studie: 
Det pågår och har pågått en debatt angående revisionspliktens existens under en längre tid. 
Detta efter att Sverige gick med i EU och möjligheten att undanta små företag vilket enligt 
EU kommissionen är företag med en omsättning på 63 miljoner. De flesta av 
medlemsländerna har valt att utnyttja undantaget det är främst de skandinaviska länderna som 
håller sig kvar vid att ha revisionsplikt för alla aktiebolag oavsett storlek. I en rapport från 
Svenskt Näringsliv där de utreder om nyttan av revisionen överstiger kostanden kommer de 
fram till precis som i England att det inte är befogat med revisionsplikt för alla aktiebolag. 
Med grund i denna utredning begär Svenskt Näringsliv att Justitiedepartementet utreder 
revisionspliktens betydelse i Sverige. Slutsatsen i Svenskt Näringslivs rapport är att Sverige 
bör följa England och avskaffa revisionsplikten i olika steg med en början i mikroföretagen 
vilket är de med en omsättning på högst 3 miljoner SEK.  
 
Min problemformulering utifrån denna bakgrund: 
Vilken effekt får en borttagning av revisionsplikten för bankernas kreditgivning? I vilken 
utsträckning används den reviderade Årsredovisning vid kreditbedömning? Vad skulle kunna 
ersätta en reviderad årsredovisning vid kreditbedömningen? 
 
Med syfte att: 
Få förståelse för vilka effekter ett avskaffande av revisionsplikten skulle få för bankernas 
kreditgivning och vad som skulle kunna ersätta det reviderade materialet.  
 
Jag kommer att ha en intervjuguide med cirka 20 frågor kring detta ämne. För att lättare 
kunna sammanställa data skulle jag vara tacksam om ni tillåter mig spela in samtalet.  
 
Har ni några frågor/funderingar inför mötet så kan ni höra av er till mig. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Teresa Edin  
Teresa_edin@hotmail.com  
070-26 56 193 
 
 


