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Delade meningar!
-Slopad revisionsplikt och dess inverkan på kreditgivning

Sammanfattning
Sverige är idag ett av få länder inom Europa som fortfarande tillämpar en lagstadgad revision
för små- och medelstora aktiebolag. Med stöd i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv tillsatte
regeringen under 2006 en utredning med justitierådets Bo Svensson och Skatteverkets expert
Urban Bjergert för att utreda vilka åtgärder som krävs för att avskaffa revisionsplikten för
små- och medelstora aktiebolag. Förslaget presenterades i slutet på mars 2008 och stödjer ett
avvecklande av revisionsplikten.
Majoriteten av små- och medelstora företags finansiering sker idag genom lån i bank. De fyra
storbankerna Handelsbanken, Nordeà, SEB samt Swedbank står idag för en klar majoritet av
det utlånade kapitalet till allmänheten och således indirekt också till svenska företag och
aktiebolag. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till gällande kreditgivning är att enligt teorin
att bestämma företags framtida återbetalningsförmåga. Denna bygger idag till stor del på
statistiska beräkningar och mått som utvinns från företagens årsredovisningar. För aktiebolag
måste dessa redovisningar enligt dagens lagstadga vara granskade av en revisor, en aspekt
som i hög grad underlättat den tillit bankerna kunna sätta till företagens siffror.
Vid ett slopande av revisionsplikten för små- och medelstora företag kommer företag själva
att kunna välja om de vill tillämpa revision, om de anser att nyttan är större än de kostnader
revisionen medför. Studiens syfte är att undersöka hur revisionen idag inverkar vid
storbankernas kreditgivning samt om denna inverkan kommer att förändras vid ett slopande
revisionsplikt. Undersökningen bygger på djupintervjuer som genomförts med tre av de fyra
storbankerna.
De empiriska iakttagelser som tillhandahållits tyder på att bankerna i dagens läge använder sig
av olika bedömningsgrunder vid kreditgivning. Emellertid bygger dessa bedömningsgrunder
på i stort sett identiska grundfaktorer, där reviderade årsredovisningar spelar en stor roll.
Studiens slutsats tyder på att vid ett framtida scenario där revisionsplikten avvecklats råder
oenighet mellan storbankerna gällande revisionens betydelse vid kreditgivning. Bankernas
resonemang strävar åt olika håll, alltifrån 100 procentigt krav på revision, till beviljande av
lån helt utan reviderad årsredovisningar i beslutsunderlaget. Påpekas bör dock att inga
centrala beslut är tagna inom någon av de studerade kreditgivarnas verksamheter.

Nyckelord: Revisionsplikt, kreditgivning, SME, storbank, revision, revisionsberättelse
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1. INLEDNING
Under detta avsnitt presenterar vi den information som ligger till grund för denna
undersökning. De bakomliggande faktorerna i problembakgrunden mynnar ut i vår
problemformulering vilken ligger som ett centralt underlag genom hela uppsatsen. I kapitlet
följer också i vilket syfte uppsatsen är författad.

1.1 Problembakgrund
Europa och EU vill ständigt öka globaliseringen inom regionen. Därav görs lagändringar och
försök till bättre lagstiftning för att stimulera samt gynna den ekonomiska tillväxten i Europa.
Ett led i att öka sysselsättningen och tillväxten i regionen är att med ett gemensamt EU mål
försöka minska de administrativa bördorna för företag med 25 %. Detta är ett ambitiöst mål
som Kommissionen vill nå på medellång sikt. Kommissionen anser att onödigt höga
administrativa kostnader hämnar den ekonomiska aktiviteten. Att försöka minska dessa
kostnader i så stor omfattning som möjligt är därför något som Kommissionen har åtagit sig.
De menar att det är mödosamt för bolag att behöva fylla i blanketter och rapportera olika
händelser samt att de anser att företag vill ha förenklingar. Genom att minska rapportkraven
tror Kommissionen att företag i regionen kan minska kostnaderna och istället använda
pengarna till nyinvesteringar etc. Detta skulle öka konkurrenskraften och i slutändan leda till
högre BNP inom regionen. 1
Sverige är idag ett av få länder inom den Europeiska Unionen som tillämpar lagstadgad
revision för små aktiebolag. I och med att Danmark under 2006 genomförde nya regler
gällande revisionsplikten är det idag endast Sverige tillsammans med Malta som inom
regionen kräver revision i mindre bolag. 2 Vissa länder inom den Europeiska Unionen har
aldrig haft revisionsplikt för mindre företag och resterande har successivt avyttrat
revisionsplikten.3
1983 infördes revisionsplikten för alla aktiebolag i Sverige. Orsaken till lagstadgad revision
var att den ansågs vara till nytta för företagets ägare och förebyggde ekonomiskt brottslighet.
Dessa argument har även diskuterats flitigt under 2000-talet när debatten om slopad
revisionsplikt har framskridit.4 Enligt den Svenska Aktiebolagslagen skall varje aktiebolag ha
minst en revisor och revisorn skall även vara godkänd eller auktoriserad.5
Enligt EG-rättens fjärde bolagsdirektiv kan medlemsländerna i EU själva bestämma om
lagstadgad revision för små aktiebolag.6 Regeringen tillsatte under 2006 en utredning med
justitierådets Bo Svensson och Skatteverkets expert Urban Bjergert för att utreda vilka
åtgärder som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små företag. Förslaget presenterades i
slutet på mars 2008. Andra åtgärder som krävs för att förebygga överträdelser av exempelvis
skatte- och redovisningsregler samt vilka konsekvenserna kan bli av regeländringen ingår
1

Europeiska Gemenskapernas Kommission. KOM(2006) 689, 2006.
www.privataaffarer.se/smaforetag/200702/sma-aktiebolag-slipper-anlita-revisorer-2009/index.xml, 2008-04-01
3
www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/BDDB9E1A3A100EE38025709000484B0c/$file/input108.p
df, 2007-04-04
4
www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3199, 2008-04-02
5
ABL 10:1 och 10:11
6
78/660/EEG
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även i förslaget. Utredarnas uppgift är också att följa utvecklingen i de övriga nordiska
länderna samt bestämma vilken nivå förslaget ska ligga på dvs. vilka företag som kommer
påverkas av slopad revisionsplikt.7
Enligt Bjergert handlar diskussionen om var man ska lägga gränserna.
Skatteverket har ingen ståndpunkt i den frågan. Men ett förslag är att till en
början lägga gränsen lågt.8
Enligt EU:s fjärde bolagsrättliga direktiv ligger gränsen för att behöva anlita en revisor på ca
82 miljoner kronor i omsättning (8,8 miljoner Euro), en balansomslutning på omkring 41
miljoner kronor (4,4 miljoner Euro) eller 50 anställda. Av dessa tre kriterier måste minst två
vara uppfyllda.9 Om Sverige la sig på denna nivå skulle det betyda att ca 4 procent av landets
företag blir tvungna att ha revision.10
I 2008 års budgetproposition har regeringen som målsättning att minska de administrativa
bördorna från statliga regelverk med 25 % fram till 2010.11 Professorerna Per Thorell (Ernst
& Young) och Claes Norberg (Lunds Universitet) har på uppdrag av Svenskt Näringsliv fått i
uppgift att beräkna nyttan av den lagstadgade revisionen. Den slutsats som nås i denna studie
är att revisionspliktens nytta är mindre än kostnaderna för SME. En av anledningen till att
företag tillämpar revision är för att informera sina intressenter, där en av dessa intressenter är
företagsledningen. Norberg och Thorell framhåller att i ett mindre företag där ägaren och
företagsledning är samma person försvinner denna nytta.12 Åsikterna om slopad revisionsplikt
är splittrade och det förekommer även de som vill behålla den. Martin Johansson, tidigare vd
för Revisorsamfundet SRS i 15 år, anser inte att det finns något att vinna med slopad
revisionsplikt. Han menar att då måste företag hitta andra sätt till att verifiera sin
redovisningsinformation. Johansson tror att de största förlorarna på detta skulle vara
företagets leverantörer eftersom de inte har några andra metoder att få fram information på.13
Utifrån ovan förda resonemang introducerar vi nu kreditgivningens bakgrund, med start i
företagens kapitalbehov.
Inom så gott som alla företag finns det ett behov av att investera i produktionsresurser, råvaror,
byggnader m.m. En grundfaktor för att kunna investera handlar i sin enkelhet om
anskaffningen av kapital. För att kunna möta det kapitalbehov som finns inom företagen finns
några olika lösningar, t.ex. att möta kapitalbehovet med egna upparbetade vinster dvs.
självfinansiering eller genom lån i bank. Majoriteten av företagens finansiering består dock av
den sistnämnda, nämligen upplåning i bank och genom andra kreditinstitut.14
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www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/BDDB9E1A3A100EE38025709000484B0c/$file/input108.p
df, 2007-04-04
8
www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/BDDB9E1A3A100EE38025709000484B0c/$file/input108.p
df, 2007-04-04
9
EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (tillägg) 2006/43/EG
10
SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten i små företag. s. 13
11
Budgetproposition 2007/08:01
12
Thorell, P. och Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag. Utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
Mars 2005. s. 5
13
Johansson, Sven-Erik, Einar Häckner och Eva Wallerstedt. Uppdrag revision Revisorsprofessionen i takt med
förväntningarna? Finland: SNS Förlag. 2005. s. 192-193.
14
Broomé, Per, Leif Elmer, Bertil Nylén. Kreditgivning till företag. Lund: Studentlitteratur, 1998. s. 13-14
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För att företag ska få tillgång till olika typer av banklån och krediter kräver banken någon
form av säkerhet för det kapital som lånas ut. Banken är på detta sätt mån om att kunna
säkerställa att utlånade medel kan betalas tillbaka, utan att större risker än nödvändigt uppstår.
Vid banklån är det ändå banken som står med den stora risken att utlånat kapital ej kan betalas
tillbaka.15
Ur ett större och mer globalt stabilitetsperspektiv är det viktigt för bankerna att kunna hantera
de risker som uppstår i och genom kreditgivningen. Den främsta orsaken till att banker
hamnat i problem av finansiell karaktär har under årens lopp speglats av fallerade
återbetalningar hos ett stort antal låntagare under samma tidsperiod.16
De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank arbetar med i hög grad
med likartade tillvägagångssätt för att kunna säkerställa de två viktigaste faktorerna vid
kreditgivning och bedömning av den risk som uppstår, nämligen att bestämma kundens
återbetalningsförmåga samt de säkerheter som kan ställas till banken. 17
I riskklassificeringen används både kvantitativa och kvalitativa faktorer och
riskbetyget omprövas minst en gång per år. Den kvantitativa analysen utgår från
företagens resultat- och balansräkningar, medan den kvalitativa analysen baseras
på t.ex. företagens konkurrenskraft och ledningens kvalitet.18
Bankernas tillförlitlighet till dessa rapporter, i synnerhet årsredovisningsinformation från
företag presenteras av Svensson i en studie från 2003. Där framgår att tillförlitligheten i
rapporterna främst går att säkerställa tack vare om årsredovisningarna granskats av en revisor,
det vill säga om företaget genom externa parter kvalitetssäkrat sin företagsinformation. 19
Med detta i åtanke följer vår undersökningsuppgift som en fortsättning på ovan förda
argumentation. Vi kommer att undersöka revisionens betydelse vid kreditgivning bland
svenska storbanker samt fundera över hur ett slopande av revisionsplikten kan komma att
förändra den grund som dagens kreditgivning bygger på. I dagsläget är reviderade
årsredovisningar en tillgång som bankerna erhåller utan kostnad, vilket gör att ett slopande av
denna bör påverka kreditgivarnas situation.
Funderingar uppstår även om detta kommer att medföra svårigheter när det gäller att
säkerställa SMEs kapitalbehov, vilket ofta sker genom finansiering i bank. Vi har då i åtanke
att dagens kreditgivning till stor del bygger på kvalitetssäkrad information, som med
lagförslaget inte längre kommer att vara obligatorisk att tillämpa. 20 Med detta som grund
presenterar vi uppsatsens problemformulering:

15

www.nutek.se/sb/d/512/a/1696, 2008-04-01
www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf, 200704-01
17
www.bankforeningen.se, 2008-04-04
18
www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf, 200704-01
19
Svensson, B. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags
kreditvärdighet. Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomisk forskning i
Uppsala, nr. 103, 2003. s. 2-5
20
Svensson, B. Redovisningsinformation för bedömning… s. 65-69
16
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1.2 Problemformulering
Vilken roll spelar revisionen vid storbankernas kreditgivning? samt hur förväntas
avskaffandet av den svenska revisionsplikten för små- och medelstora aktiebolag påverka
bankernas kreditgivning?

1.3 Syfte
I hopp om att besvara vår problemformulering och förstå revisionens betydelse är det även
nödvändigt att vara insatt i bankernas sätt att agera vid kreditgivning. Detta innebär att vara
införstådd i kreditgivningsprocessen, från att banken får in en låneansökan tills dess att
krediten beviljas. Med hjälp av undersökningen vill vi utreda om och i sådana fall hur, en
avvecklad revisionsplikt skulle ligga till grund för förändringar inom bankernas kreditgivning.
Tidigare studier av bland annat Svensson (2003) har redan genomförts där forskaren delvis
behandlar denna situation, dock är studien av mer allmän karaktär och är i dagsläget fem år
gammal. Med tanke på ämnets förnyade betydelse (på grund av lagändring) samt att det
saknas specifika, aktuella studier inom området förhåller vi oss hoppfulla till att utreda om
frågeställningen kan ge oss någon ny kunskap inom denna bit av bankernas verksamhet. Vi
vill även bidra till ökad förståelse från övrigt håll, främst då för företagare om huruvida
kreditgivningen kommer att förändras och på vilket sätt detta kan komma att påverka
företagen.

1.4 Avgränsningar
I dagens samhälle finns en mängd olika kreditinstitutioner, alla med olika metoder, villkor och
sätt att bereda krediter på. Vårt fokus kommer att ligga på bankernas kreditgivning och vi
kommer inte behandla andra typer av kreditinstitutioner. Vi är medvetna om att banker idag är
ett begrepp som växt från den mer traditionella synen på de stora jättarna, mot mer nischade
banker som ICA-banken, Länsförsäkringars bank m.fl. I studien har vi valt att begränsa oss
till det som vi i fortsättningen kommer att benämna som bank, nämligen de fyra storbankerna;
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Orsaken till detta val ligger i att det traditionellt
och statistiskt sett fortfarande är ”vanliga banklån” som är vanligast förekommande när
företag anskaffar kapital till sin verksamhet.21 Idag är det även de fyra storbankerna som står
för en klar majoritet av utlånade medel till allmänheten och därigenom de svenska
företagen.22
I undersökningen nämns termer som revision, årsredovisning och bokslut. Vid benämning av
dessa termer menar författarna på att de är granskade av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Vi kommer likaså inte i undersökningen ta hänsyn till vilket revisionsföretag som har
genomfört revisionen och granskat årsbokslutet. Inom revision och redovisningsområdet
förekommer diskussioner gällande att de stora revisionsföretagen ger revisionen bättre
tillförlitlighet.23 Detta är en aspekt som vi inte kommer att tas hänsyn till.
Under intervjuerna har vi förutom intervjumanualen, även använt oss av två förenklade Case
där två företag ansöker om lån (för utförligare information om Case: se bilaga 2). Eftersom
studien fokuserar på revisions nytta vid lån samt slopande av revisionsplikten har vi i dessa
Case inte tagit någon hänsyn till utvalda företags bransch eller geografiska läge. Vi är väl
medvetna om att både bransch och företagens lokalisering kan påverka bankens beslut,
emellertid har vi genom studien valt att fokusera på revisionens roll vid kreditgivning.
21

Svensson, B. Redovisningsinformation för bedömning… s. 29-31
Svenska Bankföreningen. Banker i Sverige faktablad om svensk bankmarknad. 2007. s. 5
23
Svanström, Tobias. Regionala skillnader vid avskaffad revisionsplikt. Tidskriften Balans nr 3 (2008): 46
22
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1.5 Uppsatsen disposition
Teoretisk Metod
Med detta kapitel vill vi ge läsaren en inblick i projektets utgångspunkter dvs. varför vi valt
och anser att ämnet är relevant. Vi går även igenom författarnas förförståelse samt vilken
kunskapssyn och vilket angreppssätt som studiens baseras på. Avslutningsvis beskrivs hur vi
gått tillväga för att finna litteratur till studien samt hur vi försökt att kritiskt granska denna.
Teori
Här presenterar vi den teori vi finner relevant för studien. Vi försöker ge läsaren en
överskådlig bild av revision och kreditgivning.
Praktisk Metod
Syftet med detta kapitel är att belysa hur studien praktiskt har genomförts. Vi beskriver på
vilket sätt vi behandlat studiens primärinformation samt hur studiens urval genomförts.
Empiri
I denna del presenteras undersökningens empiriska observationer. Dessa framställs genom
olika avsnitt där var respondents åsikter presenteras för sig. Delen avslutas med en
sammanställning av samtliga respondenters reflektioner angående det Case som ingår i
studien.
Analys
Analysen syftar till att försöka koppla vår teori samman med den empiriska delen, samt
diskutera de skillnader som observerats och vad vi anser vara bakomliggande faktorer till
dessa.
Slutsatser
Här försöker vi ge läsaren en inblick i de slutsatser som trätt fram i studien. Avsnittet avslutas
med förslag på fortsatt forskning inom ämnet.
Sanningskriterier
I detta avsnitt försöker vi ge en bild av undersökningens tillförlitlighet och huruvida studien
går att applicera på verkligheten samt vem som kan dra nytta av denna studie.

1.6 Begreppsförklaringar
Administrativa kostnader - avser företags, frivilligsektorns, offentliga myndigheters och
medborgares kostnader till följd av rättsliga skyldigheter att tillhandahålla information om sin
verksamhet (eller produktion), antingen till offentliga myndigheter eller enskilda parter
Företagshypotek - Ett företags tillgångar, till exempel maskiner och varulager, som ställs som
säkerhet.
SME – Små- och medelstora aktiebolag. Definierad enligt EU (2003/361/EC) sysselsätter
SME färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger
10 miljoner Euro per år.
UC – Ett ledande affärs- och kreditupplysningsföretag vilka banker anlitar för att få tillgång
till företags och individers kredithistoria.
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2. TEORETISK METOD
Detta avsnitt beskriver vilka utgångspunkter studien har. Vi beskriver hur våra förkunskaper
kan ha påverkat studien samt hur på vilket sätt vi ser på kunskap. Vidare redogörs för vilket
perspektiv och angreppssätt som studien baseras på samt tillvägagångssätt vid insamling av
sekundärdata.

2.1 Ämnesval
Studiens utgångspunkter behandlar bankers kreditgivning till SME och hur denna process kan
förändras när revisionsplikten slopas. Båda skribenterna har läst redovisning på C-nivå och
har därav ett intresse av att fördjupa oss inom ämnet. Uppsatser har tidigare skrivits inom
ämnet utan att egentligen presentera några konkreta resultat. Vi tror emellertid att bankerna i
dagens läge har börjat analysera och utvärdera vad detta kan få för konsekvenser för
kreditgivning och kreditgivningsprocessen, eftersom en ny lagstiftning snart kommer att
presenteras.
I motsats till andra liknande studier har vi inte enbart använt oss av en intervjumanual när
intervjuerna har genomförts. Vi har även försökt utvidga vår studie med två Case som
behandlar företag som ansöker om kredit. Vi tror att detta kommer att ge oss ytterligare en
dimension att analysera samt en chans att studera kreditgivning i praktiken. Våra respondenter
har sedan under intervjutillfället fått utvärdera och delge sin uppfattning om vad företagen i
Casen haft för möjligheter till kredit. (för mer information se bilaga 2)

2.2 Förkunskaper
Denna uppsats har sitt ursprung i författarnas personliga intresse inom området för
redovisning och revision. Efter avslutade C-kurser vid Umeå universitet inom redovisning
tedde det sig naturligt att försöka finna en problemställning som både kändes relevant och
aktuell. Vi har tidigare inte arbetat med någon större form av vare sig kreditgivning eller
revisionsarbete, även om Andersson vid tillfället för uppsatsen arbetar som banksäljare vid en
av storbankerna. Som vikare hanteras inga låneärenden då dessa är av mer komplex natur än
övriga arbetsuppgifter. Ingerström har även han erfarenhet av finansieringsverksamhet från ett
finansieringsföretag med främst leasingavtal som arbetsuppgift. Vi anser oss inte besitta
någon större kunskap inom ämnet, men vi kan heller inte klassificera oss som noviser. Som
undersökare finner vi dock inte att vi förfogar över några specialkunskaper inom området
vilka skulle bidra till att vinkla eller missleda riktningen på studien. Våra tidigare upplevelser
och lärdomar som format oss till de individer vi idag är har förmodligen påverkat även denna
ansats. Detta är emellertid en aspekt som är svår att korrigera.

2.3 Undersökarnas kunskapssyn
Undersökarnas grundliga kunskapssyn är av tolkande karaktär dvs. vi anser oss tillhöra det
begrepp som i teorin går under benämning hermeneutiker. En hermeneutisk kunskapssyn är
en vetenskaplig riktning där individen tolkar och försöker förstå.24 I studien kommer vi att
göra intervjuer med kreditgivare. Vi tolkar på eget sätt de svar vi erhåller för att få en bättre
förståelse om revisionens roll vid kreditgivning samt hur det kan förändras när
24

Patel, Runa och Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1991. s. 28
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revisionsplikten försvinner. Med hjälp av tolkningar ämnar vi försöka klassificera och placera
in de svar som tillhandahålls i studiens kontext. Vi kommer under studien att tolka yttringar
som människors handlingar och händelser, vilket är en del i att använda hermeneutik som
metod.25 I enlighet med den hermeneutiska spiralen kan tolkningsarbete fortsätta i oändlighet
eftersom arbetet hela tiden skapar nya helhetsuppfattningar.26 Vår ansats bygger på en initial
tolkning som utförs till dess att vi som författare känner att vi kan besvara vår
problemformulering.

2.4 Perspektiv
I denna studie genomför vi intervjuer med banker för att få en förståelse för hur dessa
kommer att agera när revisionsplikten för SME slopas. Vi studerar kreditgivning ur ett
kreditgivarperspektiv eftersom vi anser att det är det bästa alternativet för att nå svar på vår
problemformulering. Vi är medvetna om den betydelse som undersökarens perspektiv innebär
för studien och att det är viktigt att ha i åtanke att alla individer uppfattar vardagen olika.27
Den verklighet en författare väljer har stor inverkan på undersökningen28 och med detta i
åtanke syftar vi till att medvetet styra underökningen med avsikt att tillhandahålla information
från kreditgivarnas perspektiv.

2.5 Angreppssätt
Eftersom vi anser att vår kunskapssyn är av hermeneutisk art skulle det naturliga vara att
använda sig av ett induktivt angreppssätt för att knyta samman empiri och teori, där teori
genereras på grundval av insamlad data.29 Vi har ej valt ett induktivt synsätt då vi inte anser
oss ha den kunskap inom ämnet som krävs för att konstruera egna teorier samt att tiden för
studien inte är tillräcklig för att utveckla egna teorier. För att som forskare anse sig ha
utvecklat en egen teori krävs många beslut och mycket mod samt att det är en arbetsam
process med datainsamlingen och tolkningsarbete.30 Vi har istället teorier som utgångspunkt
för att få den kunskap som krävs för att genomföra studien samt för att få mer förståelse inom
ämnet, detta för att kunna utföra studien på ett bra sätt. I studien växlar vi mellan teori och
empiri vilket är ett angreppssätt som kallas för den gyllene medelvägen och är en blandning
mellan en induktiv och en deduktiv studie. Med en hermeneutisk kunskapssyn inom den
gyllene medelvägen kan forskaren gå från teori till empiri för att sedan återvända till teori
igen. Detta ger en möjlighet att fylla i teori och omformulera den utifrån empiriska
observationer.31 Vi har utgått från våran teori när vi utformat vår intervjuguide men under
intervjuerna har vi samtidigt försökt att inte hålla tillbaka de empiriska iakttagelserna och inte
känt oss för styrda av den teoretiska referensramen.

2.6 Insamling av sekundärkällor
För att finna relevant information och tidigare publicerat material inom ämnet har vi använt
oss av publicerad litteratur, vetenskapliga artiklar, fackliga tidskrifter, promemorias och dylikt.
I första hand har vi använt oss av Umeå Universitetsbibliotek (ALBUM) och dess övriga
databaser för tidskrifter, e-tidningar och databaser som Affärsdata, Emerald och Libris.
Sökord som använts är t.ex. kreditgivning, revision och revisionsplikt. Vi har även haft
25

Lindholm, Stig. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1979. s. 120
Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: BTJ Tryck, 2001. s. 75-76
27
Eriksson, Lars-Torsten och Wiedersheim-Paul Finn. Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber
Ekonomi, 2001. s. 55
28
Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 37
29
Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2005. s. 40
30
Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 59
31
Ibid. s. 59-60
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tillgång till Copenhagen Business School Librarys databaser (Anderssons tidigare studier i
Köpenhamn) där vi främst sökt vetenskapliga artiklar genom Business Source Premier.
Sökord har främst varit av engelsk karaktär som; Loans, Credit risk och Accounting.
Sökningarna har även genomförts med andra ändelser för att inkludera fler och mer träffar.
Relevanta artiklar till studien valdes ut genom ett aktivt val bland sökträffarna, där artiklar
med lämpliga rubriker studerades. Vår handledare Tobias Svanström har även bidragit med
många värdefulla rekommendationer om användbar litteratur.
Andra tillvägagångssätt för att finna material har gått genom Internet och sökmotorn Google,
där har vi främst funnit hemsidor som vi senare hänvisat till. Vi har också utnyttjat
revisionsföretagens hemsidor där vi inhämtat användbar information. Tidskriften Balans har
även bidragit med information som vi anser hjälpt till i denna uppsats. Tidskriften har vi fått
tillgång till genom det magasin som återfinns vid Umeå Universitetsbiblioteks lokaler i Umeå
samt via Tidskriften Balans officiella hemsida.
Det viktigaste när en forskare letar teorier samt vid urval av den grundade teorin är att
processen fortsätter tills ingen ny information framkommer om en viss kategori dvs. arbetet
fortsätter till teoretisk mättnad uppstår. 32 Vi anser att teoretisk mättnad är ett komplext
begrepp som är väldigt svårt att veta när det uppfyllts. Vi är tillfredsställda med den litteratur
vi funnit och tror inte att en ökad insamling av sekundärlitteratur bidragit med mer relevant
information. Vår referensram till teoriavsnittet har givetvis kunnat expanderas, emellertid
anser vi att de källor vi byggt vårt resonemang kring uppfyller de krav vi själva ställt för att nå
en förklaring på problemet och för att söka svar till vår frågeställning.

2.7 Främsta sekundära litteraturpelare
Den sekundärlitteratur som använts till största del är framförallt Volker Bruns
avhandlingar ”A dual Perspective on the credit process between banks and growing privately
held firms” från 2001 samt ”Who recieves bank loans” från 2004. Dessa båda avhandlingar
bidrar med relevant information vilket väl anpassar sig till användning inom vår teoretiska
referensram, både gällande ämne såväl som aktualitet. Forskaren är väl känd inom
forskningsområdet vilket bidrar med en hög grad av tillförlitlighet. En annan viktig
sekundärkälla
som
denna
uppsats
bygger
på
är
Birgitta
Svenssons
avhandling ”Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags
kreditvärdighet” från 2003. Denna avhandling beskriver viktig fakta angående svensk
kreditgivning och på vilket sätt revision spelar in vid lån. Avhandlingen beskriver även vilken
typ av redovisningsinformation som efterfrågas bland kreditgivare samt hur denna värderas.
Avhandlingen är väl refererad inom övrig forskning och studier.
En stor del av det resonemang som härrör forskningsmetodens ädla konst fokuseras till
Bryman och Bell´s verk ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”. Detta verk bidrar med
ovärderlig teoretisk kunskap om de forskningsmetoder som tillämpas inom dagens studier.
Vår tillit till just denna källa bygger i första hand på att den använts under vår studiegång som
kurslitteratur och återfinns i en stor del av företagsekonomisk forskning som idag bedrivs vid
landets högskolor och universitet. Slutligen vill vi också framhålla Maj-Britt Johansson
Lindfors bok ”Att utveckla kunskap” som en bidragande källa till denna studie där vi använt
oss av de metoder och forskningssynpunkter som presenteras på ett pedagogiskt sätt.

32
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2.8 Källkritik
Det material som använts i förda resonemang genom uppsatsen har granskats noga innan vi
valt att bygga argumentationen på denna information. Tre viktiga faktorer att ta hänsyn till vid
själva teoriändvändningen är ursprung, den empiriska grunden och aktualitet.33 Vår avsikt har
varit att ta hänsyn till dessa kriterier när aktuell litteratur granskats.
Med tanke på att vi främst använt oss av sekundärkällor som artiklar, litteratur och tidskrifter
som erbjudits via Umeå universitets bibliotek och databaser samt Copenhagen Business
Schools databaser anser vi att dessa håller en hög trovärdighet som källor. Vetenskapliga
artiklar och liknande har publicerats inom respekterade tidskrifter eller i andra seriösa
sammanhang. De artiklar som finns publicerade i internationella tidsskrifter är och blir
granskade genom en mycket sträng procedur och därmed kan dessa anses trovärdiga.34
Den främsta kritiken mot litteraturen som använts inom uppsatsen, rör generellt de verk som
vi till största delen använt som källor gällande bankernas kreditgivning. Den kritik som kan
lyftas fram handlar framför allt om att denna litteratur publicerats i mitten på 1990-talet, men
eftersom vi inte har hittat något senare publicerad material anser vi att de fortfarande är
relevanta och trovärdiga inom området. Den äldre litteraturen har vi försökt styrka med
relativt nypublicerade artiklar, men det viktigaste kriteriet vid litteraturändvändningen har
varit relevansen för studien, oavsett vid vilket datum skriften i fråga har publicerats.
En viktig del som också använts som källa genom uppsatsen är de Internetsidor vi använt oss
av. Problemet med Internetsidor är givetvis att det är svårt att veta vem som publicerat
materialet och i vilket syfte. De sidor som vi använt oss av har främst härstammat från
fackorgan inom områdena redovisning och revision. Även om dessa sidor främst publicerats
av namnkunniga juridiska personer finns alltid möjligheten att dessa källor inte tillhandahåller
tillräcklig tillförlitlighet. Vi anser dock att de material vi använt oss av är så pass faktabaserat
med trovärdiga namn bakom att vi litar på informationen.

33
34
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3. TEORI
I detta avsnitt presenterar vi den teoretiska referensram undersökarna avser konstruera för
att dels förklara efterföljande empiriska studie, samt mer ingående förklara studiens
bakgrund.

3.1 Agentteorin
Med avsikt att definiera och härleda revisionens betydelse för företag och i vilket samband
företag anlitar en revisor, introducera vi agentteorin. Agentteorin växte fram främst under
1970-talet och härleddes ursprungligen ur nationalekonomisk forskning. Vi kommer i första
hand att bygga detta resonemang kring en artikel som presenterades av Jensen och Meckling i
Journal of Financial Economics (1976). Med detta teoretiska bidrag ämnar vi härleda
revisionens betydelse för företagets intressenter, samt hur detta kan appliceras på
kreditgivning mellan banker och företag. Teorin bidrar följaktligen med att ge en översiktlig
och grundlig bild av dels ämnesområdet, samt hur revisionen inverkar vid bankernas
kreditgivning.
3.1.1 En teoretisk härledning av revision
Agentteorin behandlar i sin enkelhet en överenskommelse mellan två parter. Part 1 vill få
något utfört. Den benämningen vi kommer att använda för denna part är ”principalen”, vilket
kan exemplifieras av en kund eller en uppdragsgivare. Part 2 benämner vi ”agenten”, någon
som i detta fall kan utföra det efterfrågade arbetet. Denna agent kan karakteriseras av en
leverantör eller annan uppdragsgivare.35
”An agency realtion exists when one party (the principal) delegates decisionmaking or the selection of an action to another party (the agent).”36
Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation med ett kontrakt där en eller flera
personer (principalen) anställer en annan person (agenten) för att utföra en tjänst åt deras
vägnar, vilket involverar att delegera viss auktoritet att ta beslut till agenten.37
Genom principalens val söker denne efter en reaktion från agenten, oftast genom att motivera
agenten att genom incitament nå det gemensamma mål som finns uppsatt. Principalens mål är
att strukturera och motivera agenten på ett sådant sätt att agentens agerande i slutändan
kommer att maximera den nytta principalen söker för det givna ändamålet.38 Enligt Jensen
och Meckling finns det god anledning att tro att agenten inte alltid kommer att agera för
principalens bästa, på grund av att båda parter anses vara nyttomaximerande individer och
först och främst arbetar för att tillfredställa sina egna behov.39 För att principalen skall kunna
35
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nå bästa möjliga situation kan denne införa någon form av incitament för att få agenten att
agera för principalens bästa. Principalen kan också begränsa agentens framfart genom att
införa övervakning av agenten, för att se till att agenten inte skadar principalens mål. Dock
måste tilläggas att denna nytta ej kan nås utan att principalen måste betala någon form av
kostnad, i teorin benämnd ”bonding costs”.40
”However, it is generally impossible for the principal or the agent at zero cost to
ensure that the agent will make optimal decisions from the principal´s point of
view.”41
Vid studier av det klassiska principal/agent förhållandet, med applicering på det förhållandet
som återfinns mellan företagsledning samt företagsägare, ser förhållandet i högsta grad ut att
kunna beskriva även relationen mellan ledningen och dess ägare. De problem som dyker upp
genom att separera ägande och kontroll inträffar även i denna situation, följaktligen uppstår
svårigheter för ägarna att kontrollera den aktivitet som äger rum inom företaget.42
”Individens mål överensstämmer vidare sällan med företagets övergripande mål.
Individen behåller och förvränger fortlöpande sådan information, som skulle
kunna vara relevant att sända iväg uppåt, nedåt eller horisontellt i
organisationen. Av det skälet behöver chefen, uppdragsgivaren också information
för att kunna observera om individen, uppdragstagaren, beter sig på önskvärt
sätt”.43
En utveckling av de svårigheter som återfinns mellan principalen (företagsägarna) och
agenten (företagsledarna) går i teorin under problemet med informations asymmetri – agenten
har i detta fall ofta ett stort övertag gällande företagsspecifik information jämte
företagsägarna.44 Utveckling av informations asymmetri följer i kommande avsnitt.
En möjlighet att övervinna det faktum att agenten inte strävar efter att maximera sin insats för
att nå principalens bästa samt att principalens inte kan övervaka att agentens arbete leder till
högsta möjliga avkastning, är att införa olika former av kontrollsystem. De metoder som
innefattas är revision, formella kontrollsystem, budgetrestriktioner samt incitamentsystem,
vilka samtliga involverar agenten att arbeta för principalens bästa och på så sätt även själv nå
en högre ersättning.45
Principalens möjligheter till övervakning av agentens agerande innefattar främst tre olika
handlingsalternativ. Dessa alternativet menar Svanström (2006) innefattar direkt övervakning,
överlåtande till agenten att själv berätta hur det ligger till och som tredje alternativ att
anställa en tredje oberoende part att sköta övervakningen. Med de tre förslagen finns både
för och nackdelar för principalen:46
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1. Direkt övervakning. – Anses främst vara ineffektivt. Finns vetskap om att hela tiden
vara bevakad görs förmodligen inga dumheter.
2. Låta agenten själv berätta hur det går. – Innebär främst låga kostnader. Problemet
återstår dock att finna i frågan: varför skvallra på sig själv?
3. Anställa en 3:e oberoende part – Att anlita en oberoende part är främst kostsamt,
emellertid nås till stor del den nytta som söks.
Svanström menar att högsta nyttan för principalen föreslås genom förslag tre, det vill säga att
en oberoende part anställs för att granska och rapportera agentens framfart till principalen.
Denna oberoende part skall granska och kontrollera den information som företagsledningen
presenterar och detta görs främst av en revisor. Detta är de argument som teoretiskt används
för att motivera att ägare anlitar en revisor, även om detta ej är lagstadgat. En nackdel med
denna metod är emellertid att denna metod är kostsam.47
3.1.2 Informationsasymmetri
Ett relevant område där det går att applicera agentteori är i förhållandet mellan banken
(principalen) samt företagsägare/ledare (agenten) vid kreditgivning. En utveckling av tidigare
introducerat begrepp informations asymmetri kan användas för att resonera kring de problem
som uppstår i och med detta begrepp.48
Informations asymmetri innebär enligt Bruns (2004) att en part vet mer om ett projekt än den
andra parten. Med detta skulle kunna argumenteras att företagaren i SME alltid har bättre
information om sitt projekt än utomstående, som skulle kunna representeras av kreditgivaren.
En ofördelaktig informationsposition av denna art menar Landström (2003) leder till att
bankerna blir mer återhållsamma med att finansiera SME.49 Detta problem kan leda till att
banken beviljar krediter till projekt vilka är mer riskfyllda än bankens avsikt. 50
Informationsproblemet går även att se från ett annat perspektiv, nämligen att bankerna sitter
på en fördelaktig informationssits, där företagaren själv har en vag uppfattning om sin egen
produkt och marknad. Många gånger kan en erfaren kredithandläggare ha bättre uppfattning
om dessa faktorer än företagaren. En annan nackdel för företag är att de många gånger inte vet
vilken information eller vilka krav som ställs av denne för att locka till sig finansiärer och
externt kapital. Landström (2003) menar att problemet med informationsasymmetri
följaktligen tycks vara dubbelriktad, något som tillsammans skulle försvåra för företagen i
jakten på att beviljas externt kapital, då båda parter sitter på information som är den andra
parten okänd.51
Problemet vid kreditgivning är för kreditgivare att bedöma kredittagarens
återbetalningsförmåga. Detta innefattar att bedöma den risk som finns med att låna ut till
kredittagaren samt till vilken kostnad detta skall göras. 52 Bruns (2001) menar att dessa
bedömningar baseras till stor del på finansiell information. Problemet med
informationsasymmetri leder också till andra teoretiska problem exempelvis moral hazard.
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3.1.3 Moral Hazard
Moral hazard är ett teoretiskt problem som dyker upp i relationen mellan kreditgivare och
företag, efter det att ett lånekontrakt är upprättat.53 Rapp och Torstensson (1994) översätter
begreppet med ”risk för samvetslöst beteende” vilket skulle kunna omformuleras till ”risk för
oaktsamhet”.54 Problemet innefattar den risk som uppstår ifall företaget inte kommer att leva
upp till den överenskommelse som kontraktet omfattar, att exempelvis betala ränta eller
amorteringar. Moral hazard kan beskrivas som en situation där företag utnyttjar sig av
informationsasymmetri mellan företaget och banken för att få en kredit beviljad, och sedan
inte lever upp till kreditöverenskommelsen utan utnyttjar situationen till företagets fördel.55
Problemet med moral hazard kopplas även ihop med ett annat begrepp inom agentteorin,
nämligen adverse selection.
3.1.4 Adverse selection
Begreppet adverse selection översätts i teorin till “risk för negativt urval”. Denna risk
förekommer då principalen söker en eller flera agenter bland ett antal potentiella kandidater.
Kandidaterna i sin tur har inte samstämmiga egenskaper gällande riskattityd, skicklighet eller
erfarenhet, vilket gör att principalen kan välja fel agent på grund av oaktsamhet.56
För att beskriva situationen mer konkret kan detta återigen appliceras till relationen mellan
kreditgivare och företag.
”Ett låneerbjudande, vars villkor baseras på de förväntade låntagarnas
genomsnittliga egenskaper, kommer först och främst att locka den kategori av
låntagare, som har de egenskaper, t ex bristande betalningsförmåga, som
långivaren inte är intresserad av.”57
Detta gör att adverse selection kan leda till att SMEs endast söker kreditgivning för sina mest
riskfyllda projekt. Bruns (2004) menar att det är svårt för bankerna att bestämma den risk som
är förknippad med en speciell kund antingen för att det helt enkelt saknas information
gällande kunden, eller att kunden har motiv att tona ner den risk som förekommer i
projektet.58
Den bakomliggande faktorn för problemen med såväl negativt urval (adverse selection) samt
risken för oaktsamhet (moral hazard) bygger på att det finns information som inte är
disponibel för principalen. Alla de sätt som finns att tillgå för att minska problemen leder till
kostnader för principalen.59 Idag speglar denna del väl situationen för kreditgivare då revision
som kontrollfunktion tillhandahålls utan kostnad för bankerna.

3.2. Revision
Med en teoretisk ansats till revisionens bakgrund bygger vi vidare på undersökningens
teoretiska ramverk. Nu introduceras revision som ett granskningsverktyg. Vi belyser dess
betydelse för kreditgivning och på de sätt revisionen ligger till grund för kreditgivningsbeslut.
Syftet med detta bidrag är att klargöra för läsaren vilken roll som revision spelar.
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3.2.1 Revisionens omfattning
Revision kan sammanfattas med att kritiskt granska ett bolags redovisning eller förvaltning.60
Revisionen går ut på att ge en rättvisande bild av företaget, om detta är korrekt fastlägger
sedan den som utför revisionen.61 Enligt dagens lagstadga är alla aktiebolag i Sverige skyldiga
att ha en kvalificerad revisor. Revisorns uppgifter är bland annat att granska styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Revisorns granskar även företagens
skatteinbetalningar såväl som om det förekommer någon kriminell eller brottslig verksamhet
inom ett företag.62
Vad revision i grunden handlar om är kvalitetssäkring. Genom att låta en revisor granska och
säkerställa årsbokslut skapar företagen förtroende och förutsättningar för effektivitet i
affärsförbindelser, det bidrar till en ökad kvalitet i redovisningen samt ordning och reda. Fler
positiva effekter som revisionen bidrar med är att skapa trovärdighet till intressenter, att
underlätta finansiering till företag, att minskar risken för ägarna och företagsledarna samt att
säkerställa att företaget följer gällande regler och bidrar till konkurrens på lika villkor.
Regelverken gällande företags redovisning är en konstant förändrande process där revisorn
kan tillföra företaget den nya information och förändringar som uppkommer i regelverken.63
Revisionens betydelse för kreditgivare handlar först och främst om att kreditgivare måste
kunna bedöma ifall ett företag kan betala tillbaka sina lån. Att den information och de
upplysningar som finns om ett företag är korrekta innebär en säkerhet för kreditgivarna. Om
denna information dessutom genomgått en revision och granskats av en oberoende extern part
ökar givetvis den tillit som bankerna kan lägga till upplysningarna.64
3.2.2 Revisionspliktens avvecklande
Bakgrunden till avskaffandet av den svenska revisionsplikten för små företag går att finna i
Artikel 51 i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv. I direktivet framgår att revision av företagens
årsbokslut skall vara lagstadgad. Vad som även framgår av direktivet och är en bidragande
orsak till en avreglering även i Sverige, är rätten att undanta småföretag från revisionsplikt.
De gränser som denna avreglering gäller är för företag med högst 50 anställda, en omsättning
på maximalt 8,8 miljoner euro samt maximalt 4,4 miljoner euro i balansomslutning65.
Avvecklandet av den svenska revisionsplikten har sin grund i regeringens beslut (7 september
2006) att genom före detta justitierådet Bo Svensson utreda huruvida små aktiebolag skall
undantas från revisionsplikten samt göra en grundlig studie av reglerna kring revision för små
företag. 66 Frågan har på nytt blivit uppmärksammad även i Sverige om revisionspliktens
”vara eller icke vara” och detta anses i huvudsak bero av två element. För det första inverkar
internationell utveckling inom revisionsområdet alltmer även på den svenska revisionen. För
det andra arbetar regeringar och länder idag alltmer i projekt vilka syftar till regelförenklingar
för småföretag, så även den svenska regeringen.67
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Den statliga utredningen publicerades 2008-04-03 på ”Branschorganisationen för revisorer
och rådgivares” hemsida. Utredningens förslag för den svenska revisionsplikten är att den
skall avvecklas och upphöra inom en snar framtid. Förslaget skulle omfatta att endast 4
procent av aktiebolagen i Sverige skulle omfattas av revisionsplikt, samt att
förvaltningsrevisionen avskaffas helt. I utredningen föreslås även att revisorns skyldighet
upphävs att granska om företagen betalar skatt samt bedriver någon form av kriminell
verksamhet. Vidare föreslås att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i
bolagsordningen, vilket också går emot de bestämmelserna som finns idag.68
Den främsta anledningen till att revisionsplikten bör slopas anges vara kostandsbesparingar
som samtliga SME kommer att bespara med sammanlagt 5,8 miljarder kronor om
revisionsplikten upphävs. Det måste dock påpekas att denna siffra bygger på en rad antagande
där de bland annat räknar med att alla bolag som omfattas av lagförslaget direkt kommer att
upphöra användning av revision. Utredarna styrker dessa antagande med att aktiebolag inte
kommer att behöva använda sig av kvalitetsgranskande funktioner som revision, om företagen
inte vill tillämpa detta på frivillig grund för att exempelvis kompensera för revisorns
bortfall.69 Det måste även upplysas om att dessa beräkningar skett på uppdrag av regeringen
och alltså bygger på det resonemang som förs gällande revisionsplikten avvecklande som ett
underlättande och en bidragande orsak till en minskad administrativ börda för SME.
En rapport framtagen av FAR SRS i September 2007 visar inte alls på den glamorösa
kostnadsbesparing som beräknas uppstå i statens utredning. Från branschorganisationens sida
menas på att revisionsplikten innebär en samhällekonomisk kostnad, om än den inte kan anses
som speciellt stor. De menar på att de positiva effekter som revisionsplikten medför är stora
och vid ett avvecklande av denna måste beräkningarna ta hänsyn till att dessa positiva
aspekter kommer att upphöra. Ur rapporten går att läsa:70
” Vid en avveckling uppstår externa samhällsekonomiska kostnader som skall
ställas mot den ökade välfärden. Även om dessa är svåra att närmare kvantifiera
bedöms de vara betydande.”71
I den statliga utredningen anses att slopandet av revisionsplikten ska ge svenska företag en
konkurrensfördel jämte andra företag internationellt, då höga kostnader som idag följer med
revisionsplikten istället ska bli frivilliga. Negativa sidor med slopandet omnämns i
utredningen som svårare att förutsäga, dock står klart att både Skatteverket samt
Ekobrottsmyndigheten påpekar att slopande kommer att försvåra arbetet och kan om möjligt
höja kriminell aktivitet samt skattefel. Även från revisorernas håll finns oro för att förlora den
monopolställning som idag finns för revisorer då marknaden möter utveckling från flera håll.
Avvecklandet av regelverket rekommenderas träda i kraft den 1 juli 2010, samt tillämpning
från och med det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010.72
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3.2.3 Slopandets påverkan på företagen
Sverige är i högsta grad att anse som ett småföretagarland. Idag finns omkring 250 000
registrerade aktiebolag i Sverige 73 . Hur många av dessa som egentligen bedriver en aktiv
verksamhet är enligt Thorell och Norberg (2005) svårt att utröna, men enligt deras studie finns
omkring 140 -150 000 mikroföretag, vilket gör att cirka 80-85 procent av alla bolag i Sverige
kan härledas dit.
Nu när revisionspliktens ”vara eller icke vara” diskuteras är det snarare en fråga var gränsen
för vilka företag som skall beröras av den lagstadgade revisionen skall sättas, än om lagen
skall förändras. I ett uttalande av Bo Svenssons menar denne på att det inte är nödvändigt att
stegvis höja gränsen för vilka företag som revisionsplikten skall vara frivillig för, utan att
Sverige kan sätta gränsen vid de direktiv som idag är satta av EU. Detta skulle omfatta 96
procent av alla svenska bolag. Bo Svensson menar att det varken finns teoretisk eller praktisk
erfarenhet från andra länder som tyder på att den skulle vara bättre att avskaffa
revisionsplikten successivt.74
Utredningen har som tidigare nämnts möts av protester, framförallt från FAR SRS där
generalsekreterare Dan Brännström uttrycker stark kritik mot utredningens förslag:
”Det har under den svenska utredningen inte framkommit något förhållande som
visar att Sverige har särskilda förutsättningar att kunna slopa revisionsplikten
genom en ”Big Bang”. Det kan bli en kaotisk övergång som riskerar att skapa
bekymmer och krångel för hela näringslivet, snarare än förenkling.”75
I en färsk undersökning gjord av Tobias Svanström vid Umeå Universitet undersöks små och
medelstora företags inställning till revision vid en eventuell avskaffning. I studien
framkommer att ca två tredjedelar av de undersökta företagen kommer att välja revision även
om revisionsplikten avskaffas. Av studier från andra länder som har slopat revisionsplikten
framgår det att företagen som väljer att använda revision minskar med tiden, exempelvis i
England visar en undersökning att 61 procent av företagen med en omsättning på mindre än
4,5 miljoner SEK valde bort revisionen.76
Vid en eventuell lagförändring kommer detta att innebära att de flesta aktiebolag inom
Sverige kan välja att inte använda sig av en revisor för att kvalitetssäkra sin redovisning, om
de inte anser att nyttan av revisionen är större än kostnaden. Formulerat på ett annat sätt kan
sägas att om lagen förändras innebär detta att många företag i Sverige får slänga ut sin revisor
om de upplever att denna bara är en börda. Då kan det givetvis diskuteras vad en revisor gör
för ett företag och har denna någon inverkan på ett bolags möjlighet att få banklån. Frågan för
företagen kommer att bli om de upplever att denna nytta överstiger den kostnad som
granskningen medför.
3.2.4 Revisionens inverkan vid kreditgivning
En studie av Schneider och Church (USA, 2008) innehållande 111 långivare visar att
kreditgivare värdesätter revisorns jobb vid kreditgivning samt anser att detta är en viktig del
när det gäller att bedöma risker när pengar skall lånas ut. Det är speciellt den interna
kontrollen som revisorn kan utföra som i studien anses vara en viktig del när bolag söker lån.
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När en revisor har kvalitetssäkrat rapporterna som ligger till grund för en kunds kreditansökan
väger detta tungt när kreditbedömningen görs och när risken analyseras av banken77.
Att banker i allmänhet är villiga att låna ut mer pengar om de får se ett reviderat bokslut kan
styrkas med en studie utförd av revisorsorganisationen i Storbritannien, ACCA. I
undersökningen har bankernas vilja att låna ut pengar till SME studerats. I resultatet av
studien visar det sig att 94 % av bankerna är villiga att låna ut mer pengar om SME använder
sig av revision.78 Att få bättre lånevillkor samt att det underlättar att få lån är ett incitament att
välja revision när lagen försvinner. En studie av Carey (2000) påvisar att bättre lånevillkor är
den främsta orsaken till att välja revision för småföretag. Detta kan innebära att banken kräver
att en revisor har granskat räkenskaperna innan krediter beviljas. I studien framkommer därtill
att kreditgivare anser att revisorn har en viktig kontrollerande roll i företaget.79
Att revision är viktigt även för små företag, i synnerhet när det gäller att tillhandahålla
banklån, styrker en amerikansk studie gjord av David W. Blackwell med flera, vilka har
undersökt små företags möjlighet till lån och vilken räntesats som kan erhållas från
kreditgivarna. I studien har undersökarna jämfört reviderade företag med icke reviderade och
har kommit fram till resultatet att reviderade företag i genomsnitt kan få en lägre ränta på lån
med 25 räntepunkter. Eftersom studien är gjord i USA där det inte finns lagstadgad
revisionsplikt har undersökarna kommit fram till att även om det inte finns ett tvång att
använda revision finns det incitament bland små företag att bli reviderade eftersom de kan få
en lägre räntesats. De menar att företag som använder revision kan sparar pengar genom att de
får en lägre ränta på sina lån. Denna låga räntekostnad skulle innebära att de sparar mer
pengar på detta, än på det revisionsarvode de skulle spara om de inte valde att bli
reviderade.80 Detta tycker vi styrker argumenten att det kommer att finnas en stor efterfrågan
på revision i Sverige även fast lagen försvinner.
En annan studie som uppger att efterfrågan på revision är stor, även om det inte finns något
tvång, är en studie av Collis (2004). I undersökningen har de studerat vilka faktorer som kan
påverka ett företags val av revision. Ett incitament att välja revision är agentförhållandet
mellan företag och kreditgivare, detta för att tillfredställa det informationsbehov som
bankerna kräver. Andra element som påverkar efterfrågan på revision uppges i studien vara
att revision förbättrar kvalitén på företagets information, vilken utbildningsnivå verkställande
direktören har samt storleken på företagets omsättning.81
En spansk studie utförd av Antonio Duréndez Gómez-Guillamón undersöker vilken
information som väger tyngst vid kreditgivning. Resultatet från studien visar att kreditgivarna
anser att revision är en viktig del vid kreditbeslut. Studien visar även på att
revisionsberättelsen är nyttig vid lån och när banken bestämmer hur stor kredit de kan bevilja.
I undersökningen rangordnar de vilka faktorer som väger tyngst vid kreditgivning. De element
som kreditgivare sätter störst vikt vid är kreditupplysningar för att kontrollera om den som
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söker lånet har betalningsanmärkningar etc. Därefter följer personliga relationer och hur
mycket banken vet om personen eller ledningen i fråga och som den tredje viktigaste
beståndsdelen är reviderade bokslut och revisionsberättelse.82
Thorell och Norberg anser att revisionen har betydelse vid ansökan om banklån, men de
menar att denna betydelse ofta överdrivs. De menar att personliga kontakter och
betalningsanmärkningar har större betydelse än själva revisionen för banken vid lånebeslut.83
Berry (2006 och 1993) anser att reviderade årsbokslut är en viktig faktor vid kreditgivning,
men att den dock inte upptar samma starka position som tidigare då dess relativa betydelse
och användning minskat mot andra bidragande faktorer som antagandet om bl.a. ”Going
concern”, alltså att företaget kommer att överleva och att banken istället bedömer personliga
relationer, säkerheter eller dylikt.84
3.2.5 Revisionsberättelsen
Med avsikt att ge en djupare inblick för de instrument som revisorerna använder, presenterar
vi härmed revisionsberättelsens betydelse. Denna del används främst för att fördjupa läsarens
kunskap om revisionsberättelsen och dess betydelse med tanke på den inblandning som
dokumentet spelar i kommande redovisning av genomförda Case studier.
Den enda offentliga rapporteringen som årligen släpps från revisorn är revisionsberättelsen.
Rapportens syfte är att i första hand rapportera till årsstämman om företagets årsredovisning
upprättats i enlighet med de föreskrifter som återfinns i Årsredovisningslagen (ÅRL).
Revisionsberättelsen anger också om revisorn kan tillstyrka eller avstyrker att:85
•
•
•

resultaträkningen och balansräkningen fastställs
vinsten disponeras (alternativt förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen kan avläggas i några olika utföranden och handlar främst om revisorn
kan tillstyrka alla uppgifter utan anmärkning. I detta fall utformas rapporten enligt
standardutformning (RS 709). I annat fall skall tydligt framgå om revisionsberättelsen gett
anledning till avstyrkande, anmärkning (oren revisionsberättelse) eller en rapport med särskild
upplysning. En annan viktig aspekt med revisionsberättelsen är att revisorn fram till dess att
redogörelsen undertecknas, alltså även efter räkenskapsårets utgång, ska granska eventuella
händelser som har inverkan på företaget, och rapportera väsentliga händelser86.
Svensson (2003) menar att kreditgivare använder revisionsberättelsen så till vida att de ser om
rapporten är enligt standardutförande eller inte. Om rapporten faller under definitionen oren
revisionsberättelse menar Svensson att kreditgivarna kontaktar företagets revisor eller
kreditupplysningsföretag för att ta reda på varför det finns anmärkningar i
revisionsberättelsen.87 En slutsats vi drar av detta är att revisionsberättelsens betydelse för
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kreditgivarna består i att den av revisorn skall avläggas utan anmärkning, dvs.
revisionsberättelsen skall vara ren. I annat fall verkar en oren revisionsberättelse omedelbart
övergå till att vara en last för företagen som på något sätt måste förklaras.
3.2.6 Revisionens betydelse i en marknadsekonomi
Sveriges makroekonomiska klimat liknar idag mest det som kan liknas med en
marknadsekonomi. När marknadsekonomi råder är det främst externa intressenter som
placerare och ägare vilka tillför företag kapital i form av riskkapital. För att kunna utvärdera
och analysera huruvida en placering eller investerat kapital förhåller sig till intressenternas
intressen behövs därmed ekonomisk information. Samma intressenter är givetvis också
intresserade av hur företagen i framtiden kommer att kunna förvalta investerat kapital vilket
gör det möjligt även för framtida utdelningar.88
De viktigaste aktörerna som har ett intresse i företag inom en marknadsekonomi anses vara
kapitalplacerare samt kreditgivare. Detta för att kunna bestämma till vem kapital skall tilldelas,
genom investeringar eller kreditgivning samt till vilket pris detta skall göras.89 Riskerna med
att företag inte använder sig av en revisor och att årsredovisningar inte genomgår revision, är
att informationen systematiskt eller av oaktsamhet ej blir korrekt och till och med
vilseledande. Detta skulle i ett senare skede kunna leda till:90
”En betydande och kontinuerlig felallokering av kapital kan i sin tur medföra för
samhället skadliga ekonomiska konsekvenser. Sådana negativa konsekvenser kan
också bli följden av beslut som fattas i den offentliga sektorn på grundval av
felaktig eller vilseledande information om företag.”91

3.3 Kreditgivning
I kommande avsnitt introducerar vi i högre grad renodlade teorier om kreditgivning. Vi
resonerar om hur banker agerar vid kreditgivning gällande risker, säkerheter och vad som i
övrigt finns att tillämpa. Vi börjar med att ta läsaren med ett steg bakom detta för att förstå
varför det uppstår och finns ett behov av krediter för SME. Med detta i åtanke presenterar vi
även den lagstadga som finns inom området, samt tidigare studier inom ämnet. Avsikten med
avsnittet är att ge läsaren en inblick i hur bankerna resonerar vid kreditgivning till SME.
3.3.1 Företagens kapitalbehov
De flesta företag har ett behov av kapital. Kapitalbehovet återfinns inom företag i alla åldrar,
allt från nystartade verksamheter, till befintliga och stabiliserade bolag med historia och kultur.
Till grund för kapitalbehovet ligger främst att företag ska kunna driva en verksamhet framåt
och sköta dess dagliga drift.92
Det finns två alternativ för företag att täcka kapitalbehovet. Det första alternativet är
finansiering genom eget kapital och det andra alternativet är genom finansiering av
främmande kapital. Finansiering genom eget kapital kan beskrivas av de medel som finns
tillgängliga från företags försäljning och nettointäkter, vilka bör strömma in till företaget på
grund av den löpande verksamheten. Finansiering med företagens egna kapital gör att företag
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själva inte behöver fundera över avkastning eller återbetalning av ”lånet”. 93 En annan
anledning till att eget kapital först spenderas, samt först bör spenderas, är att detta kapital kan
ses som ”billigast” då företag inte har någon kostnad för anskaffningen av kapitalet. Vid de
tillfällen då kapitalbehovet överstiger de vinster och inkomster/inbetalningar som företagen
har från sin egen verksamhet uppstår ett behov av främmande kapital. Främmande kapital
karakteriseras av att det måste återbetalas under en viss tid, inklusive ett visst räntepåslag.94
När internt genererade medel inte räcker till för att täcka företagens kapitalbehov är den
vanligaste lösningen på problemet att ta lån i bank. 95 Verket för näringslivsutveckling,
NUTEK, menar att de vanligaste sätten för företag att täcka kapitalbehov på är genom:96
•
•
•
•
•

Egna medel
Lån från banken eller ALMI företagspartner
Krediter från leverantörer: till exempel genom bättre betalningsvillkor från
leverantören
Förskott från kunder: be om tidig betalning
Rörelsekredit i bank: ofta en mindre checkkredit för att finansiera variationer i
kassaflödet.

Att banklån står för en klar majoritet bland företagens lösningar på hur de anskaffar kapital
återfinns även i en studie av Birgitta Svensson (2003), som menar att företagens första
alternativ är att finansiera verksamheten genom att söka kreditgivning inom banksektorn, efter
det att företagens förlitat sig på internt genererade medel.97
3.3.2 Kreditgivning - Riskbedömning
För att banken ska kunna ge kredit till någon måste de i första hand bedöma den risk som
uppstår vid kreditgivningen. Förknippat med den inneboende risken i en kredit brukar
kreditgivare analysera två av dessa olika sorters risk: 98.
I.
II.

Risk för fallissemang,
risk vid fallissemang.

För vidare definition av ovanstående begrepp utvecklar vi följande: Risken för fallissemang
innebär den risk som uppstår i och med att kredittagaren i framtiden inte kommer att leva upp
till de förpliktelser som kopplas ihop med den givna krediten, som att betala ränta,
amorteringar, avgifter etc.
Risken vid fallissemang är i kontrast till risken för fallissemang kopplad till att bedöma hur
ställda säkerheters värde utvecklas under kreditens löptid och vilket värde som ställd säkerhet
skulle ha vid en realisation. 99 Med avsikt att besvara vår frågeställning kommer vi i
fortsättningen bygga vårt resonemang kring den första delen i klassificeringen av risk,
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nämligen risk för fallissemang, vilket kan anses vara det första steget i en kreditbedömning.
Vi tror att det är främst här, när återbetalningsförmågan först beräknas, som reviderade
årsredovisningar och revisionsberättelsen i första hand används.
Grunden i begreppet risk för fallissemang behandlar hur bankerna gör sin analys av det
företag som har ett behov av krediten. En företagsanalys omfattar vanligtvis bedömningen av
affärsidé, strategi, ägarnas/ledningens kompetens, verksamhetsplaner, marknadsbedömningar,
organisation samt den del som främst berör vårt område, nämligen en omfattande analys av
årsredovisningar, delårsrapporter och även kreditupplysningar.100
Redovisningsinformation används ex post för att reducera osäkerheten vad gäller
företagets planer och prognoser men också ex ante som underlag för
prognoser.101
Den totala risk som banken därmed är knuten till blir således den marginal, även kallad
kreditrisken, risktäckningskravet eller kapitaltäckningskravet, som uppstår vid multiplikation
av dessa två risker, efter uppskattning av dess storlek.102 De två riskerna ligger även i motvikt
till varandra och kan således balansera upp ett mindre jämbördigt förhållande mellan dem,
något som även banken kan således kan godta. Om t.ex. risk för fallissemang är låg kan
således en större risk vid fallissemang accepteras.103
Kreditöverenskommelser mellan kreditgivare och kredittagare är oftast långa processer,
eftersom båda parter är vinstorienterade vill båda parter åstadkomma ett så bra avtal som
möjligt. Resultatet av kreditförhandlingen är beroende av både kredittagarens och
kreditgivarens argument och förhandlingsförmåga samt personliga egenskaper som kunnande
och erfarenhet.104
Kreditbedömningen skiljer sig mellan företag beroende på hur situationen ser ut vid
kredittillfället och andra faktorer som exempelvis den ansökta kreditens storlek. Vid
kreditbedömningen görs därav en komplett företagsanalys där följande saker beaktas: 105
•
•
•
•
•

en analys av finansieringsmöjligheter
en analys av säkerhetskrav
företagets status
risken i krediten
kreditens lönsamhet

3.3.3 Beslutsprocessen
Svensson (med hänvisning till Svensson Kling; 1999) menar att den information som ligger
till grund för kreditgivare när dessa tar beslut angående sökta krediter inte är av en specifik
kategori, utan att besluten grundar sig på företagsinterna bedömningsgrunder. Svenssons
slutsats är att situationen inte kan uppfattas som en likartad situation bland kreditgivare. Bland
annat nämns att åtskillnad troligen görs mellan kreditgivning på stora och små orter. En
distinkt skillnad mellan de två områdena är inblandningen av sociala faktorer och nätverk
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inom små orter, där en personlig kontakt kan verka nog så bra som annan extern och mer
formell information vid kreditgivning. På större orter där nätverk och personliga kontakter har
mindre inflytande förlitar banken sig istället på mer formell information som årsredovisningar
för att få en bild av sina kunder.106 Vi tror att det kan vara något som förekommer vid vår
datainsamling, då intervjuerna kommer att genomföras vid mindre städer. I Landström (2003)
presenteras forskning utförd av Kling där forskaren menar att enskilda kreditbedömare på
flertalet sätt skiljer sig ifrån varandra.107
Enligt klassisk kreditvärdighetsbedömning är det företagens årsredovisningar som i olika
utformningar utgör basen för kreditgivarnas kartläggning. Med hjälp av fundamental analys
av information används metoden dels för att prognostisera, samt utvärdera krediter och
företag. Inom den fundamentala analysen beräknas olika mått på företagets
överlevnadsförmåga både på lång och kort sikt. Metoden går även ut på att bedöma på vilket
sätt kapitalet allokeras och utnyttjas (räntabilitetsmått) och i vilken takt som dessa medel
omsätts. För att bedöma i vilken position företagen står på diverse marknad används olika
bransch nyckeltal. Mått av denna karaktär ger tidigt en explicit bild av om ett företag befinner
sig i kris eller är under progression.108
Enligt teorin kompletterar kreditgivarna även bilden av företagen genom att ta med andra mått
och nyckeltal än de som beräknas genom årsredovisningar. Exemplifieringar av detta är t.ex.
likviditets- och kassaflödesbudgetar, framtidsplaner, konjunkturkänslighet, leverantörer och
kunder samt konkurrenter. Syftet med att väva in alla olika aspekter är för att erhålla en så
komplett bild av företaget som möjligt. Informationsinsamling som denna sker vid möten med
företaget. Ibland kontaktas även själva revisorn till företaget för att höra dennes utlåtande om
företaget.109
De element som banken analyserar vid kreditbeslut kan sammanfattas i figur 1:
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3.3.4 Krediters användningsområde
Vad pengarna skall användas till är en central del vid kreditbedömning. Krediten kan
användas till olika saker och i olika syften t.ex. vid nyinvestering för ett ungt företag, vid
expansion av ett redan etablerat företag eller om krediten ska användas vid krislägen eller
andra motgångar. Dessa faktorer spelar en central roll i den risk banken åtar sig genom att
låna ut kapital. I tabell 1 presenteras situationer då granskning av företagsledningen, samt vad
kapitalet är ämnat för, blir speciellt viktig för kreditgivaren.111

Kreditförhållandet

Nyinvestering

Nyföretagande

Ny situation

Gammal

Liten risk

Risk

Stor risk

Ny

Risk

Stor risk

Mycket stor risk

Företagsledning

Tabell 1. 112
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3.3.5 The 5 C`s
Lånebeslutsprocessen kan enligt en amerikansk modell sammanfattas med the 5 C´s. Vi vill
uppmärksamma på att modellens ursprung gör att den inte direkt speglar de förhållanden som
återfinns inom just svensk kreditgivning, men att den likväl på ett relevant sätt visar på hur
banken kan klassificera och bedöma relevant information vid kreditgivning. Modellen
används för att banken skall kunna klassificera och bedöma den information som ligger till
grund för kreditgivningsbeslut. Modellen bygger på att det ofta finns ett överflöd med
information från bankernas insamling och att denna modell används som ett verktyg för att
kunna se samband mellan olika informationskategorier och för att klassificera och ackumulera
den mest relevanta informationen för kreditbeslutet. The 5 C´s bygger på fem olika delar:
·
·
·
·
·

Character
Capacity
Capital
Conditions
Collateral

Character behandlar hur villig företagsledningen är att betala tillbaka framtida lån.
Villigheten att betala tillbaka lån kan minska på grund av olika externa faktorer, som
tillexempel vid en konjunkturnedgång.
Capacity och capital går ofta under samma kategori och behandlar om låntagaren har
kapacitet att styra ett företag i den riktning att de kan betala tillbaka lånet och via försäljning
m.m. anskaffa det kapital som behövs för att amortera på lånet. Detta granskas via finansiella
rapporter, men även den erfarenheten som företagsledningen besitter utvärderas.
Condition innefattar mått på olika omvärldsfaktorer. Här bedöms hur känsligt företaget är för
makrofaktorer som höjd ränta, lågkonjunktur etc.
Collateral bedömer om företaget har några alternativa betalningsmedel, om företaget är villigt
att återbetala ett lån med andra tillgångar. Denna aspekt tonas dock ned i denna modell då den
inte anses innefatta lika stor tyngd som övriga faktorer. 113
3.3.6 Kreditgivning och relationer
En annan viktig del i bankens arbete vid kreditgivning är möjligheten att bedöma
företagsledningens kompetens. Denna del är en av de viktigaste faktorerna för att bedöma hur
ett företag kommer att utvecklas samt dess framgång. 114 Svensson (2003) menar att den
bedömning som görs av företagsledningens personliga förmågor är den mest subjektiva delen
i kreditbedömningen, men nog så viktig då det är en av grundpelarna för att ett företag skall
överleva på både lång och kort sikt. 115 Att värdera kompetensen hos företagsledningen är
väldigt svårt och många faktorer spelar in. Dessa är i första hand om kredittagaren är känd,
har ledningen tidigare erfarenheter från liknande situationer och eftersom lånet betalas tillbaka
av framtida vinster är det viktigt att företagsledningen samt affärsidén är
framtidsorienterade.116
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Berry (2006) har i en studie granskat vilken information som ligger till grund för
kreditgivning i Storbritannien, samt hur dessa informationskrav förändrats över tid. Studien
visar på att reviderad information fortfarande vidhåller en hög status bland kreditgivarna, men
att den relativa betydelse som denna tidigare haft håller på att ändras mot andra faktorer.117 En
av de faktorer som står stark vid sidan av reviderade bokslut diskuterar Svensson som den
relation som kreditgivning idag till stor del bygger på. 118 Även Berry (1993) anser att en
bedömning av personliga egenskaper tillsammans med finansiell information är de viktigaste
aspekterna att ta hänsyn till vid bankernas kreditgivning. Med detta i åtanke lyfter vi in den
betydelse som andra studier ger för relationer inom kreditgivning.
Åkerlund (med hänvisning till Grönros 2002) menar på att en relation existerar på grund av
speciella attityder till varandra och att det mest betydelsefulla i denna relation bygger på
ömsesidiga åtaganden. 119 Denna definition speglar inte ett specifikt business-to-business
perspektiv, men är trots detta användbart för att belysa att relationsbyggande handlar om ett
ömsesidigt åtagande, dvs. att båda sidor av inblandade parter måste agera i samma riktning för
att nå en relation. Berger och Udell (1995) menar på att banker vid finansierings- och
kreditgivningssituationer syftar till att bygga långsiktiga relationer. I denna process menar
författarna på att relationer har en viktigt och stor betydelse för att nå detta mål.120 Petersen
och Rajan tar detta ett steg längre och menar på att desto mer mogen en relation blir mellan
kreditgivare och dess kunder, desto lägre ränta kan kreditgivarna tillhandahålla.121 I en senare
studie av Berger och Udell menar dessa på att relationsbyggande vid kreditgivning är en av de
bästa sätten för att även minska informationsasymmetri. Även här belyser forskarna den
betydelse relationer har då de menar att banker samlar in information och bedömer sina
kunder genom hela kreditgivningsprocessen samt via den relation som byggs upp. Denna
information har sedan stor inverkan vid bankernas kreditgivningsbeslut.122
Vår tolkning är att denna relation till stor del bygger på det förtroende som kreditgivarna får
för sina kunder. Åkerlund (med hänvisning till Morgan och Hunt) menar att förtroende
uppstår när en part har självförtroende att lita till sin partners förmåga och hederlighet123. Vi
tror att detta kan vara den bit som bidrar till att relationer anses uppfylla en stor roll vid
kreditgivning, nämligen att bankerna kan lita på sina kunder.

3.4 Dagens lagstadga
En aspekt som motverkar den centrala idén i studiens teoretiska ramverk, om att det råder viss
informations asymmetri mellan kreditgivarna och deras kunder, är den lagstiftning som idag
reglerar dels bankernas utlåningsverksamhet samt företagens revisionsplikt. Under detta
avsnitt presenterar vid de delar som vi anser att läsaren bör få fördjupad förståelse inför,
lagstadga och regelverk som idag i stor väsentlighet påverkar kreditgivningen.
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3.4.1 Kreditgivning
Bankerna är enligt lag skyldiga att genomföra en bedömning av kundernas framtida
återbetalningsförmåga och kräva betryggande säkerhet för att gardera sig mot händelser som
kan försämra företagets framtida kreditvärdighet. Därav finns i lagstiftningen regler om
kapitaltäckningskravet: 124
”Kapitaltäckningskravet innebär ett minimikrav på soliditet där måttets täljare
och nämnare definieras i lag. Kapitaltäckningsreglerna ska bidra till stabiliteten i
det finansiella systemet. Kapitalbasen ska härvid utgöra en buffert för ej
förväntade förluster och försiktighetsprincipen betonas”.125
Anledningen till dessa regler är stiftade i Bankrörelselagen (1987:617). För att kunna
bibehålla ett skydd för insättarna och kunderna i banken måste alltså banken ha en viss buffert,
ett lägsta eget kapital i förhållande till den totala kreditrisk som är förenad med utlåning,
garantiförbindelser och andra åtaganden. Syftet med dessa krav från lagstadgarna är delvis för
att stödja fri konkurrens på marknaden samt att förstärka soliditeten hos instituten.126
3.4.2 Revision
Den lagstiftning som idag omfattar revision återfinns i revisionslagen (1999:1079). Lagens
tillämpningsområde gäller främst företag som är skyldiga att avsluta sin bokföring med en
årsredovisning (enligt 6 kap. 1§ bokföringslagen 1999:1078). Av regelverket framgår att
revisorns uppgift är att granska och kontrollera företagens årsredovisningar och bokföring
samt företagsledningens förvaltning. Detta skall göras i enlighet med föreskrifterna och
gällande praxis inom god redovisningssed. I regelverket finns också paragrafer angående
bestämmelser om revisionsberättelsen som också skall ingå i revisionen.127
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4. PRAKTISK METOD
I detta avsnitt beskrivs hur studien genomförts praktiskt. Vi redogör för urval av respondenter
samt utvecklar intervjuobjektens betydelse för studien. Avsnittet fortsätter med en beskrivning
av hur vi anser att våra intervjuer lyckats och hur vi behandlat informationen som
framkommit vid intervjutillfällena. Slutligen diskuteras den kritik som kan riktas mot våra
intervjuer.

4.1 Val av metod
För att i studien nå värdefull samt ämnesspecifik information av respektive kreditgivare har vi
valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Detta är ett tillvägagångssätt där forskaren
fokuserar på ord vid insamling och analys av data istället för kvantiteter. 128 En kvalitativ
studie är att föredra framför en kvantitativ om forskaren vill särskilja eller utskilja
undersökningsobjektens varierade sätt att handla och agera på. Vi anser att detta är vad vi vill
uppnå i vår ansats, i motsats till en kvantitativ metod som handlar om att svara på frågor som
behandlar hur många, hur mycket samt hur ofta någonting sker.129 Bakgrunden till att valet
föll på en kvalitativ undersökningsmetod är för att det är en strategi att tillämpa om forskaren
vill använda sig av djupintervjuer för insamling av primärdata.130 Med hjälp av djupintervjuer
tror vi som undersökare att vi kommer att erhålla kunskap och förståelse om hur bankerna
eventuellt kommer att handla vid en slopad revisionsplikt. Vi tror att djupintervjuer kommer
att ge en mer representativ bild av bankernas kreditgivning, än vad som skulle återspeglas
genom en kvantitativ forskningsmetod. Vår bedömning är att vi bör nå mer innehållsrika och
tilltänkta svar om vi utför djupintervjuer med rätt person vid respektive bank, istället för att
använda sig av exempelvis en enkät, där ett flertal personer framhåller sin åsikt utan möjlighet
att följa upp och utveckla givna svar. Vi har i undersökningen därav försökt intervjua personer
som är väl insatta i respektive banks kreditgivningsprocess och därmed har stor kunskap och
insikt inom området. Med dessa val hoppas vi nå empiriskt material som kan hjälpa oss att
besvara vår frågeställning.

4.2 Val av respondenter
Studiens utgångspunkt är att undersöka storbankernas syn på slopad revisionsplikt samt
revisionens betydelse vid kreditgivning. För att komma i kontakt med personer som anses
besitta rätt kunskap inom ämnesområdet försökte vi få intervjuer med individer som har en
lång erfarenhet av kreditgivning, då främst till företag. Den egenskap som var den mest
eftertraktade från undersökarnas sida bland potentiella respondenter var erfarenhet.
Studien är koncentrerad till regionen Västerbotten med städerna Umeå samt Skellefteå som
bas, dvs. ett bekvämlighetsurval har använts. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren
använder sådana personer i undersökningen som finns tillgängliga för tillfället.131 På grund av
att Andersson arbetar för en av de fyra storbankerna som vikarie på fritid och lov använde vi
oss dels av dennes kontakter för att åstadkomma en intervju. Övriga två intervjuer upprättades
efter initial kontakt via telefon och e-post till bankernas lokala kontor. Därav stämde vi möte
med de personer som genom återkoppling hört av sig till oss, för att boka tid för intervjuer. På
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grund av detta kunde undersökarna inte själva välja vilka individer som ansågs mest lämpade
för att ingå i intervjuerna, utan fick genomföra intervjuer med de personer som bankerna ställt
till förfogande. Med tanke på att bankerna själva kopplat oss samman med relativt högt
uppsatta kredithandläggare anser vi trots urvalsmetod att vi fått till ett bra och representativt
urval.

4.3 Insamling av primärdata
Innan insamlingen av primärdata tog fart fokuserade vi på studiens teoretiska ramverk. Där
läste vi in oss på både djup och bredd angående dels bakgrund såväl som huvuddragen inom
både revisionspliktens betydelse, kreditgivningens utveckling och andra relaterade och
centrala teorier. Vi anser att det var viktigt att som undersökare och initiativtagare till
intervjuerna förstå och väl informerade inom ämnet. Att vara väl insatt är något som Kvale
beskriver i Bryman och Bell som ett viktigt krav på intervjuaren.132 Att vi läst in oss och
skaffat kunskap inom ämnet gjorde att tolkningsarbetet även underlättades och att vi kunde
analysera de svar som erhållits från datainsamlingstillfällena.

4.4 Intervjuguidens uppbyggnad
I studiens intervjumanual har vi både använt oss av frågor som enligt teorin karaktäriseras av
låg grad av strukturering samt delvis kan klassificeras som strukturerade frågor.
Ostrukturerade frågor kännetecknas av att respondenten får mycket utrymme att utrycka sig,
och strukturerade frågor präglas av att endast ett fåtal olika svar kan erhållas. 133 Bägge
frågekategorierna har använts för att ge respondenten möjligheten att svara med ett stort
utrymme, samt att vi även vill få korta och koncisa svar inom specifika områden. Frågor med
varierande karaktär gav oss rikligt med information som sedan kunde hjälpa oss i syfte att
besvara vår problemformulering. Vi har även försökt att konstruera frågor på ett sådant sätt att
respondenterna själva kunnat styra riktningen på de svar som delgivits. Med detta önskar vi
kunna stärka den grad av självständighet, objektivitet samt neutralitet som vi vill åstadkomma
i denna studie. För att se frågornas syfte samt intervjumanual, se bilaga 1.
Intervjuerna som utförts kan härledas till den teoretiska benämningen semi-strukturerade
intervjuer och är generellt sätt ett brett begrepp på en inte alltför specificerad intervjusituation.
Kännetecknet för denna typ av intervju är att undersökaren till grunden följer en
intervjumanual eller ett frågeschema, dock där frågornas plats varierar vid situationen och på
grund av de svar som ges. Visst utrymme finns även för att ställa frågor som inte ingår i
intervjuguiden.134 Denna typ av intervju genomfördes för att vi ämnade ställa liknande frågor
till alla respondenter, i syfte om att erhålla liknande typ och mängd av information. Detta
underlättade sedan arbetet med att tolka och analysera informationen. Det blev också lättare
för oss som forskare att jämföra samhörigheter och avvikelser i våra respondenters svar. En
intervju av denna karaktär gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor på de områden som
intervjuaren ansåg intressanta. Semi-strukturerade intervjuer gav oss även möjligheten att
utifrån situationen variera frågornas ordningsföljd.

4.5 Bortfall
Studiens utgångspunkt var att genomföra datainsamling med samtliga fyra storbanker. På
grund av en intensiv affärsperiod kunde en bank inte delta i studien, vilket gjorde att vi fick
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ett bortfall. Kontakt togs med både Umeåkontoret och det lokala kontoret i Skellefteå men
utan framgång. Enligt oss beror detta bortfall inte på forskarnas bemötande gentemot banken.

4.6 Databearbetning
För att lättare kunna analysera respondenternas svar valde undersökarna att banda samtliga
intervjuer med diktafon eller via ljudupptagning med videokamera. Inspelningen av
intervjuerna skedde i samtycke med våra respondenter. Anledningen att vi valde att spela in
intervjuerna var för att vi inte skulle missuppfatta något våra respondenter och vi själva ansåg
vara viktigt. Eftersom intervjuerna är inspelade underlättades arbetet med att analysera dem
eftersom de går att lyssna på intervjun flera gånger. När intervjuerna var genomförda inleddes
arbetet med att transkribera dessa. Två intervjuer transkriberades ordagrant och den tredje
grov-transkriberades. Vi utförde transkriberingen för att säkerställa att inga viktiga detaljer
utelämnades. Transkribering ger forskaren en möjlighet att gå igenom svaren flera gånger och
en noggrann tolkning kan göras samt att det underlättar arbetet med att analysera
informationen som erhållits.135 De svar som presenterats i studiens empiri har reducerats efter
intervjuerna. Detta utfördes för att underlätta för läsaren och för att tydligare kunna urskilja
likheter samt för att förstå skillnaderna i våra respondenters svar. Reduceringen av
informationen ansåg vi nödvändig för att göra avsnittet läsvärt och begripligt. Vi tror inte att
helheten i studien har påverkats på grund av detta utan att det underlättade för att senare
kunna jämföra skillnader.

4.7 Källkritik
De intervjuer som genomfördes vid studiens datainsamling anser sig undersökarna nöjda med.
Vi har ingen kritik att rikta mot de enskilda intervjuerna, utan anser att vi fick ut relevant
information av respektive respondenter. Vi tror att det faktum att studierna genomfördes i
trygg miljö för respektive respondent kan ha bidragit till detta, samt att vi genom intervjuerna
inte blev störda eller respondenten på annat sätt tappade fokus. Därmed anser vi att vi uppnått
de ”krav” som ställs på intervjuplats. Trost menar på att detta bör vara en plats där
respondenten dels känner sig lugn och trygg, samt inte blir störd av vare sig övriga
medarbetare, telefoner eller andra faktorer som kan leda till avbrott i insamlingen.136 Vi är
även belåtna med de individer vi fick möjlighet att utföra intervjuerna med, eftersom de hade
en lång erfarenhet av kreditbranschen samt företagskrediter.
En utgångspunkt i studien har varit att tillämpa anonymitet. Orsaken till att bevara
respondenterna anonymitet är för att vissa frågor är av känslig karaktär. När bankerna är
anonyma kan inget annat företag utläsa vad en specifik bank har för planer inför framtiden.
Anonymiteten tror vi också gav våra svar bättre tillförlitlighet samt att vi kunde erhålla mer
information av varje intervjuperson, då dessa inte behöver vara oroliga för att på något sätt
framställas negativt.
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5. EMPIRI
Empiri avsnittet behandlar den information som framkom via undersökningens
primärdatainsamling med storbankerna. Vi kommer att presentera en löptext från den mest
substansvänliga information som framkom vid intersituationerna med storbankerna. Syftet
med avsnittet är att presentera den data vilken vi bekommit från den empiriska verkligheten.

5.1 Intervju med Bank A
Respondent A:s inställning till att ingå i undersökningen var positiv. Personen i fråga hade
god insikt i ämnet, främst tack vare lång tjänst och erfarenhet inom området. Respondenten
hade ett likaså ett positivt förhållningssätt till intervjun och tog tid på sig att svara på de frågor
som ställdes. Vi fick en positiv bild av situationen då vi fick känslan att respondenten inte
ville dölja eller hålla inne på information, utan gav oss raka svar som på bästa möjliga sätt
svarade på våra frågor.
5.1.1 Respondentens bakgrund
Respondenten från bank A kallar sig företagsrådgivare och sysslar med kreditgivning till
företag och de tjänster som återfinns runtomkring detta. Respondenten sysslar även med
privata bankaffärer till ägare och andra anställa inom de företag som han handlägger. En
normal arbetsdag för respondent A innefattar alltifrån att hjälpa kunder med bokningar till att
sitta och bereda krediter. Respondenten anser sig ha en väldigt variationsrik vardag med
inslag av alla de olika tjänster som återfinns inom banken, dock med inriktning mot företag.
Personen har god erfarenhet inom området och varit anställd inom banken från och med 1980.
Tidigare utbildning sträcker sig till tvåårigt ekonomisk gymnasium, samt vidare utbildning
inom bank.
5.1.2 Kreditgivning och arbetssätt
Bank A:s första steg i kreditgivningsprocessen är att se till att kunden tar med sig rätt material
in, då första kontakt ofta sker över telefon. Det material banken främst vill se är någon form
av dokumentation som visar att kunden har tänkt igenom den rådande situation och fått dessa
tankar på pränt. Dock påvisar respondenten att den dokumentation som erhålls från kunderna
själva, ofta måste tas med en nypa salt då respondenten nästan aldrig ser kalkyler som på
förhand inte ser ut att gå ihop. Med detta i åtanke anser respondenten att det viktigaste i
bedömningen är att träffa kunden och bilda sig en egen uppfattning om vad och hur personen
fungerar, dels som företagare men även som privatperson. De personer som direkt får ett
negativt besked i ett tidigt skede i låneprocessen är de som befinner sig inom hårt
konkurrensansatta branscher där Bank A anser att det blir svårt att uppnå lönsamhet, eller att
handläggaren helt enkelt anser att personen i sig inte är lämpad för uppgiften. Respondenten
vill dock understryka att det är sällan som Bank A inte kan finna någon lösning och måste ge
ett blankt nej.
Det informationsunderlag som Bank A kräver vid utlåning är först och främst egna kalkyler
om framtiden samt en budget. Där möter Bank A kunden och arbetar gemensamt fram med
dem om dessa framtida planer är realistiska och bryter ner dem till mindre delar.
En annan faktor som respondent A anser vara viktigt i fråga om kunden vid kreditgivning är
dess bakgrund och familjeförhållanden. En högavlönad fru eller make kan bidra till att en
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kredit beviljas i motsats till en lågavlönad part då banken ser att om kris skulle uppstå behöver
familjen inte svälta. När respondenten rangordnar vad som denne anser vara den viktigaste
informationen vid kreditgivningen svara denna utan tvekan den bild som respondenten får för
kunden. Respondenten menar att rätt person kan lyckas i nio fall av tio och fel person
misslyckas i nio fall av tio.
Respondenten anser även att en kund som Bank A sedan tidigare har ett engagemang med,
troligen lättare kan erhålla nya krediter än nya kunder, om kunden skött sina tidigare
förehavanden och det finns referenser det vill säga.
5.1.3 Säkerheter
Respondent A anser att säkerheter spelar stor roll vid kreditgivning. Det är något som beaktas,
dock anser denne att om Bank A inte är övertygad om att affärsidén håller spelar det ingen
roll vilka säkerheter som kunden erbjuder. Personen anser vidare att säkerheter emellertid kan
spela in vid gränsfall där banken känner osäkerhet inför att bevilja ett lån.
”… tycker man att affärsidén är okej, då tittar man sen på säkerheterna och kan
kunden gå in med litegrann själv och så vidare, och sedan gör man då en
bedömning av säkerheterna och då hamnar man ju i slutändan i tänket att ja… är
vi beredda att ta risken med de här säkerheterna…”
Respondenten anser att personliga säkerheter inte förekommer speciellt ofta, men att det
händer att mindre företag lånar upp på ett lågt belånat hus. Emellertid vill Bank A inte låna ut
några medel till aktiekapitalet utan säkerheter och främst inte till aktiekapitalet över
huvudtaget då detta är den del som grundarna själva ska satsa i företaget. Normalt sett tar
Bank A också ut en borgen för ägaren, hur stor denna är varierar olika från fall till fall.
Borgen anses vara bra för att knyta företaget till ägaren, en viktig parameter vilket gör att
företagen inte kan sälja vidare verksamheten till vem som helst.
5.1.4 Databearbetning och beslut
Inom Bank A arbetar de med en decentraliserad uppbyggnad. Banken har egna
beslutanderätter på kontoren och i processen tas beslut både på personlig nivå samt ofta via
diskussion med andra kollegor och team. Det finns ingen standardiserad generell
arbetsordning eller system som Bank A tillförlitar sig till i kreditgivningsprocessen inom
Banken. Givetvis återfinns vissa handlingar som måste undertecknas, det skall finnas ett
skriftligt underlag med en låneansökan och man bereder ett underlag där vissa blanketter och
andra handlingar alltid ingår.
5.1.5 Risk vid utlåning
Genom att nå en realistiskt affärsplan och affärsidé anser respondenten att Bank A kan
minimera riskerna med utlåning. De främsta riskerna historiskt och enligt statistik anser Bank
A vara att många nystartade företag inte överlever längre tid än ett år. För att nå en realistisk
målsättning som är gynnsam för både bank och kund anser respondenten att det är viktigt att
få kunderna att förstå att det gäller att minimera misstagen. Personen anser att fel alltid begås
och att nyckeln till att lyckas är att göra så få fel som möjligt. Detta är något som
respondenten i första hand anser att Bank A måste ta med i beräkningarna redan innan de
beviljar krediten, exempelvis om ett projekt skulle ta längre tid än beräknat.
Ju sämre säkerheter ett företag har att erbjuda, desto högre risk finns givetvis med i
beräkningarna. För att reducera denna risk använder sig banken bland annat av räntan vilken
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följer med risken. Högre uppskattad risk ger en högre ränta. En högre ränta kan också åläggas
de som är i starten av en ny verksamhet, eller som ny kund i banken. Detta har att göra med
det som respondenten kallar kapitaltäckning i banken, dvs. att Bank A har en dyrare
upplåningskostnad vid sämre säkerheter och då hamnar även räntan på en högre nivå.
5.1.6 Allokering av kapital
För att få en uppfattning av hur kunderna använder lånade medel åker handläggarna på Bank
A ut till företagen, ser var de håller till och vad de sysslar med. Respondenten menar att ett
hembesök till ägaren kan ge en rätt tydligt bild av personen i fråga och att Bank A därifrån
med rent bondförnuft kan komma sig långt. Intervjuobjektet menar också att Bank A skulle ha
kunnat undvikiga många misstag genom historien enbart genom att åka ut till företagen och
som respondenten uttrycker sig tittat på kåken. Personen anser också att det är viktigt att som
kreditgivare vara klar och tydlig i vad respondenten förväntar sig av bolaget samt att det är
intressant för Bankens sida att följa upp och se hur det går med investerat kapital.
Respondenten påpekar dock att det är relativt små problem med denna typ av misstag och
menar att detta kan ha att göra med att staden är så pass liten. Vid ett slopande av
revisionsplikten anser respondenten att detta kan leda till ett större problem med
felallokeringen av kapital, då personen menar att som handläggare kan Bank A nästan på
förhand ange vilka som inte kommer att använda sig av en revisorn för att kvalitetsgranska
uppgifterna om detta inte finns i lagstadga.
5.1.7 Revision
För att erhålla ett lån inom Bank A vill respondenten se en bra redovisning från företagens
sida och Bank A ser gärna att en revisor har granskat bokföringen. Många gånger vill Bank A
se att en extern part har genomgått materialet och tror samtidigt att det kan komma som krav
från bankens sida att någon utomstående kommer att vara tvungen att kvalitetssäkra de
uppgifter som granskas i kreditgivningen. Respondenten anser att revisorn skapar en nytta för
bankerna, främst i form av att denne säkerställer de uppgifter som återfinns i redovisning
genom dennes revision. Det finns även situationer då Bank A kräver att om de skall vara med
och finansiera ett projekt måste detta upprättas i form av ett aktiebolag, av den enkla
anledning att det finns mer strikta ramar för aktiebolag, än för tillexempel enskild firma eller
ett handelsbolag.
Respondenten menar vidare att reviderade årsredovisningar spelar en markant roll för Bank A.
De företag som återfinns inom vissa parametrar tas regelbundet in bokslut på varje år och
helst vill Bank A se bokslut för alla bolag.
I dagsläget träffar Bank A relativt ofta även revisorn till bolagen. Detta både när det gäller
nyupptagningar av lån, eller vid dåliga tider. Många gånger känner företagen att de vill ha
stöd av revisorn när det gäller att diskutera siffror eller sådana saker, eller för att få en tredje
parts syn på situationen.
5.1.8 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen betydelse för kreditgivning anser respondenten vara av mer eller mindre
standard karaktär. Denna skall läsas igenom och helst inte uppvisa några anmärkningar.
Respondenten menar att avvikelser i revisionsberättelsen får en att höja vaksamheten markant
då en anmärkning där inte förekommer innan företeelsen anses som grov av revisorn.
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5.1.9 Framtida konsekvenser
Om revisionsplikten kommer att slopas för SME i Sverige tror Bank A att de ändå kan
komma att låna ut medel till sina kunder utan reviderade årsbokslut. Detta skulle främst gälla
kunder som Bank A har en lång erfarenhet av och där de historiskt inte stött på några problem.
Dock vill respondenten påpeka att Bank A förmodligen i många fall kommer att kräva
granskade redovisningar, främst för de som respondenten hänför som slarviga kunder, vilka
enbart ser slopandet av revisionsplikten som något ämnat slopa kostnader, även om detta
inverkar på en redan slarvig bokföring. Även större investeringar är något som respondenten
tror kommer att kräva granskade redovisningar. Respondenten finner det även svårt att
uppskatta i hur stor del av de kreditärenden som handläggs där det kommer att krävas någon
form av extern granskning. Respondenten menar även att det ännu inte finns någon konkret
handlingsplan för hur detta kommer att utvecklas. Personen tror emellertid att Bank A
kommer att kräva styrkta uppgifter av de flesta bolag som ansöker om krediter. Respondenten
påpekar även att detta inte bygger på några centrala direktiv inom Bank A. Detta är enbart vad
respondenten själv tror kommer att inträffa om revisionsplikten försvinner.
5.1.10 Personliga åsikter
Respondent A anser att det är synd att revisionsplikten tas bort, samtidigt som denne har
förståelse för att regeringen vill förenkla och ge större möjligheter åt företag. Samtidigt menar
respondenten att det också är upp till kreditgivarna att finna en lösning på problemet med
redovisningar som inte kommer att behöva granskas enligt lag, samt att en lösning på detta
skulle kunna vara någon form av redovisning light.

5.2 Intervju med Bank B
Som representanter för Bank B närvarar två olika personer vid vår intervju. Respondent B1
och B2 gav ett glatt och positivt intryck vid intervjun. De har båda ett stort ansvar inom Bank
B och lång erfarenhet av ämnet. Med två olika typer att rollfördelning inom Bank B
kompletterade respondenterna varandra på ett väldigt tillfredsställande sätt. Vi ser inte att
intervjuobjekten försökte styra eller hålla inne på någon information som efterfrågades.
5.2.1 Respondenternas bakgrund
Respondent B1 kallar sig företagschef. Personen har jobbat inom bank i 20 år och sysslat med
kreditgivning i cirka 15 år. Tidigare utbildning är avklarat gymnasium och delvis avklarade
högskolepoäng. Arbetsuppgifter för B1 är att dagligen dags leda människor och affärer. B1
har ett affärsansvar och ser till att skapa resultat. Personen arbetar främst med att coacha
kollegor och träffa kunder.
Respondent B2:s nuvarande befattning är kreditchef. B2 har arbetat inom bank i tio år och
främst då med kreditgivning. Respondenten har tidigare arbetat som auktoriserad revisor,
vilket gör att denna har erfarenhet av båda sidor vid kreditgivning, dels från bankens sida,
samt hur situationen kan upplevas från företagens sida. B2 har en revisorsexamen. B2:s
arbetsuppgifter är att ha ett funktionsansvar. Det handlar i första hand om att se till den
kreditportfölj som banken har, att den är välbalanserad och grundade på korrekta beslut.
Personen ser sig som någon form av resursperson till respondent B1.
5.2.2 Kreditgivning och arbetssätt
Bank B har en kreditpolicy som de följer vid kreditansökningar. Det handlar om att hitta en
långsiktig lönsamhet och att hitta balans och effektivitet. Inom Bank B skiljs beslut vilka tas
mellan riktigt små företag och företag som är av större karaktär. Till sin hjälp har de bland
annat ett scoring-system som hjälper till att kalibrera företagen. Inom kreditgivning finns ett
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antal olika steg som är uppbyggda utifrån väsentlighet och risk. Dessa bearbetas mot frågor
som om krediten är till för en ersättningsinvestering, en nyinvestering, om det är frågan om en
ny marknad eller en befintlig marknad. Sedan bedömer Bank B även historik för företaget
såväl som intern skötsamhet från tidigare engagemang. Respondenterna pratar även om mjuka
och hårda faktorer som processen kan uttryckas innehålla. Hårda delar innefattar scoring,
historiska nyckeltal, budgetar och framtidsplaner. Med mjuka faktorer analyserar Bank B
vision, ledarskap och personer. Sammanfattat uttrycker respondenterna att det är fråga om en
sorts SWAT analys. Vad respondenterna dock vill framhäva är att det viktigaste ändå är
människan involverat i projektet.
”… det ska kännas… true and fair, bra i magen för att man ska ta ett kreditbeslut,
oavsett vilket håll scoringen pekar åt. Man ska vara övertygad som människa att
det här blir en bra affär långsiktigt både för kunden och banken.”
Respondenterna menar också att det är olika bedömningar på gamla och nya kunder. En ny
kund är en ny bekantskap, någon som Bank B inte tidigare samverkat med, där kreditgivning
bygger mycket på tidigare förtroende. En distinkt skillnad mellan nya och gamla kunder är att
nya kunder alltid skall upp till kreditkommittén.
Det informationsunderlag som Bank B kräver är främst planer på hur företagen ser på
framtiden i form av budgetar och planer. Historiska dokument går alltid att gräva fram, men
tankar och idéer om framtiden är vad som återbetalningsförmågan byggs på. Respondenterna
menar att de på detta sätt vill vända lite på situationen och få ett framtidsperspektiv istället för
att bygga enbart på historiska siffror vilka kan ses som något som beräknas till
erfarenhetskontot. Respondenterna påpekar likaledes att Bank B ibland har god hjälp av en
gammal årsredovisning.
Något som respondenterna också kommer in på är en mer abstrakt tanke, men som de anser
dels förgyller vardagen och samtidigt framställer bra affärer. Respondenterna pratar i det här
fallet om två olika verkligheter. Den ena är när Bank B träffar kunden ute i sin egen miljö,
mitt uppe i det arbete där det mesta av energin läggs. Den andra verkligheten är när Bank B
istället tittar på redovisningen av densamma verksamhet, i form av siffror och budgetar som
de menar är en form av koncentrat av verksamheten, fast upprättad i kronor och ören. När en
person eller handläggare känner att dessa två verkligheter sammansmälter och stämmer
överens, då uppnås snabbt en sorts trygghet att våga ta beslutet. Viktigt med detta är att få
reda på all fakta rörande situationen och här anser respondenterna att desto mer rutin och
erfarenhet en handläggare har, desto lättare får de ihop den här bilden.
5.2.3 Säkerheter
Den viktigaste säkerheten som Bank B säger sig ha är företagens återbetalningsförmåga. De
påpekar dock att detta inte är någon formell säkerhet, men att den trots detta är bankens
viktigaste säkerhet. Respondenterna menar att det inte finns några affärer där handläggaren
kan hoppa över återbetalningsförmågan och enbart lita till säkerheter. En sådan situation
skulle inte syfta till långsiktighet. Även om det alltså finns goda säkerheter anser
respondenterna att Bank B hellre tackar nej till en affär, än att lita till säkerheterna före
återbetalningsförmågans realism. Respondenterna menar också på att det absolut inte handlar
om att ta beslut som ja eller nej enbart med säkerheterna
”Man måste nästan säga att säkerheterna
återbetalningsförmågan och inte tvärtom.”
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Personliga säkerheter är inte heller någonting som Bank B är speciellt motiverad att behandla.
Om det inte finns ett engagemang bakom och personer som är redo att jobba hårt är Bank B
heller inte speciellt motiverad att gå in som finansiär trots att det finns säkerheter.
Respondenterna påpekar emellertid att borgen är något som alltid följs regelmässigt och den
varierar i storlek. Pant i hus eller upplåning i sommarbostäder är heller inte något som
premieras särskilt ofta. Om en affär skulle gå åt pipan, kan vi då begära att de ska sälja huset
menar en av respondenterna. De påpekar även att de bör finnas en balans mellan riskerna och
möjligheterna och långsiktigheten, både för banken såväl som för kunden. Därav drar Bank B
sig naturligt för att låna upp i villor då de i sin enkelhet anser att företaget eller personerna
bakom satsar för mycket och möjligtvis håller ett för högt tempo. Respondenterna menar även
här att en affär skall kännas bra i magen.
5.2.4 Risk vid utlåning
Respondenterna anser att det inte finns några generella eller specifika risker som Bank B
utgår ifrån vid utlåning till små företag. På Bank B har gjorts försök att följa konkurser, men
respondenterna anser att dessa ytterst sällan är beroende av samma variabler, vilket gör det
svårt att hitta något dominerande mönster. Respondenterna anser att konkurser kan uppstå på
grund av allt ifrån ren klantighet, till en dipp i försäljningen eller att företaget på annat sätt
tappar sin ställning på marknaden. Även här menar respondenterna på att det trots allt alltid är
en människa som står bakom ett projekt. Bank B trycker igen på vad det anser vara viktigt,
vilket är att rätt person i princip kan driva vad som helst. En svårighet som Bank B kan
härleda inom ramen för risk är det som respondenterna anser vara svårt, nämligen att göra
realistiska bedömningar av en budget. Skämtsamt menar respondenterna att en budget bör
multipliceras med pi, vilket gör att en månads beräknad tid skulle i en mer realistisk budget
röra sig om tre månader.
5.2.5 Allokering av kapital
Från Bank B:s sida menar respondenterna att de inte är speciellt noga med att följa upp
utlånade medel för att notera hur kapitalet verkligen utnyttjas. Idag samarbetar Bank B mer
med utlåning via finansbolag än tidigare och då menar respondenterna att Bank B är rejält
tydliga med vad lånet egentligen avser.
En av respondenterna vill här påpeka att det är oerhört få gånger som denne mött personer i
sitt yrkesliv som denne inte ansett som ärliga. Vidare menar denne att det genuint inte finns
många skojare och att Bank B har väldigt bra kunder. Visst finns det fel och brister hos
kunderna, men de anser ändock att Bank B måste lita på de kunder banken har.
Respondenterna utvecklar tidigare resonemang och framhäver att Bank B givetvis gör en
företagsanalys och att det ibland får känslan av att här står det inte riktigt rätt till. Det kan bero
på att respondenterna som handläggare fått in rätt material, men inte allt material, vilket gör
att situationerna kan vara av en annan dignitet än vad både kunderna och banken ser. Dock
menar de slutligen att Bank B inte gör någon uppföljning av kapitalanvändningen när medel
beviljats. Bedömningen är redan gjord att kunden ska kunna betala igen de medel som
krediten inneburit. Respondenterna tillägger att de inte siktar på att hitta avvikelser, utan på
att se framåt och blicka vidare.
Vid ett slopande av revisionsplikten menar respondenterna på att någon sort felallokering av
utlånade medel inte i grund och botten skulle öka. De påpekar att den största delen av
kunderna inte är ute för att luras, snarare tvärt om. Respondenterna spekulerar icke desto
mindre i att de kan komma att få problem från bankens sida om situationen uppstår.
Marginalerna för krediter krymper med konkurrensen, samtidigt gäller det att hitta någon
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arbetslogik att göra fler affärer på krympande resurser. De menar att scoringen idag som
statistiskt instrument är ett suveränt verktyg, där de kan binda ihop hundratalet parametrar, där
nyckeltal är dominerande. Om revisionsplikten slopas finns det ett antal företag som kommer
att gå sin egen väg, även om respondenterna menar att de kredittunga kommer att vara
tvungna att efterfråga revision i alla fall. Vidare poängterar respondenterna att inom den egna
verksamheten har de en förmåga att granska rapporter som byggts upp. Då Bank B själv,
genom överslag, kan se att det finns hög omsättning, god konsolidering och god soliditet
minskar efterfrågan med att få redovisningarna kvalitetsstämplade.
5.2.6 Revision
På fråga om revisorns arbete idag skapar någon nytta för Bank B menar respondenterna att
frågan handlar om väsentlighet och risk. De anser att som handläggare noteras ibland att
revisorer lägger ned mycket tid i vissa bolag jämte andra bolag med betydligt högre risk.
Respondenterna anser att det idag i viss mån är en snedfördelning av antalet revisionstimmar,
även om det givetvis tillför kvalitet att en extern part har granskat redovisningarna.
Respondenterna menar att kontakt med revisorer endast förekommer i vissa fall. Ibland
används revisorerna av företag som konsulter, men respondenterna påpekar att det
förekommer att revisorerna är involverade vid kreditgivning. En situation där revisorerna
oftare är involverad är vid större förvärv där revisorn själv är med och bedömer risken.
Intervjuobjekten betraktar reviderat bokslut som avsevärt tyngre än en periodrapport, i
synnerhet när denna är kvalitetssäkrad. Respondenterna vill ändå framhäva att en reviderad
årsredovisning är ett starkt element vid kreditgivning, men att den beskriver ett ”då läge” och
att det inte är av avgörande karaktär för beslutet.
”Reviderade bokslut är definitivt är ett av de fem spelkorten om vi tänker oss en
pokerhand, men vi tror att vi ändå kommer att spela, även om vi nu kommer att ha
4 kort istället för 5.”
5.2.7 Revisionsberättelsen
Från Bank B:s sida granskas revisionsberättelsen utifrån enkla kriterier, dvs. om
revisionsberättelsen är enligt standardutförelse, följaktligen om den anses ren eller oren.
5.2.8 Framtida konsekvenser
Tänkbara konsekvenser för Bank B om lagförslaget på slopad revisionsplikt genomförs är att
de får ett sämre statistiskt underlag. Bank B:s utlåning bygger mycket på scoring och då
menar respondenterna att Bank B på något sätt måste avgöra hur de ska jämföra reviderade
redovisningar med icke reviderade redovisningar. De vill även påpeka att
årsredovisningslagen fortfarande gäller och att det enda som skiljer mot ett framtida scenario
är om redovisningen genomgått granskning av en extern part. Att reviderade och icke
reviderade årsredovisningar skulle kunna jämställas i dagens scoringsystem tror
respondenterna inte blir möjligt.
På fråga om en slopad revisionsplikt kommer att medföra ändrade informationskrav för
företag menar respondenterna att Bank B förmodligen kommer att spela ändå, även om
företagens redovisningar inte har reviderats. Historiskt sett har reviderade redovisningar
innefattat rätt stor tyngd vid kreditgivning, en faktor som tros bli mindre. Respondenterna
menar även på att det i fortsättningen kommer att handla mycket om relationer och förtroende
vid kreditgivning. En tidigare god relation med en kund är något som Bank B kommer att
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värdesätta, men det kommer likväl att finnas kunder som de måste kräva granskade
redovisningar av. Respondenterna tror också att det kommer att bli andra faktorer som i
framtiden kommer att ersätta reviderade redovisningar, dock ges inga konkreta exempel på
vad. Respondenterna diskuterar den roll styrelsen i företag kan komma att inneha, där de
menar att en fungerande styrelse ofta medför bättre redovisning. Respondenterna framhäver
också att detta skulle kunna bli ett hypotetiskt krav från bankerna, att det skall ingå en extern
representant i styrelsen hos kunderna.
Bank B försöker ständigt utveckla och skapa ett intresse för redovisning och företagens
resultat. Ett gemensamt intresse som detta skulle gynna både företagens som bankernas
situation. Då vore det möjligt att utgå ifrån redovisningen med ett gemensamt intresse och
som ett element i en affärsrelation. En annan aspekt som framkommer av respondenternas
argumentation är att det inte längre går att sitta och lita på säkerheter, den tiden anses vara
förbi.
Inom Bank B har det ännu inte angetts några centrala direktiv för hur banken ska hantera
konsekvenserna av en slopad revisionsplikt, emellertid är detta något som diskuteras flitigt.
Vid ett avvecklande av revisionen tror respondenterna att detta skulle kunna regleras genom
olika varianter av revision. Bank B menar att det i vissa fall möjligtvis kommer att krävas en
fullständig revision och i andra fall kan det räcka med en översiktlig granskning likt en
kontrollbalansräkning. Där kanske fokus i större utsträckning skulle vridas mot en analytisk
granskning istället för en substansgranskning, där Bank B istället fokuserar på väsentliga
flöden i företagen, som inköp, försäljning och lagervärden. Respondenterna menar att som
kreditgivare skulle de titta på vad som är intressant i bolaget, att exempelvis lagret är på rätt
nivå, dvs. att studera detaljer viktiga för specifika branscher.
I framtiden tror Bank B att revision kan bli mer efterfrågestyrd, att det kanske görs
kvalitetssäkring av bokslut de år som företag är i behov att gör en större investering och att
revision då krävs av banken. En sak som respondenterna känner oro inför är att revisionen
skall bli ett konkurrensmedel mellan bankerna. De anser att det är något alla banker mer eller
mindre fruktar. Respondenterna menar att en revision idag kan kosta 50 000 kronor och denna
siffra motsvarar bra många räntepunkter i förbättrade lånevillkor.
5.2.9 Personliga åsikter
Respondenterna påpekar att eftersom det inte ännu utarbetats några centrala direktiv, är det
mesta som framgått ett led av de funderingar och det personliga resonemang som
intervjuobjekten anser om framtiden.
Respondenterna tycker att vi går en spännande framtid till mötes och att det ska bli intressant
att se vad som händer inom frågan. De påpekar likaså att det är fel utgångspunkt att Sverige
ska ha en lagstadgad revision. Resonemanget bygger på att kreditgivningen i övriga EUländer tycks fungera och att människan alltid har en förmåga att anpassa sig till nya
situationer. De påpekar också att det var stor uppståndelse när företagshypotek förändrades
för ett antal års sedan, men att detta utvecklats till att bli en icke-fråga.
Att ha en bra relation till kunden och fokusera på att vara affärspartners är något som
respondenterna tror på för att anpassa sig till den nya situation som uppstår.
Något som respondenterna också hyser oro för är att någon av bankerna kommer att kräva att
företagen har externt granskade redovisningar, samtidigt som vissa banker inte kommer att
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kräva detsamma. De anser att detta vore olyckligt och att alla banker självklart vill ha en bra
kvalité på sin kreditstock, men det tillägger att vi går en spännande framtid till mötes.

5.3 Intervju med Bank C
Respondenten från Bank C gav likt övriga deltagare ett positivt intryck under intervjun.
Intervjuaren fick intrycket att personen ville delta i undersökningen och därav försökte
besvara de frågor som ställdes på bästa sätt.
5.3.1 Respondentens Bakgrund
Respondenten är företagschef och ställföreträdande kontorschef på kontoret. Dennes
arbetsuppgifter består av att stötta och coacha sina medarbetare i vardagliga situationer,
framförallt att ge råd till medarbetarna när de aktivt är ute och träffar kunder. Respondenten är
även involverad i de olika stegen i kreditgivningsprocessen, exempelvis när Bank C
förhandlar med kunden om lån samt gör riskbedömningar. Respondenten har lång erfarenhet
av kreditgivning då personen varit involverad i olika kreditgivningssammanhang under 30 år,
vara 20-25 år kan hänföras till kreditgivning mot företag.
Personen har varken universitets- eller högskoleutbildning men har en studentexamen med en
ekonomisk inriktning. Inom banken bedrivs internutbildningar vilka är väldigt omfattande. De
interna utbildningarna förekommer regelbundet för att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade
och möta marknadens behov samt konkurrens.
5.3.2 Kreditgivning och arbetssätt
Bank C:s initiala kreditbedömning handlar om att samla in material från kunderna. Det
informationsunderlag banken kräver av SME är årsredovisningar, bokslut varav både års- och
delårsbokslut samt budgetar. Respondenten anser att årsredovisningen är det viktigast
materialet, på grund av att den är granskad av en revisor vilket ger hög trovärdighet. Att en
revisor har granskat bokslutet anser objektet vara viktigt och framhåller att banken litar fullt
ut på detta material. Intervjupersonen påpekar att delårsrapporter också är en viktig del, men
eftersom de inte alltid är granskade av en revisor kan dessa rapporter ha sämre tillförlitlighet.
Budgeten är också ett element som samlas in och utvärderas, men eftersom denna speglar en
framtidstro ger den inte lika bra tillförlitlighet som övrigt material. Utifrån det underlaget
banken erhåller görs därefter en grundlig analys.
Inom Bank C finns en speciell analysavdelning vilka utför själva kreditanalysen. Bank C för
även en diskussion med kunden där Banken ställer frågor om företaget samt att eventuella
tveksamheter angrips mer specifikt. Kreditbedömningen kan sammanfattas med att Bank C
genomför en kritisk analys av företaget.
Utifrån det material och de rapporter Bank C får in beräknas en rating på företaget. I ratingen
analyseras olika siffror från bokslutet och beroende på kvalitén på dessa siffror erhålls olika
poäng. Om denna poäng ligger inom ett visst intervall har företaget bra chans till lån men om
företaget får en dålig ratingpoäng fortsätter inte banken förhandlingen, dvs.
kreditberedningsprocessen avbryts. Ratingbedömningen baseras på en analys av företagets
kassaflöde och ett antal andra nyckeltal där soliditeten är det viktigaste nyckeltalet. En annan
faktor som också bör beaktas är om det förekommer över- eller undervärden i företagens
tillgångar. Respondenten förklarar dessa mått i termer av hårdvara. Det finns även mjuka
faktorer som är viktiga att bedöma vilka omfattar den bransch bolaget är aktivt inom och vad
företaget samt ledningen har för samlade erfarenheter.
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5.3.3 Säkerheter
När lån beviljas är det främst tre aspekter Bank C anser viktiga att ta i beaktande, nämligen
företagsledningen, affärsidén och säkerheter. Det förtroende banken får för företagsledningen
och den erfarenhet de besitter anser respondenten vara den viktigaste faktorn. Den näst
viktigaste faktorn bygger på företagens affärsidé. Säkerheter kommer som det tredje
viktigaste elementet, med personlig borgen som den mest förekommande varianten. Även fast
personliga säkerheter förekommer påverkar detta inte hur banken ser på övrig information då
respondenten påpekar att detta är en del av de tre elementen. Objektet menar att det
förekommer att kredittagare sätter andra typer av säkerheter som t.ex. en villa, men objektet
anmärker att det verkligen inte är något de eftersträvar att nå från bankens sida. Eftersom
kreditgivaren ansvarar för grannkommunerna samt några mindre städer inom en viss radie
spelar också det geografiska läget en viss roll på säkerheternas värde. Har ett företag en
industribyggnad i säkerheten tas det givetvis i beaktande att det kan vara svårare ett sälja en
sådan byggnad i ett litet samhälle jämfört med inne i en större stad.
5.3.4 Risk vid utlåning
Den risk som förekommer vid lån till SME menar respondenten av naturliga skäl vara risk för
fallissemang, det vill säga att banken gör en förlustaffär. De främsta orsakerna att företag inte
kan amortera på lånet samt betala räntekostnader anses vara inkompetens hos
företagsledningen, en sviktande marknad och exempelvis om branschen är på nedgång samt
konjunkturfluktuationer. Intervjupersonen framhåller att ur bankens synvinkel gäller det att
försöka eliminera risk för fallissemang. Det görs främst genom att Bank C tar olika säkerheter.
Intervjuobjektet poängterar att från bankens sida vill de även veta vad pengarna skall
användas till dvs. om det är fråga om en nyinvestering eller handlar om annan typ av
finansiering.
Vid en ny kund hos banken genomförs en mer omfattande kreditbedömning än vid
kreditgivning till en välkänd kund. Om Bank C har tidigare erfarenhet av företaget handlar
proceduren mer om uppföljningar. Om ett företag funnits i några år finns det mycket mer
siffror att arbeta med dvs. årsbokslut finns tillgängliga vilket underlättar Bank C:s
kreditgivning avsevärt. Vid nystartade företag påpekar respondenten att det av erfarenhet samt
av statistik är många företag som inte överlever en tvåårsperiod. Vid nystartade företag är
även dokumentationen högst begränsad vilket kan göra det svårt att göra en riskbedömning
utifrån bokslutet. Då koncentrerar banken sig mer på budgeten och personen i fråga.
Respondenten framhåller att det är komplext att bedöma en personens kvalitéer att driva ett
företag och att budgeten bara är ett antagande om hur kunden bedömer sin framtid. Vid
nystartade företag menar respondenten att det därav är viktigt att göra en värdering av
företaget, personerna bakom företaget och affärsidén får därför en betydelsefull roll.
Inom Bank C finns en kreditpolicy som bestäms av högt uppsatta personer vid huvudkontoret
i Stockholm. Respondenten påpekar att personalen inom Bank C följer denna policy till punkt
och pricka dvs. de har inte några lokala riktlinjer. Personen påtalar emellertid att personalen
har egna beslutandenivåer utifrån storleken på krediter, men det förutsätter att handläggarna
följer kreditpolicyn.
5.3.5 Revision
Av de material som Bank C kräver in vid kreditgivning menar respondenten att om kunderna
har en ekonomiavdelning kan de delvis upprätta detta själva, som tillexempel en realistisk
budget. Vid användning av en årsredovisning och till viss del även delårsrapporter, är det
viktigt att revisorn har granskat dessa för att verifiera informationen. Intervjuobjektet påpekar
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även att revisorns inblandning inte har någon inverkan på vare sig ränta eller storleken på
krediten. Intervju personen utvecklar att kontakten med revisorn är viktigt i samband med lån
och att reviderad information alltid används vid kreditbedömningar.
5.3.6 Revisionsberättelsen
Intervjuobjektet anser att eftersom majoriteten av alla revisionsberättelser är rena har denna
ingen större inflytande på kreditgivning. Respondenten antyder att visst förekommer orena
revisionsberättelser, men detta resulterar endast i att banken blir extra uppmärksam. Om det
finns en logisk förklaring till varför revisionsberättelsen är oren får detta ingen större inverkan.
Respondenten menar dock att den bakomliggande orsaken till den orena revisionsberättelsen
kan ha stort inflytande vid låneansökningar om dessa anmärkningar är av högre grad
exempelvis då revisorn inte tror på företags fortsatta existens.
5.3.7 Framtida konsekvenser
Respondenten tror inte att banken skulle kunna ge kredit till ett företag som saknar reviderad
information. Respondentens resonemang tyder på att om företag är nystartade finns det ingen
reviderad information och i sådana fall kan kredit möjligtvis beviljas. Då får banken istället
lita på vilken person som är inblandad samt till nedtecknad budget.
Om revisionsplikten slopas tror respondenten inte att detta kommer att påverka Bank C:s sätt
att hantera kreditansökningar. Personen tror att vid frivillig revision kommer bankens krav
fortfarande vara desamma dvs. att samma underlag kommer krävas från ett företaget som gör
en låneansökning. Bank C anser att den reviderade informationen är så pass viktig för bankens
beslut att det inte spelar någon roll om revisionen är frivillig eller är lagstadgad, på grund av
att Bank C kommer att kräva revision i närmare 100 % av fallen. Om det inte finns något
reviderat material för banken att analysera tror kreditgivaren att de från bankens sida blir svårt
att bevilja krediter dvs. risken att lånet inte kan betalas tillbaka blir för stor. Respondenten tror
eventuellt att det kan börja förekomma någon form av light variant av ett reviderat bokslut
men det är inget som har diskuterats inom banken.
5.3.8 Personlig åsikt
Intervjuobjektets personliga åsikt är ytterst negativ till en slopad revisionsplikt, där personen
inte alls tycker att det låter som något bra förslag ur bankens synvinkel. Personen är övertygad
om att svindleri kommer att öka vid slopad revisionsplikt eller åtminstone försök till bedrägeri.
Respondenten tycker dock att det i vissa sammanhang är onödigt att företag måste göra ett
reviderat bokslut. Om SME inte har ett kreditbehov anser personen att det är onödigt att kosta
på ett sådant bolag en årsredovisning granskad av en auktoriserad revisor.

5.4 Case
Casens bakgrund går att finna i bilaga 2. Där presenteras i vilket syfte dessa två Case använts
samt hur dessa konstruerats. Avsikten med Casen är att belysa hur kreditgivarna skulle handla
i en mer praktisk lånesituation. Nedan presenteras Casens empiriska bidrag. Vi har valt att
presentera informationen utifrån varje kreditgivares svar. Avsnittet avslutas med en
sammanställning av Casens resultat.
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5.4.1 Bank A
5.4.1.1 Företag 1
Ren revisionsberättelse
Respondent A tror att utlåning av ett mindre högrest belopp till Företag 1 inte skulle vara
några problem att bevilja. Personen påpekar att Företag 1 har en god soliditet, tjänar pengar
även om resultatet är lite varierande. Bolaget skulle enligt respondenten kunna representera
någon form av ”normalbolag”. Om respondenten även skulle få veta vem som ligger bakom
ansökan och vad företaget sysslar med skulle det nog inte vara några problem att bevilja en
kredit i denna situation.
Oren Revisionsberättelse
Den orena revisionsberättelsens anmärkning är att ”företaget inte betalt skatt och sociala
avgifter inom rätt tid”. Respondenten anser att det är rätt ovanligt att de över huvudtaget hittar
en anmärkning i revisionsberättelsen och menar att när banken gör det rycker de givetvis
öronen åt sig. Respondenten är oviss om denna skulle låna ut pengar till ett företag i denna
situation. Dels är det svårt att säga varför anmärkningen är där, men ett som är säkert är att
den inte representerar något positivt. Respondent A menar också att det inte är denna typ av
bolag som brukar erhålla denna typ av revisionsberättelse.
Utan revisionsberättelse
Om ett bolag som detta skulle dyka upp i framtiden utan en reviderad årsredovisning anser
respondenten att de från bankens sida skulle vara rätt försiktig. Vi erhåller inget tydligt svar
om denne skulle låna ut till ett företag i denna situation, dock anser respondenten att om det
som i fall två skulle vara något problem med skatteinbetalningar och sociala avgifter skulle
dessa ändock dyka upp i bankens system och då skulle Bank A nog kräva att företag hade
genomgått en extern granskning om banken skulle vara bered att gå in som finansiärer i
Företag 1.
5.4.1.2 Företag 2
Ren revisionsberättelse
Respondent A anser att med ett resultat som detta företag visar upp växer även en stor
osäkerhet fram. I slutändan tror respondenten inte att en ren revisionsberättelse skulle göra
någon större inverkan, utan att det ser oerhört illavarslande ut redan med de siffror som
presenteras i redovisningen och att ansökan skulle fallera redan innan Bank A nått till
revisionsberättelsens inverkan. Om detta redan varit en befintlig kund skulle Bank A vara illa
tvungna att försöka finna en lösning på problemet, men om situationen skulle ha uppstått
genom ett nyövertagande av en befintlig verksamhet skulle Bank A i alla fall kunna tänka sig
att lyssna på kundens argument. Respondenten tror även att aktiekapitalet i ett bolag som detta
skulle kunna vara förbrukat.
Oren revisionsberättelse
Respondenten menar att fall två där halva aktiekapitalet är förbrukat är en situation som
ytterst sällan uppstår. Emellertid är situationen så pass graverande att någonting är rejält dåligt
ställt. Respondenten menar vidare på att det ska mycket till innan revisorn skriver något som
detta och att en kund med detta underlag får komma och presentera nästan vad som helst utan
att det skulle leda till några beviljade krediter hos Bank A.
Utan Revisionsberättelse
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Man ska aldrig säga aldrig menar respondenten, men ett företag som skulle presentera dessa
siffror utan att någon granskat dem innan skulle erhålla ett blankt nej vid ansökan om krediter.
Med många goda idéer och eventuellt nya ägare kanske företaget skulle kunna åstadkomma
något, men troligtvis inte utan granskade uppgifter.
5.4.2 Bank B
5.4.2.1 Företag 1
Ren revisionsberättelse
Respondenterna menar att det är svårt att ge ett konkret svar ifall företaget ifråga skulle
beviljas lån med tanke på att inte alla uppgifter framgår i caset. Med de uppgifter som framgår
tror det emellertid att det skulle vara möjligt för bolaget att få en beviljad kredit för
exempelvis en bil för 100 000 kronor, men att om det är fråga om en checkkredit på 300 000
för att expandera på en ny marknad skulle detta bli svårare.
Oren revisionsberättelse
I fall två är revisionsberättelsen oren såtillvida att den innehåller en anmärkning om att skatter
inte betalats i rätt tid. Respondenterna menar att det inte skulle vara omöjligt att få en kredit
beviljad, dock menar de att företaget inte skulle inge förtroende eller uppvisa ett professionellt
beteende. Respondenterna hävdar även att det beror på vilken anledning anmärkningen
uppkommit, om det är fråga om en otillräcklig likviditet eller om det är viljan och underlaget
som gjort att företaget fått anmärkningen. Intervjuobjekten menar dessutom att det hade varit
betydligt värre om det även varit en anmärkning angående rätt tid samt belopp.
Respondenterna påpekar även att en anmärkning direkt höjer en varningsflagga, men att Bank
B inte skulle säga blankt nej utan att resonera om saken. Helt klart är dock att med en
anmärkning som denna startar företaget omedelbart på minus, de sjunker som en sten och
måste försöka förklara vad anmärkningen beror på.
Utan revisionsberättelse
I ett framtida scenario där revisionsplikten ej skulle vara lagstadgad tror respondenterna ändå
att detta bolag skulle kunna komma in och låna till exempelvis en bil, om allting annat ser
okej ut. De påpekar att i låneprocessen använder sig Bank B av UC, vilket gör att banken ändå
skulle upptäcka om det försiggick någonting konstigt i företaget. I det stora hela menar
respondenterna ändå att en kund som denna säkert skulle kunna få ett lån och att det säkert
skulle fungera alldeles utmärkt.
5.4.2.2 Företag 2
Ren revisionsberättelse
I fall två menar respondenterna att kunden skulle få väldiga bekymmer att förklara vad denna
i framtiden skall tjäna pengar på. Även om företaget skulle kunna vara tydliga och förklara sin
situation skulle de på ett övertygande sätt vara tvungna att förklara hur de skulle uppnå
lönsamhet. Respondenternas slutsats tyder på att de med stor sannolikhet inte skulle låna ut
pengar till detta företag baserat på dessa uppgifter.
Oren revisionsberättelse
Här menar respondenterna att en oren revisionsberättelse inte skulle tillföra någonting för
kunden, utan att processen aldrig skulle ha framskridigt till detta stadium. Med tanke på att
det egna kapitalet är negativt sedan tidigare skulle Bank B inte vilja låna ut till kunden. Den
granskning som görs i en kontrollbalansräkning är något som Bank B i viss mån också
tillämpar, vilken även den skulle misskreditera företagets ansökan. Om företagets ägare skulle
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anses starka och motiverade samt från annat håll stå med en god återbetalningsförmåga skulle
Bank B kunna tänkta sig att låna ut medel till ägarna i bolaget, dock ej till själva företaget.
Utan revisionsberättelse
I framtiden skulle en kund som denna inte kunna beviljas ett lån utan en reviderad
årsredovisning.
5.4.3 Bank C
5.4.3.1 Företag 1
Ren revisionsberättelse
Respondenten anser att vid den rena revisionsberättelsen skulle Bank C med största
sannolikhet erbjuda Företag 1 kredit, eftersom Företag 1 har ökat omsättningen och har en
stark balansräkning.
Oren revisionsberättelse
Intervjupersonen förklarar att den orena revisionsberättelsen tyder på att Företag 1 inte har
full kontroll över händelserna och att det definitivt inte stärker företagets situation som
låneansökare. Objektet utvecklar sedan resonemanget att det alltid kan finnas en logisk
förklaring bakom varför revisionsberättelsen är oren som banken kan bort se ifrån. Detta
behöver inte ha någon betydande inverkan på bolagets chanser till kredit.
Utan revisionsberättelse
Om Företag 1 inte använt sig av en revisor för att garantera tillförlitligheten i sin
årsredovisning hade de från kreditgivarens sida inte vågat bevilja Företag 1 kredit.
5.4.3.2 Företag 2
Ren revisionsberättelse
Objektet anser att bolagets resultat- samt balansräkning inte alls är imponerande och tror inte
företaget skulle beviljas kredit från banken även om de hade en ren revisionsberättelse.
Oren revisionsberättelse
Bank C menar att i fall två skulle Företag 2 garanterat inte kunna beviljas lån, på grund av ett
antal bakomliggande faktorer.
Utan revisionsberättelse
Hade företaget inte genomgått revision skulle de i denna situation inte haft några möjligheter
till lån, oavsett andra argument och faktorer de framhållit.
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5.4.4 Sammanställning Case
Bank A

Bank B

Bank C

Ren revisionsberättelse

Ja

Ja

Ja

Oren revisionsberättelse

Kanske

Kanske

Kanske

Utan revision

Kanske

Kanske

Nej

Ren revisionsberättelse

Kanske

Nej

Nej

Oren revisionsberättelse

Nej

Nej

Nej

Utan revision

Nej

Nej

Nej

Företag 1

Företag 2

Tabell 2

Den empiriska data som framkom från detta försök visar på att kreditgivarna anser sig villiga
att bevilja krediter i första hand till Företag 1, med det förbehåll att revisionsberättelsen är av
standardutförande utan anmärkning. Alla respondenter menar på att denna fiktiva
lånesituation idag kan återspegla något av en normal lånesituation, där företaget uppvisar ett
nödvändigt resultat och godkända nyckeltal som soliditet. Detta var också undersökarnas
avsikt med fall 1, att få detta att likna en normal lånesituation.
När revisionsberättelsen istället innehåller en lättare anmärkning (att skatter och sociala
avgifter inte har betalats inom rätt tid) ställer sig kreditgivarna genast mer tveksamma.
Samtliga respondenter höjer ett varningens finger, men kan inte ge något svar på hur de skulle
agera när de inte får reda på orsaken till varför denna anmärkning uppstått. Kreditgivarnas
resonemang följer dock samma linje och menar på att denna anmärkning inte alls behöver
betyda något väsentligt och att bankerna mycket väl kan tänka sig att fortfarande bevilja lån
till kunden, om det finns en rimlig bakgrund och förklaring till problemet.
Vid situation tre, när kunden i detta fall inte genomgått revision och ansöker om kredit
återfinns för första gången en skillnad i kreditgivarnas tankebanor och handlande. Bank A
samt Bank B menar på att de skulle kunna tänka sig att finansiera en kund i denna situation,
men att det än en gång är fler faktorer som spelar in. En viktig skillnad i resonemanget är
emellertid att dessa två kreditgivare öppnar för en möjlighet att bevilja detta lån, medan Bank
C i detta fall inte skulle tänkta sig att erbjuda kunden finansiering på grund av för hög risk.
Svaren angående Företag 2:s fiktiva låneansökan är mer enhetliga och faller, i samtliga fall
förutom ett, innanför ramen för ett blankt nej. Bankerna kan inte i detta fall tänka sig att
bevilja Företag 2 krediter. Anledningen till detta handlande bygger från samtliga kreditgivare
på att Företag 2 uppvisar för dåligt hårt underlag, med starkt varierande resultat, låg soliditet
och svag balansräkning. Det är endast i ett fall som en kreditgivare kan tänka sig att erbjuda
Företag 2 finansiering, nämligen Bank A i situation 1 när revisionsberättelsen är ren. I detta
fall menar Bank A på att om det finns andra sidor av situationen, att företaget blivit uppköpt,
eller riktat in sin verksamhet på en annan bana kan de som kreditgivare i detta fall tänka sig
att för en diskussion angående företagets möjligheter till att erhålla en kredit, men svaret är
fortfarande avvaktande.
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6. ANALYS
I detta avsnitt kommer vi att analysera studiens primärdata mot den teoretiska referensram vi
tar avstamp från.

6.1 Analysens disposition
Analysen inleds med en jämförande granskningen av det teoretiska bidrag som lyfts in från
Agentteorin. Här för vi ett generellt resonemang angående den information som framkommit
under studiens datainsamling, vilken både uppvisar likheter som vissa skillnader jämte teorin.
Resonemanget följer den indelning som även gjorts i teorin.
I följande avsnitt presenteras bankernas kreditgivning, även den uppdelad i mindre avsnitt
vilka ämnar spegla den teoretiska ordningsföljden. Med tanke på de olikheter som tonats fram
genom intervjuerna argumenterar vi för vad detta kan bero på, samt på vilka grunder bankerna
agerar olika.
Den tredje delen av analysen behandlar revisionens inverkan på kreditgivning och är den del
som ligger till grund för de slutsatser som dras gällande studiens problemformulering. Vi är
medvetna om att vissa aspekter återkommer genom analysens gång och kan kännas som
upprepningar, men vi vidhåller att dessa aspekter kan dyka upp på grund av ett flertal olika
faktorer och bör behandlas i fler än ett sammanhang. För att underlätta för läsaren om studiens
utgångspunkt samt påminna om studiens syfte presenterar vi återigen ställd
problemformulering:
Vilken roll spelar revisionen vid storbankernas kreditgivning? samt hur förväntas
avskaffandet av den svenska revisionsplikten för små- och medelstora aktiebolag påverka
bankernas kreditgivning?

6.2 Agentteorin
6.2.1 Informationsasymmetri
Problemet med informationsasymmetri är ett dilemma där bankernas svar inte konkret
framgick av intervjuerna, men är likväl något som vi vill understryka till viss del förekommer.
Bruns (2004) menar att problemet med informationsasymmetri är att som kreditgivare i det
här fallet inte får tillgång till all relevant information som företagen (agenten) sitter på,
tillexempel soliditets- eller likviditetsmått. Vi menar att detta specifika problem går att finna
spår av i den empiriska verkligheten, om än i en liten skala. Det är inte i teorins absoluta
mening vi finner problemet, att exempelvis banken inte får tag på nyckeltal som företagens
soliditet, utan att företagen kanske inte presenterar, främst på grund av ovetskap, information
som är viktigt ur bankens synvinkel. Detta är något som framkommer speciellt vid Bank B:s
resonemang om säkerheter:
”Givetvis görs ändå en analys och att man ibland känner att här står det inte
riktigt rätt till. Det kan bero på att man som handläggare fått in rätt material,
men inte allt material, vilket gör att situationerna kan vara av en annan dignitet
än vad både kunderna och banken ser.”

50

6.2.2 Moral Hazard
Problem med Moral hazard är enligt Bruns (2004) när företagen inte följer den plan och de
villkor som upprättas i samband med kreditgivningen, för att på något sätt befrämja sig själv.
Vi anser inte att detta problem är något som förekommer i större grad vid kreditgivningen i
Sverige idag. Bank A och Bank B menar på att de inte har något större problem av detta slag,
då respondenterna bedömer att det inte förekommer någon väsentlig form av felallokerat
kapital. Med detta avser vi en situation då ett företag på något sätt försöker upprätta ett
kreditavtal som senare inte följs åt eller på annat sätt missbrukas till låntagarens fördel.
Bankerna gör bitvis uppföljning på utlånade medel, men inte i någon större utsträckning då
kreditgivarna menar på att problem av denna art inte dyker upp i någon nämnvärd omfattning.
Att intervjuerna är utförda i mindre städer, där det får anses vara svårare att vara anonym kan
om möjligt bidra till de små problemen, vilket även påpekas av Bank A. Kreditgivarna
påpekar också att en låneaffär idag är mer av ett samspel än en icke jämbördig maktrelation,
och att de idag litar mycket på personerna bakom företagen. Bank B menar också på att när
banken väl bestämt sig för att låna ut medel är detta redan beräknat på en
återbetalningsförmåga som ligger som största säkerhet innan lånet ens betalas ut. Vi vill
därmed tona ned den effekt som Moral hazard innehar i teorin, på grund av att ingen av
kreditgivarna verkar uppleva några större problem med detta, verken idag eller i ett tidigare
skede.

6.3 Dagens lagstiftning
I vår teoretiska referensram påpekar vi att den svenska lagstiftningen kan agera som en
motpol till de problem vilka uppstår genom informationsasymmetri och ofördelaktiga
informationssittsar, genom den omfattande undersökningsplikt som bankerna är skyldiga att
utföra. 137 Från vår datainsamling framgår att dagens lagstiftning i stor grad hjälper till att
reducera det informationsövertag som eventuellt skulle gynna företagen i dagens
kreditgivningsprocess. Bankerna är i hög grad mån om att se till att sätta sig in i kundernas
ekonomiska situationer innan de beviljar krediter. Bankernas undersökningsplikt tar sig ett
väldigt seriöst intryck, då de undersöker alltifrån det som Bank B och Bank C refererar till
som hårda respektive mjuka faktorer hos kunderna. I de hårda delarna ingår mer statistiska
mått, som historiska nyckeltal, medan bankerna i de mjuka delarna undersöker involverade
personer i företagen, affärsidé etc. Även Bank A använder sig av mått som vi nu hänför till de
som Bank B och Bank C definierar som mjuka delar, det vill säga när Bank C undersöker hur
familjeförhållanden och andra faktorer kan spela in vid kreditgivningen. Denna analys av
bankernas kunder bygger ofta på företagens årsredovisningar, vilket från exempelvis Bank
C:s sida idag litar på till 100 procent när den genomgått revision. Med denna långtgående
undersökningsplikt som i dagens Sverige återfinns vill vi påstå att problemet med
informationsasymmetri inte omfattar samma storlek som den i teorin kan beskrivas, då
bankerna själva gör en väldigt ingående granskning av sina kunder innan de är villig att
bevilja någon krediter. Vid ett slopande av revisionsplikten skulle dagens lagstiftning som
sedan länge serverat bankerna en betydande del tillit på en gång upplösas. Detta medför
givetvis inte att undersökningsplikten upphör att gälla, utan endast att bankerna kommer att
förlora en och kanske till och med den, viktigaste grundpelaren i kreditberedningsarbetet.
Resonemanget går även att stärka med den information som framkom efter intervju med Bank
A. Vid redogörelse för hur Bank A behandlar räntan vid ny respektive gammal kund påpekar
respondenten att en högre ränta ofta åläggs företag som är i starten av sin verksamhet, eller
när en ny kund inom banken på grund av det som respondenten kallar kapitaltäckning i
137
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banken. Anledningen till detta menar respondenten är att Bank A som kreditgivare har en
dyrare upplåningskostnad när de har sämre säkerheter, vilket också gör att räntan hamnar på
en högre nivå. Vi trycker även här på att lagstiftningen kan agera som en motpol till
informationsasymmetri, då vi tolkar respondentens svar som att en ny kund är svårare att
skapa sig en fullständig bild av, än en kund som Bank A sedan tidigare har erfarenhet av.
Denna behandling (räntan ej diskuterad; behandling avser här mer omfattande undersökning)
förekommer också inom Bank A och Bank C vid ny respektive gammal kund. Bank C
påpekar att gällande undersökningsplikt är svårare att tillämpa vid nya bekantskaper då
dokumentation kan vara knaphänt samt att statistiken pekar på ett svårare utgångsläge för
nystartade företag än stabiliserade verksamheter. Alla tre kreditgivare menar, om än inte
direkt uttalat, att det således blir viktigare att analysera den eller de personer som är
involverade i kreditgivningssituationen. Därmed ter det sig att bankerna i form av kreditgivare
för över delar av den tyngd som vanligtvis kommer från de hårda aspekter banken analyserar,
mot det faktorer som återfinns inom de mjuka delarna, allt för att få en så komplett bild som
möjligt utifrån den information som finns tillgänglig.
Problemet med informations asymmetri återfinns inte bara i teorier, utan även i verkligheten.
Vi tror att en viktig del för att hålla detta problem i schack för bankerna träder fram genom
den lagstiftning som finns gällande aktiebolag och revision. Bankernas omfattande
undersökningsplikt bidrar inte bara till att ta reda på hårda fakta om sina kunder, utan verkar
även i stor del innefatta bedömning av mjuka faktorer, vilka gör att bankerna måste bedöma
kunderna som personer och individer. Vi är av den åsikt att informations asymmetri kan
motverkas genom att bankerna försöker bygga långsiktiga relationer med sina kunder, istället
för att enbart bevilja krediter på bedömning av statistiska fakta. En sådan kreditgivning
stimulerar troligtvis inte bankens långsiktiga mål, och skulle nog i teorin kunna leda till att
problemet istället eskalerade.

6.4 Kreditgivning
6.4.1 Riskbedömning
Den troligtvis viktigaste iakttagelsen angående bankernas riskbedömning är att denna till stor
del handlar empiriskt handlar om att fastställa kundernas återbetalningsförmåga. Detta ansåg
två av bankernas respondenter vara den absolut viktigaste delen i kreditberedningsprocessen,
tillsammans med att bedöma människan bakom projektet. Bank C däremot menar på att det
viktigaste i riskbedömningen är de förtroende de får för personerna involverade i projektet.
Våra observationer angående återbetalningsförmågan stämmer således enbart till viss del
överens med den teori som vi har utgått från i form av Tegin (2003), där denne anser att det
viktigaste för ett företag handlar om att bedöma de två olika sorters risk som uppstår vid
kreditgivning; Risk för och risk vid fallissemang. 138 Rangordningen dem emellan
framkommer inte speciellt tydligt från våra intervjuer då Bank B menar att
återbetalningsförmågan är kreditinstitutens viktigaste säkerhet, trots att detta inte är en formell
säkerhet och att den utgör en grundpelare i riskbedömningen. Bank B menar också på att de
inte gör några affärer där de bara hoppar över återbetalningsförmågan och enbart litar till de
säkerheter som finns, alltså ett uttalande som vi menar på framhåller risken för fallissemang
som viktigare att bedöma än risken vid fallissemang. Även om Bank C inte nämner just ordet
återbetalningsförmåga framställs det ändock som om det är denna del som Bank C i första
hand analyserar, då respondenten påpekar att årsredovisningen är den viktigaste
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informationen som banken använder sig av på grund av att den är granskad av en revisor och
således ger hög trovärdighet. Den granskning som görs utifrån en årsredovisning anser vi höra
hemma till en analys för risken för fallissemang. Detta ger oss slutligen anledning att tro att
det är risken för fallissemang som i första hand bedöms i kreditgivningsprocessen och som
bankerna i dagsläget anser vara mest viktig och försöka bedöma.
6.4.2 Relationer
Svensson (2003) bland andra menar på att en av de viktigaste, om än i hög grad subjektiva,
bedömningarna som görs av ett företag är bedömningen om företagets ledning och de
personer som är involverade i verksamheten139. Den information vi erhållit från den empiriska
verkligheten motsvarar i detta fall till hög grad Svenssons teorier, då samtliga respondenter
påpekar att det viktigaste i kombination med och även för vissa framför den framtida
återbetalningsförmågan, är att bedöma och skapa sig en bild av kunden som person. Bank A
menar på att det viktigaste i kreditgivningsprocessen är att bilda sig en uppfattning om
kunderna och på detta sätt bedöma den dokumentation som presenteras av företagaren själv,
som budget, framtida planer och affärsidé. Som respondenten själv uttrycker sig:
”… rätt person kan nog lyckas i nio fall av tio, och fel person kan misslyckas i nio
fall av tio.”
Bank B påpekar likaledes att den kreditgivningsprocess som banken följer är viktig, men att
den viktigaste biten är de personer som står bakom projektet. Om denna faktor skulle vara
viktigare än att bedöma den framtida återbetalningsförmågan låter vi vara osagt, men enligt
vår tolkning menar respondenterna mer på att återbetalningsförmågan är mer av en
självklarhet, för att betala tillbaka på ett lån måste företag i framtiden ha något som genererar
positiva betalningsströmmar, men att det är personen bakom som skall genomföra detta. Även
Bank C menar på att den aspekt som är viktigast när de beviljar lån är, det förtroende som
respondenten får för företagsledningen.
Bank B menar på att en av de viktigaste aspekterna vid kreditgivning är att skapa långsiktiga
relationer med sina kunder. I detta avseende strävar Bank B efter att få kunden att förstå att de
är en del av en affärsrelation. I en studie av Berger och Udell (1995) menar dessa på att ett
övergripande mål för banker är att se till att kreditgivning och finansiering syftar till att bygga
just långsiktiga affärsrelationer. 140 Som undersökare anser vi att detta är ett ytterst viktigt
element vid kreditgivning, men att detta elements värde kan skymmas undan på grund av den
svårighet som föreligger i att mäta och bedöma denna faktor. Vi anser att Bank B:s
resonemang om det arbetssätt de använder sig av ligger i linje med Åkerlunds (2004) teori att
förtroende har uppstått när parterna i en affärsrelation har självförtroende att lita till sin
partners förmåga samt hederlighet. Vi tror att om alla engagemang som råder mellan
kreditgivare och kunder kunde speglas av denna definition, då skulle revisionspliktens
slopande inte alls ha orsakat samma livliga diskussion om dess ”vara eller icke vara” på grund
av den ringa betydelse denna skulle ha om det alltid förelåg ett fullständigt förtroende mellan
inblandade parter. Vi inser givetvis att om det skulle råda en fullständig tillit mellan banker
och kunder skulle situationen strängt taget kunna definieras som en utopi. Vi vill dock enbart
visa på att det trots livligt diskuterande från vissa håll ändå finns andra saker som skulle
kunna väga upp den betydelse som revisionen idag spelar för kreditgivningen.
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Relationens betydelse skiner också fram vid bankerna behandling gällande nya respektive
gamla kunder. Samtliga respondenter menade på att det i stort är lättare för ett företag vilken
banken redan har en relation med att erhålla nya krediter än för en ny kund, då denne är en ny
bekantskap för banken. Vi erhåller ingen empirisk information på om den relation som
bankerna har till sina tidigare kunder även påverkar den ränta som sätts till givna krediter,
något som Rajan och Petersen påstår hänger ihop141, men baserat på bankernas resonemang
tror vi att detta mycket väl kan förekomma i verkligheten. Bank A ger oss en inblick, men
inga svar då de menar att räntan kopplas samman med den risk som krediten innebär. Om
riskbedömningen för Bank A även på något konkret sätt behandlar relationens betydelse vid
kreditgivningen kan härledas att relationen är ett så pass viktigt element att detta kan bidra till
att modulera med ett av bankernas viktigaste instrument, nämligen räntan.
6.4.3 Kreditgivarnas informationsefterfrågan
Från vårt empiriska underlag finner vi att den information som efterfrågas av bankerna vid
kreditgivning, i linje med Svensson (2003) 142 , utan tvivel vara både olikartad och
situationsbetingad. I kreditberedningsprocessen efterfrågar bankerna olika sorters information,
beroende på i vilken situation krediten skall användas, om det är en ny respektive gammal
kund, vilket belopp som ansöks m.m. Enligt klassisk kreditvärdighetsbedömning använder sig
kreditgivare av företagens årsredovisningar som bas vid bedömningsprocessen.143 Alla våra
respondenter påtalar att årsredovisningar utgör en viktigt stomme i kreditberedningen, om än i
varierande grad. Den klassiska teorin bygger mycket på årsredovisningarna som ensam
maktfaktor i beslutsprocessen, något som vi inte kan stödja fullt ut med utgångspunkt i den
primärinformation som vår undersökning bygger på. Vi anser att kreditgivningen idag verkar
bygga mycket mer på förtroende för inblandade personer och siktet på att bygga en relation
till kunden, än att bara lita på hårda fakta som stöd för kreditgivningsbeslut.
En gemensam post som alla respondenter nämnde och påtalade är att bankerna i nästan alla
lägen efterfrågar information från företagen som riktar sig mot framtiden. Bank B menar på
att historisk information alltid går att få tag på, men att banken i första hand är intresserad av
kundens tankar och idéer om framtiden. Konkreta exempel på vad detta innebär skulle vara
budgetar, affärsidéer och andra fakta som siktar till att närmare bestämma en framtida
återbetalningsförmåga. De vill ändock påvisa att de idag kan ha väldigt god hjälp av en
gammal årsredovisning också. Bank A menar att information om kundens familjeförhållanden
i vissa fall kan bidra till att en kredit beviljas eller inte. Den information som Bank C
efterfrågar är alltifrån årsredovisningar och delårsbokslut till framtida budgetar. Respondenten
för Bank C understryker emellertid att det absolut viktigaste materialet är årsredovisningen då
denne är granskad av en extern part. I den amerikanska modell som ingår i vårt teoriavsnitt
behandlas vilket informationsunderlag som lånebeslut är grundade på.144 Genom att applicera
det informationsunderlag som våra respondenter nämner att de efterfrågar, verkar dessa i de
flesta fall kunna härledas till alla de olika delar som behandlas även i den amerikanska
modellen. En noterbar skillnad är att ingen av de undersökta bankerna resonerade särskilt
mycket angående kartläggning av omvärldsfaktorer för utlåning till företag, som att bedöma
konjunkturläge eller allmänna ränteförändringar. Vi måste dock påpeka att den amerikanska
modellens ursprung inte har definierats, dvs om denne behandlar klassificering av större
företag faller det sig an naturliga skäl mer naturligt att även bedöma omvärldsfaktorer, något
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som vi inte tror spelar in på samma sätt gällande Svenska bolag som faller inom definitionen
SME.
Vår tolkning av kreditgivarnas informationsefterfrågan är att desto mer information desto
bättre chans finns för företag till att få krediter beviljade. Det informationsbehov som
bankerna har idag bygger inte enbart på hårda fakta som historiska nyckeltal och
årsredovisningar, utan likaväl på mjuk fakta, som i detta fall om kundens bakgrund, kundens
framtidsplaner, familjeförhållanden och andra viktiga aspekter som inte finns nedtecknade på
pränt alla gånger. Vi anser att det breda spektrum av vilken information som efterfrågas, och
rangordningen dem emellan, gör det svårt att enskilt specificera vad som skulle vara viktigast
i en generell situation, och att efterfrågan på detta sätt är tämligen situationsbetingad.
6.4.4 Beslutsprocessen
Enligt vår studie finns det ingen generell modell vilken alla banker använder vid
standardförfarande för beslut om kreditgivning. Alla banker tillämpar olika sätt att bedöma
och bereda krediter på, även om de olika bankerna till största del använder samma mått och
bedömningsgrunder för om en kredit skall beviljas. Detta tror vi bottnar mycket i den
lagstiftning som vi diskuterat i tidigare avsnitt, men att den givetvis påverkas av andra
faktorer som bankernas verksamhetskultur och organisationsuppbyggnad. I enlighet med det
teoretiska bidrag vi lyft in av Svensson (2003) menar denne att bankernas agerande i
kreditgivningsprocessen inte kan uppfattas som en likartad situation, utan att beredningen
bygger på företagsinterna bedömningsgrunder. 145 Den empiriska verklighet vi nått stärker
detta påstående då vi ser att bankerna inte arbetar och behandlar kreditprocessen på samma
sätt, utan följer interna förfaranden. Det skall dock påpekas att innehållet i processen och den
faktiska information som ligger till grund för utlåningen visar på tydliga likheter, men att
rangordningen dem emellan och det arbetssätt de använder sig av idag inte alls speglar
varandra. Respondenten för Bank A framför att de arbetar med en decentraliserad
uppbyggnad, med egna beslutanderätter på kontoren där Bank A fattar beslut såväl på
individnivå som i grupp. Inom Bank A används inte heller någon standardiserad arbetsordning
vid beredningen av krediter och vi får uttrycket att de inom Bank A arbetar på ett självständig
sätt utifrån bankens kontor, men med bakomliggande riktlinjer som guide. Bank B följer i sitt
arbetssätt gällande krediter en mindre ohämmad arbetsgång där de följer sin kreditpolicy och
ett scoring-system och andra förutbestämda steg. Det framkommer inte av intervjun hur pass
mycket frihet som återfinns inom Bank B för att ta egna beslut på kontoren, men vi får den
uppfattningen att kreditpolicyn ligger till grunden för arbetet, med möjlighet att själva arbeta
utifrån denna. Inom Bank C återfinns också en kreditpolicy där de till stor del använder sig av
ett rating-system. Inom Bank C följer de i strikt ordning den kreditpolicy som är utformad av
huvudkontoret i Stockholm. Respondenten för Bank C påtalar att de inte följer några lokala
riktlinjer i kreditgivningsprocessen, men att de har egna beslutanderätter på kontoren, utifrån
att de följer gällande kreditpolicy. Detta tycker vi talar i favör för Svenssons teori och att
dagens kreditgivningsprocess bygger på samma grundstenar gällande den information som
behandlas, men att behandlingen bankerna emellan sker på skilda sätt och är väldigt
influerade av den kultur och sedvänja som återfinns inom varje kreditgivares verksamhet.
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6.5 Revisionens inverkan vid kreditgivning
6.5.1 Revisorns nytta vid kreditgivning
Våra respondenters attityd jämte revisorns nytta idag är i hög grad positiv. I enlighet med den
undersökning som gjorts av Schneider och Church (2008) visar även vår studie på att
kreditgivare förhåller sig positiva till revisorns nytta idag och att de värdesätter revisorns
arbete med att kvalitetsgranska företagens redovisningar. Alla respondenter i undersökningen
anser att det givetvis tillför kvalité till redovisningarna om dessa blivit granskade av en extern
part som en revisor.
Att bankerna i egen person har kontakt med revisorerna är något som Svensson (2003) menar
på förekommer i den process då kreditgivarna samlar in material om kunderna. Detta är något
som vi funnit prov på från även i vår undersökning, även om denna kontakt verkar vara mer
av sporadiskt karaktär och uppstå i vissa speciella situationer och inte generellt i
insamlingsprocessen. Bank A menar på att de träffar revisorer relativt ofta, både i form av
rådgivare och tredje part vid lånesituationer där revisorn hjälper till att presentera siffror.
Detta förfarande är något som även förekommer inom Bank B, där de också pekar på att
större projekt ger en högre inblandning av revisorn själv. De reflektioner vi gör är att
kontakten med revisorer inte alls verkar följa något systematiskt mönster, utan är olika dels
beroende på vilken kreditgivare vi pratar med, samt även i vilken kontext sökt kredit kan
härledas till. Vad vi anser intressant är dock att kreditgivarna enbart pratar om kontakten med
revisorerna i positiva ordalag och att deras åsikter tyder på att denna kontakt anses utgöra
nytta i dagens kreditgivning.
6.5.2 Betydelsen av reviderade bokslut
Reviderade årsredovisningar väger i vanliga fall relativt tungt vid bankernas
kreditgivningsbeslut. Enligt de teorier och studier av revisorsorganisationen i Storbritannien
(ACCA) är banker mer villiga att låna ut medel till företag där de fått se ett reviderat bokslut.
Att dra paralleller med denna studie som är utförd i Storbritannien, där det inte råder samma
företagsklimat som i Sverige kan anses enfaldigt, men vi anser ändock att skillnaderna
länderna emellan inte är av sådan karaktär att de inte skall gå att jämföras med denna
undersökning. Vår empiri gällande attityden till reviderade årsredovisningar och
användningen av dem visar på att dessa till stor del används och är uppskattade i dagens
kreditgivningsprocess. Bank A menar på att de vill se en bra redovisning från företagens sida
och gärna då att denna är granskad av en revisor. Respondenten påpekar också att reviderade
årsredovisningar idag spelar en markant roll vid kreditgivningen. Bank C belyser också den
höga status som en reviderad årsredovisning idag innehar, då de menar att det viktigaste
materialet banken efterfrågar vid kreditgivning är reviderade årsredovisningar. Respondenten
från Bank C menar att de litar till fullo på en reviderad årsredovisning, vilket underlättar
arbetet i kreditberedningen. I motsats till detta (eller i mindre omfattning) återfinns den
betydelse som reviderade årsbokslut har för Bank B. Där anser Bank B att externt granskade
uppgifter är starka, men att dessa beskriver ett då-läge och att det inte är det som tyngden vilar
på. Vi anser att denna åsikt om reviderat material utgörs av en annan syn på hur reviderat
material tolkas av kreditgivarna och överensstämmer inte helt med den undersökning och
tyngd som reviderade bokslut verkar innefatta. Detta dels från våra övriga empiriska
iakttagelser eller de från de slutsatser som görs i ACCA`s studie. Bank B:s attityd tyder på att
de inte i samma omfattning bygger sin kreditgivning på samma hårda grund som de övriga
bankerna, utan att de värdesätter andra faktorer i nästan lika hög grad som reviderade
årsredovisningar.
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Med tanke på att respondenterna, om än i olika grad, anser att externt granskade bokslut
innebär att kvalitén på informationen höjs avsevärt kan tänkas att bankerna inte i övriga fall
har något vidare förtroende för den redovisning som sammanställs av företaget själv, genom
dess ledning och ekonomiansvariga. För att återkoppla detta till problemet med
informationsasymmetrin ser vi återigen att revisionen som instrument verkar hjälpa till att
överbrygga denna informationsklyfta som annars uppstår via informationsasymmetri, en
klyfta som bankerna verkar medvetna om att den existerar samt att revision är en medicin som
hjälper. Vi menar då inte att bankernas misstro skulle hänföras till att företag agerar på detta
sätt för egen vinning skull genom att manipulera och förvränga företagens redovisning, utan
återigen att detta har att göra med den okunskap som återfinns bland företagare om vad som
är viktigt och hur en korrekt redovisning upprättas.
Med tanke på att bankerna anser att den viktigaste faktorn vid kreditgivningen (bortsett från
relationens inverkan denna gång) är företagens återbetalningsförmåga tydliggör även detta
delar av den stora betydelse som företagen ger till reviderade årsbokslut. Här måste vi först
göra en anmärkning om att detta främst dyker upp i situationer där de behandlar en
låneansökan från en tidigare kund, eller ett redan existerande bolag, med tanke på att det i
dessa fall finns historisk information. Återbetalningsförmågan är dock ett mått på hårda fakta
som behandlats tidigare, där grunden vilar på olika kombinationer av historisk information
som nyckeltal av olika karaktär i kombination med andra aspekter. Med tanke på den inverkan
som återbetalningsförmågan har vid kreditgivning och på det sätt banken idag räknar fram
densamma vill vi stärka upp den positiva effekt reviderade årsredovisningars ställning har vid
kreditgivning, även om kreditgivarna inte påpekar detta direkt ut.
6.5.3 Revisionsberättelsen
Svenssons (2003) menar i sin avhandling att revisionsberättelsens inverkan i
kreditgivningsprocessen inte sträcker sig längre än att handläggare observerar om rapporten är
ren eller oren.146 Denna reflektion stämmer väl överens med den primärdata som framkom i
vår datainsamling. Revisionsberättelsens påverkan verkar sträcka sig till att handläggaren tar
en titt om denna är utfärdad enligt standardförfarande, alltså att revisionsberättelsen är ren.
Respondenterna verkar överens om att det endast är i ett fåtal tillfällen banken kommer i
kontakt med en revisionsberättelse som inte är utfärdad utan anmärkning, men att de gånger
bankerna gör detta höjs vaksamheten markant. Åsikterna är att en oren revisionsberättelse
direkt höjer en varningsflagg, men att detta inte behöver ligga till grund för att de inte kan
bevilja ett företag krediter, om det finns en rimlig förklaring till varför revisionsberättelsen
innehåller anmärkningar. Graden av anmärkningens storlek påverkar givetvis bedömningen,
och mer om detta kommer i följande kapitel gällande redovisningen av det Case som
författarna använt vid sin primärdatainsamling. Slutsatsen av detta är i enlighet med de
slutsatser vi gör redan i diskussionen av vårt teoretiska bidrag från Svensson, nämligen att en
ren revisionsberättelse är något som kreditgivarna mer eller mindre förväntar sig finna och i
annat fall är en oren revisionsberättelse en aspekt som gör att företag på en gång startar i
uppförsbacke.
6.5.4 Effekter av en slopad revisionsplikt
Ett slopande av den lagstadgade revisionsplikten för aktiebolag i Sverige kommer givetvis att
generera olika effekter för företagens intressenter. De effekter avvecklandet skulle kunna
innebära för kreditgivarna råder delade meningar om, samtidigt som viss samstämmighet
finns för de konsekvenser lagförslaget kommer att få. Vad som måste poängteras är att än så
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länge menar samtliga respondenter på att det inte finns några cerntrala beslut inom
kreditgivarnas organisationer huruvida bankerna kommer att agera i framtiden, men med den
samlade erfarenhet samtliga respondenter har av både ämnet och sin egen bank kommer vi
ändå att analysera de tankar och resonemang som framkom i undersökningens empirin avsnitt.
Den mest påfallande iakttagelsen vi gör gäller respondenternas olika resonemang om vad
framtiden har att erbjuda. Bank C menar på att de kommer att kräva reviderade bokslut vid
100 procent av alla låneansökningar och att banken inte kommer att drista sig bevilja krediter
i annat fall. Bank A påpekar att de troligtvis i stor utsträckning kommer att kräva reviderade
underlag från sina kunder vid kreditgivning, men öppnar ändå för en möjlighet till att bevilja
lån utan reviderade bokslut. Bank B slutligen menar på att det statistiska underlaget för
bankens scoring-system får en lägre tillit med icke reviderade bokslut, men att banken trots
detta måste våga spela, även om de som respondenterna uttrycker sig ”bara har fyra kort
istället för fem”. Ett jämförande av dessa attityder och åsikter om framtiden visar tydligt på ett
flertal olika alternativ som kan komma att inträffa. Det som gör det hela intressant är att dessa
banker idag bedriver en i stora drag enhetlig kreditgivningsprocess, där de för all del samtidigt
arbetar på olika sätt och med olika instrument, men där kreditgivarna i princip använder sig av
samma hårda underlag som bas för beslut, nämligen reviderade årsredovisningar. Det som är
markant med den verklighet som vi studerat är att det inte längre verkar finnas en enhetlig bas
bland kreditgivarna, utan att den tyngd som reviderade årsredovisningar sedan tidigare
bidragit med nu inför framtiden vägs på relativt olika sätt.
Genom att dra paralleller till studiens teoretiska kontribution visar Collis (om att tillämpning
av revision används frivilligt av företag för att få bättre möjligheter till kreditgivning) på ett
scenario som kan vara möjligt också inom svenska kreditgivares framtid. Studien indikerar på
att företag, trots ej lagstadgad revisionsplikt, till stor del fortsätter att använda sig av revision,
för att tillfredställa kreditgivarnas informationskrav. Denna slutsats skulle eventuellt leda till
att bankerna inte skulle behöva ta ställning till hur de skall hantera framtiden, då denna inte
skulle skilja sig avsevärt från dagens situation. Detta scenario tar emellertid inte bort det
faktum att bankerna i detta läge fortfarande verkar ha olika åsikter om framtiden för de
företag vilka inte kommer att använda sig av revision, men det skulle obönhörligt göra
processen lättare om en stor del av företagen själva fortsatte använda sig av revision. Enligt
Svanström (2006) skulle svenska aktiebolag till två tredjedelar fortsätta att använda sig av en
revisor i Sverige, även efter ett eventuellt slopande av nuvarande lagstadga.
Om det resultat som observerats av Svanström avser infalla, kan det trots detta resoneras hur
kreditgivarna kommer att göra med den tredjedel som inte kommer att tillämpa revision och
det är där åsikterna tydligt går isär bland de banker som ingår i denna undersökning.

6.6 Case
Med avsikt att ta reda på hur kreditgivare diskuterar och analyserar vid kreditgivning samt för
att avgöra den tyngd som revisionsberättelsen och därmed reviderade bokslut har vid
kreditgivning har vi som tidigare upplysts använt oss av de två praktiska Case som går
återfinna i bilaga 2. I detta avsnitt avser författarna att analysera och bedöma de svar som
framkom vid användningen av Casen från intervjutillfällena.
6.6.1 Företag 1
I enlighet med vår teoretiska analys, vilken jämförts med Svensson (2003), visar båda fall på
att den inverkan revisionsberättelsen i sig har vid kreditgivning sträcker sig till att den
studeras om revisionsberättelsen är upprättad enligt standardutförande eller ej. I detta fall
58

innefattar tanken på en ren revisionsberättelse givetvis att företaget också genomgått en
revision, vilket gör att fokus flyttas mer mot att boksluten är reviderade, än på den absoluta
betydelsen revisionsberättelsen som dokument innefattar.
Resultatet för den hypotetiska låneansökan från Företag 1 tyder på att bankerna förmodligen
skulle bevilja ett lån inom rimligt belopp om Företag 1 kunde uppvisa en ren
revisionsberättelse. Alla tre kreditgivare menar på att denna situation skulle omfatta något av
en ”normalsituation” vid dagens kreditgivning, där företaget utvecklas och har dels positiva
sidor men ändå inte är optimalt på alla punkter.
Vid situation två ställer sig kreditgivarna osäkra på huruvida de kommer att agera i frågan.
Alla tre banker ger ett avvaktande svar, med hänvisning till att de inte får reda på varför det
återfinns en anmärkning på att ”skatter och sociala avgifter inte betalats i rätt tid”. Detta
överensstämmer likaså med tidigare studier där Svensson (2003) menar att när kreditgivare
stöter på oren revisionsberättelser höjs direkt vaksamheten angående kunden, samt att
kreditgivaren vill erhålla en förklaring till varför denna anmärkning har uppstått. Detta
förklarar väl den reaktion som vi möttes av vid presentation av situation två.
I situation tre har Företag 1 inte genomgått revision och ansöker om lån. Denna situation är ett
scenario som skulle kunna uppstå inom en snar framtid om revisionsplikten avvecklas. Denna
situation anser vi vara den mest intressanta att analysera då empirin återigen ligger i linje med
tidigare resonemang, nämligen att bankerna som det ser ut från denna studie analyserar
situationen på olika sätt. Av svaren att döma ter det sig som om Bank A och Bank B inte
skulle ge ett blankt nej angående lån, utan troligtvis skulle komma att bevilja lån till kunden
utan att denna har ett reviderat bokslut att uppvisa. Bank C menar däremot att de inte skulle
kunna låna ut till kunden om inte Företag 1 kunnat uppvisa ett reviderat bokslut.
Respondenten menar att det skulle uppstå en för hög risk vid denna situation utan en externt
granskad redovisning.
I enlighet med den information som framkom av våra intervjufrågor visar respondenternas
svar på ett sammanhängande resonemang såväl som agerande även då teorin omvandlas till
mer praktisk karaktär. Vi anar i vissa fall ett samband med att oron för att låna ut stiger i takt
med att reviderade årsredovisningar försvinner samt att det även här finns olika attityd
angående framtiden och hur reviderade bokslut skall värderas.
6.6.2 Företag 2
I den första situationen när Företag 2 ansöker om lån har dessa ett reviderat årsbokslut utan
anmärkningar av revisorn. Verkligheten och de svar som presenteras tyder på att Företag 2
skulle få det väldigt svårt att få krediter beviljade inom någon av bankerna. Detta gäller även i
det fall där revisionsberättelsen innehållit anmärkningar samt i det fall där Företag 2 inte
använt sig av en revisor för att kvalitetssäkra sin redovisning. Anledningen är att Företag 2
inte kan uppvisa tillräckligt bra resultat eller balansräkning, vilket medför att alla banker
skulle få det svårt att bevilja företaget krediter. Det är endast i ett fall, nämligen Bank A som
säger kanske till lån i det fall Företag 2 skulle kunna uppvisa en ren revisionsberättelsen och
att lånesituationen skulle finansiera en ny ägare eller dylikt med nya planer för företaget. I
enlighet med teorin överensstämmer vår empiriska verklighet även här med Svenssons (2003)
om vi flyttar över fokus på själva revisionsberättelsens betydelse. Bankerna menar att en
revisionsberättelse utan anmärkningar inte bidrar till ett ja eller ett nej i detta fall, utan att det
är andra faktorer som bidrar till beslutet, som att det är väldigt svårt att beräkna en trovärdig
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återbetalningsförmåga i bolaget, i kombination med väldigt varierande resultat och mindre
pålitlig balansräkning.
6.6.3 Utvärdering av Case
Idén med att använda sig av praktiskt inriktade Case är fortfarande ett element som vi anser
tillföra en dimension till studiens innehåll. En aspekt som undersökarna själva reflekterat över
är utformningen av använda Case (se bilaga 2). Målet med Casen var framförallt att få
tillgång till hur bankerna resonerar i fråga om revisionsberättelsens betydelse samt i vilken
grad kvalitetsgranskade bokslut spelar in vid kreditgivningen. Om studien utförts på nytt
skulle undersökarna, för att nå mer ingående svar, inte så tydligt valt två företag som framstått
som ett ”bra företag” och ett ”dåligt företag”. Företag 2 som avsiktligt valts för att spegla ett
mindre framgångsrikt företag sållades bort redan innan det stadiet undersökarna avsett
undersöka, med tanke på för kraftigt negativa siffror ur kreditgivarnas synpunkt. Dock
påpekar vi som undersökare den svårigheten att lägga företagen i Casen på lämplig nivå, då
företagen enbart kan bedöma hårda fakta som nyckeltal och resultat. Ett annat tillägg
forskarna gjort vid en upprepning av undersökningen hade varit att specificera vilket syfte
krediten skulle representera, som en investeringskredit eller en rörelsekredit samt denna
kredits belopp. Dessa var värdefulla synpunkter som framkom dels av respondenterna själva,
såväl som av undersökarna efter det att studien genomförts. Med detta i åtanke hade Casen
förmodligen i större omfång kunnat analyseras jämte den teori studien bygger på.

60

7. SLUTSATSER
Nedan presenteras studiens slutsatser med hänsyn till tidigare förda analys. Här ämnar
författarna att lägga fram den verklighet studien uppvisat, i syfte att besvara studiens ställda
problemformulering. Vidare följer även förslag på fortsatt forskning inom ämnet.
I dagens kreditgivningssituation är det bankerna som sitter på ett guldkort då det i lag anges
att aktiebolag måste använda sig av en revisor för att kvalitetssäkra bokslut. Attityden till
reviderade årsredovisningar är i stark grad positiv bland kreditgivarna, då bankerna anser att
detta leder till hög tillit för den historiska information de får tillgång till genom redovisningar
samt genom det arbete revisorer idag utför. Reviderade årsredovisningar används i första hand
till bankernas statistiska underlag där stor del vilar på historiska nyckeltal och andra
finansiella mått. Detta underlags slutgiltiga syfte är att bestämma företagens
återbetalningsförmåga på lång sikt, en aspekt som utgör en grundpelare i alla bankers
kreditgivning.
Dagens kreditgivning syftar i stora drag till att skapa långsiktighet och bygga affärsrelationer.
Alla kreditgivare menar på att de vill lära känna kunderna och en bank menar på att det är
viktigt att behandla kunderna inte bara som låntagare, utan att banken i detta fall är en
affärspartner till kunderna i fråga. Detta leder troligtvis till att det är lättare att få krediter
beviljade för företag kreditgivarna tidigare har erfarenhet av, än vid en ny bekantskap.
Den lagstiftning som återfinns för kreditgivare idag är omfattande och syftar i första hand till
att värna om bankernas överlevnad och att gynna ett stabilt finansiellt klimat. Detta medför att
i egenskap av kreditgivare idag är bankerna bunden till en omfattande undersökningsplikt för
sina kunders ekonomiska situation och förehavanden. Detta efterlevs i väldigt hög grad bland
kreditgivarna, då de vill minska bankens risk för att gå in i projekt där det uppstår höga risker.
En faktor som idag bidrar till att minska detta (i Jensen och Meckling (1976) återges med
begreppet informationsasymmetri) är att aktiebolag måste använda sig av en extern granskare
till sin redovisning, vilket gör det svårt att undanhålla väsentligt material som kan påverka
företagens chans i kreditgivningsprocessen. De kreditgivare vilka denna studie behandlar
använder sig av en kreditgivning som till stor del bygger på samma grundinformation, där
emellertid arbetssätt och bedömningsgrunder verkar avvika på vissa hål.
Inför framtiden råder en viss oro bland kreditgivarna att bankerna kommer att agera olika i
fråga om reviderade bokslut. I dagens läge är reviderade årsredovisningar en tillgång för
bankerna som serveras utan kostnader eller andra negativa aspekter. Med tanke på den tyngd
reviderade årsredovisningar har i dagens kreditgivning är det inte konstigt att bankerna har
åsikter på att detta kommer att slopas, även om vi inte finner en samstämmig åsikt om
framtiden.
Två av våra tre undersökta banker menar på att i de festa fall kommer att kräva reviderade
uppgifter från företag som ansöker om krediter, för att minska den risk vilken annars uppstår i
processen. I motsats till detta menar respondenterna för en bank att de förmodligen kommer
att våga spela ändå.
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Noteras skall att studiens omfattning kan vara i minsta laget och att det ännu inte har
förekommit några centrala direktiv för någon av bankernas offentliga ställningstagande i
frågan. Av att bedöma på den erfarenhet undersökningens respondenter har av sin egen
verksamhet och den pågåenden diskussion som verkar återfinnas inom samtliga undersökta
banker menar vi ändå på att dessa intervjuer kan komma att spegla ett framtida scenario där
bankerna kan behandla situationen på olika sätt. Den mest konservativa uppfattningen är att
alltid kräva reviderade bokslut, till andra synsätt där det antas att väga in andra faktorer som
kommer att väga upp denna tidigare tunga faktor i kreditgivning. En aspekt att reflektera över
i undersökning är det bortfall som uppstod vid datainsamlingen. Med tanke på de i övrigt
varierade svar som erhållits angående kreditgivarnas framtida handlingssätt hade en intervju
med den sista storbanken med stor förmodan bidragit med ännu en dimension till studien.
Den faktor vi undersökare tror till viss del skulle har möjlighet att fylla ut den plats som
reviderade årsredovisningar tidigare spelat är relationen mellan kreditgivarna samt dess
kunder. I vår analys ser vi genom ett flertal olika infallsvinklar på hur relationen spelar in vid
kreditgivning, något som också påpekas genom samtliga intervjuer som ligger till grund för
studien. Relationens betydelse är inget nytt fenomen inom kreditgivning, utan har
argumenterats i ett flertal olika studier över tid. På vilket sätt relationen skulle bedömas och
användas låter vi vara osagt, men att den spelar en allt större roll tillsammans vid
kreditgivning råder ingen tvekan om.
Revisionsberättelsen betydelse vid kreditgivning verkar idag spela en ringa roll bland övriga
faktorer. Dokumentets ringa betydelse återspeglas då alla banker menar att
revisionsberättelsen i klar majoritet alltid är ren, vilket över tid har gjort att detta är vad som
förväntas av revisionsberättelsen och att dokumentet på detta sätt förlorat det värde den i
grunden haft. Oavsett hur bankerna kommer att agera i frågan om reviderade bokslut tror vi
att det vore bra att höja statusen på revisionsberättelsen. Denna diskussion förs redan inom
branschen, och en lösning skulle eventuellt vara att gradera företagens redovisning på en
betygskala exempelvis mellan 1-5. I detta betyg skulle ingå bedömningsgrunder som
finansiella rapporter, bolagsstyrning, arbete med hållbar utveckling, intern kontroll samt risk
för oegentligheter. 147 Vi är av den åsikt att detta skulle hjälpa bankerna att klassificera
kundernas låneansökan, eftersom en betygskala på redovisningen förmodligen skulle addera
ännu en aspekt att bedöma vid kreditgivning. Samtidigt kommer seriösa och välmående
företag att gynnas, samt att bankernas risk för felallokerad finansiering minskas vid
utlåningen. Vi tror att detta skulle gynna samtliga parter vid kreditgivning, även om företag
med mindre god redovisning förmodligen torde få svårare att erhålla extern finansiering. Att
ha i åtanke är att detta fortfarande bara är ett av de olika instrument som bankernas
kreditgivningsprocess vilar på.
Vår uppfattning är att en slopad revisionsplikt kommer att ställa till med besvär inför
framtiden samt att det råder delade meningar om en aspekt som länge varit en tung faktor
inom svensk kreditgivning. Vi tror inte att bankerna kommer att kunna använda sig av
väsentligt olika metoder när det gäller att behandla kravet om reviderade årsredovisningar då
dessa genom åren för det mesta följts åt på de mest centrala delarna. Även om vi anser att
studiens resultat i viss mån bör tonas ned, främst då på grund av att det ännu inte preciserats
några centrala direktiv för hur storbankerna kommer att agera i frågan, vill vi ändå samla
blickarna mot det faktum att bankernas åsikter tydligt pekar på att i framtiden kan
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storbankerna komma att behandla en av de mest använda elementen vid kreditgivning på vitt
skilda sätt.
Detta skulle förmodligen leda till att de banker som inte kräver revision jämte de banker som
kommer att kräva revision kommer att konkurrera på helt olika nivåer, vilket skulle kunna
bidra till en onaturlig allokering av sökta lån på kreditmarknaden. Vi är inne på spåret att
Bank A och Bank B troligtvis skulle påverkas minst av en slopad revisionsplikt, då dessa inte
i samma omfattning belyser revisionens betydelse vid kreditgivning som Bank C. I det fall
revision inte skulle krävas av Bank A och Bank B tror vi baserat på denna undersökning att
Bank C skulle få det svårare att locka kunder och bemöta den situation som uppstår, då de inte
verkar som om Bank C är redo att släppa taget om revisionen som kreditgivningens
grundpelare.
En slutsats vi gör angående framtiden är att så länge kreditgivarna kommer att kräva revision,
antingen på full basis eller de gånger företag kommer att ansöka krediter uppstår egentligen
inga större problem, så länge som situationen är konsekvent. Däremot, ifall en kreditgivare
inte kommer att kräva reviderat underlag vid ett framtida avvecklande finns det några olika
aspekter att ta hänsyn till, nämligen hur bankerna skall förhålla sig till andra fakta för att
minska den risk som uppenbarligen uppstår vid ett slopande av revisionsplikten, där vi tror att
det av respondenternas resonemang kommer att handla än mer om relationer och samarbete
för att överbrygga denna ökade risk.
Vår slutsats av denna studie är att framtiden kommer att innebära en knivig situation med
många ställningstaganden att göra för svenska kreditgivare. Kreditgivningen kommer att
måsta anpassa sig till denna situation antingen genom att reglera att revision måste
genomföras för att få krediter beviljade eller värdera om andra sätt att väga upp denna tidigare
tunga post. Det mest iögonfallande är dock det faktum att dagens stora kreditgivare inte alls är
samstämmiga angående framtiden och att vi närmar oss en framtid som en av bankerna ser
oroligt på; att dagens kreditgivare kommer att agera olika i fråga om reviderade bokslut.

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Med avstamp i den analys och slutsats denna studie lett till har det under studiens gång växt
fram ett intressant forskningsområde som ännu verkar vara relativt outforskat och där vi inte
kan finna relevant material. Vid intervjuer med en av de representerade storbankerna i studien
framfördes resonemang huruvida revisionsbyråerna vid ett slopande av den lagstadgade
revisionsplikten för aktiebolag kan komma att använda revision som ett konkurrensmedel. I
situationen skulle revisionsbolagen med pris konkurrera ut varandra, vilket skulle kunna leda
mindre noggrannhet och olika hög status bland revisionsbolagen. Detta kräver samtidigt att
kreditgivarna gemensamt kommer att kräva reviderade årsredovisningar av sina kunder i
fortsättningen och är ett scenario som hypotetiskt skulle kunna inträffa. Vi är medvetna om
svårigheten att mäta och bedöma revisionstjänsten men tror ändå att en jämförande studie är
möjlig att genomföra. En närmare precisering av studien kunde lyda:
* Om ett slopande av revisionsplikten genomförs, skulle en ökad konkurrens
bland revisionsbolagen, om att erbjuda revision till så låga kostnader som
möjligt vid krav från bankerna, kunna leda till en minskad kvalitet på revisionen
i sig? Hur skulle detta påverka revisionsbolagens status bland bankerna?
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8. SANNINGSKRITERIER
I nedanstående avsnitt belyser vi de sanningskriterier som avser att visa på uppsatsens
intersubjektivitet, giltighet och praktiska användbarhet.

8.1 Intersubjektivitet
Ett sanningskriterium som kan användas vid kvalitativa studier är begreppet intersubjektivitet.
Detta innebär hur trovärdigt resultat och tolkningar som en forskare uppnått är dvs. att andra
forskare och de som deltagit i studien accepterar resultatet. För att uppfylla kriteriet för
intersubjektivitet krävs att studien genomförs enligt de regler som existeras samt att resultatet
återförs till de personer som deltagit i undersökningen och att de bekräftar att forskaren
uppfattat verkligenheten på ett korrekt vis.148 Att rapportera resultatet och vår tolkning till
studiens respektive respondenter är något som vi inte valt att tillämpa, eftersom vi inte ansåg
att våra intervjuer eller ämnet var speciellt värdeladdat. Tiden för studien var knapp vilket gör
att intervjupersonerna skulle få svårt att hinna styrka materialet innan uppsatsen färdigställdes.
Vi anser dock att vår tolkning är trovärdig på grund av att intervjuerna bandats för att
transkriberas. Med tanke på detta tror vi inte att vi missuppfattat respondenterna gällande de
svar som lämnats, dock måste vi framhålla att detta kan ha gjort att missförstånd eller
misstolkningar skett.

8.2 Giltighet
Ett kriterium för att en studie skall kunna anses ha god giltighet är att tillräcklig mängd
information har insamlats. Detta innebär att forskaren studerar lämpligt många företag för att
den framställda teorin skall innehålla, samt täcka, tillräckligt många kvalitéer inom det
undersökta ämnet.149 Studien var tänkt att innehålla Sveriges fyra storbanker, men detta kunde
inte utföras. Därav uppstod ett bortfall och givetvis en viktig chans till inblick även i den sista
bankens tankebanor. Vi anser ändock att studien kan betraktas med hög grad av giltighet
eftersom vi intervjuat tre av de fyra storbankerna, som står för majoriteten av det utlånade
kapitalet i Sverige. Under intervjutillfällena erhöll vi rikligt med information vilket vi anser
styrker studiens giltighet, dessutom är storbankerna som deltog i uppsatsen välkända i
branschen och har en lång historia.

8.3 Praktisk användbarheten
Praktisk användbarhet behandlar om studien kan appliceras i verkligheten och om teorin är
tillämpbar i praktiken. Detta är ett väldigt komplext eftersom teorin sällan kan testas inom
ramen för en undersökning. Ett kännetecken för praktisk användbarhet är om andra grupper
eller individer än studien är ämnad för, använder den.150 Vi betraktar att undersökningen kan
användas av såväl mindre företag som banker. Mindre bolag kan använda studien för att
urskilja vad kreditgivarna kräver och anser är viktigt vid låneansökningar. Små företag kan
även få en insyn i hur bankerna kan komma att agera vid slopad revisionsplikt samt om
bankerna kan komma att kräva revision i framtiden. Banker emellan kan denna studie
användas för att få en inblick i konkurrenternas resonemang angående en kommande
lagändring. Bankerna kan även använda studien för att jämföra sin verksamhet med
148

Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, s. 166-167
Ibid 165
150
Ibid. S. 167-168
149

64

konkurrenternas. Med precisering av att studien i ansatsen skulle genomföras ur ett
kreditgivarperspektiv anser vi att studiens praktiska användbarhet är hög med tanke på dess
analys och slutsatser.
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Bilaga 1
I detta avsnitt beskriver vi den intervjumanual som använts vid vår datainsamling. Här
presenterar vi dels de frågor som ingår i guiden samt hur och varför vi anser dessa relevanta
för studien. Vi kommer också att koppla samman vår teoretiska referensram med innehållet i
frågorna för att läsaren skall få en klar uppfattning av författarnas tankegångar.
Intervjumanual
För att få en uppfattning om respondentens erfarenheter samt i vilken grad vi skall analysera
dennes kunskap gällande ämnet ställer vi här ett par inledande frågor som berör
respondentens utbildning samt tidigare erfarenheter och nuvarande befattning.
Inledning
Vad är din nuvarande befattning inom banken?
Kan du beskriva dina vanligaste sysslor under en arbetsdag?
Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning?
Hur länge har du sysslat med kreditgivning åt företag?
Utbildning
Vad har du för utbildning inom ämnet?
För att kunna analysera den påverkan som revision har vid kreditgivning börjar vi med att
ställa några frågor som härstammar från bankernas kreditgivningsperspektiv. Där vi väver in
de viktigaste teoriavsnitten, vi baserar frågorna på områden som risker, säkerheter och vad
som enligt litteraturen har betydelse för kreditgivningen. Respondenten kommer även att få
möjlighet att utveckla frågor som de själva eller vi anser vara av extra betydelse för utgången
av studien.
Kreditgivning
Hur går kreditbedömningen till gentemot små företag?
Hur genomförs den första riskvärderingen när låneansökan inkommer?
Hur omfattande är kreditanalysen vid ny respektive gammal kund? (följdfråga)
Vilket informationsunderlag kräver ni av små företag vid kreditbedömning?
Vilken typ av information anser Ni är viktigast att beakta i samband med kreditgivning?
Varför just denna typ av information?
Används några specifika modeller? Hur används dessa modeller?(utveckla)
Vilka risker finns det i utlåningen till små företag?
Hur minskas den risken genom kreditvillkor? (följdfråga)
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Om utlåning till en investering görs, får företag använda dessa pengar till andra investeringar?
Eller bara för den investering lån söks för? (högriskprojekt)
Tror ni att detta skulle kunna öka, alltså någon form av svindleri/fel allokering av utlånade
pengar kan tänkas växa om revisionsplikten tas bort?
Under detta avsnitt försöker vi nå empirisk information som på bästa sätt kan hjälpa oss nå
kunskap gällande vår problemformulering. Med avseende på tidigare frågor försöker vi här
ha en klar bild av vem vi intervjuar, dennes lämplighet för studien, hur kreditgivning till
företag ser ut generellt och bedömning av risker och säkerheter. Här utvecklar vi detta
specifikt med tanke på just revisionens nytta och försöker få med hur revision påverkar alla
delar i kreditgivningen. Detta avsnitt avslutas med en kortare case-studie där vi presenterar
olika scenarios för respondenten i hopp om att nå en slutgiltig bild av revisionens betydelse
vid kreditgivning.
Revisorns roll
Skapar revisorns arbete nytta för Er och i så fall hur?
Studerar ni revisionsberättelsen? Hur kan dess innehåll påverka Er inställning till att bevilja
kredit?
Vilken effekt har revisorns utlåtande gällande företaget? (Ränta och storlek)
Beskriv er kontakt med revisorer i samband med kreditgivningsbeslut? Redogör för
betydelsen av denna kontakt?
Använder ni reviderade redovisningsinfo i Er kreditbedömning? I så fall i vilken omfattning?
Skulle ni kunna bevilja lån utan reviderad information?
Förklara den reviderade årsredovisningen betydelse för kreditbedömning?
Vilka tänkbara konsekvenser kan ett borttagande av revisionsplikten innebära för Er?
Hur tror ni att Er bedömningsprocess kommer att påverkas/förändras i fall revisionsplikten i
små företag försvinner?
Tror ni ett borttagande av revisionsplikten medför att Era informationskrav på företag
förändras? I så fall hur?
Personlig åsikt angående slopad revisionsplikt?
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Bilaga 2
Revisionscase
I denna bilaga presenterar vi vad syftet med Casen var, samt hur vi använt och konstruerat
dem praktiskt.
Anledningen att vi konstruerade våra Case var för att vi ville försöka göra våran studie extra
ordinär samt vässa till undersökning med en praktisk detalj. Syftet med de två Casen var att
försöka se vad respektive kreditgivare ansåg att revision samt revisionsberättelsen har för
betydelse när ett företag gör en kreditansökan. Varför vi endast valde två företag var för att vi
ansåg att vi inte skulle hinna med några fler under den disponibla intervjutiden. Casen gav vi
till våra respondenter under intervjutillfället.
Casen fungerade praktiskt att de två företagen gjorde en kreditansökan vid banken dvs. vi gav
våra respondenter Casen och frågade vad bolagen skulle ha för chans till kredit. Varje enskilt
företag gjorde tre kreditansökningar med olika utgångspunkter i varje ansökan. En ansökan
med revision och tillhörande ren revisionsberättelse, den andra ansökan med revision där
revisionsberättelsen var oren dessa båda var granskade och kvalitetssäkrade av en revisor.
Den tredje var helt utan revision dvs. resultat- och balansräkning var gjord av företagets
ekonomiavdelning eller ekonomichef men inte granskad av en revisor. Anledningen att vi
konstruerade tre olika situationer för respektive företag, var för att vi skulle kunna jämföra
vilka skillnaderna är för ett företag som anlitat en revisor i jämförelse med ett företag som inte
har revision. En annan aspekt som vi också ville belysa med de tre olika situationerna i Casen
var hur stort inflytande har revisionsberättelsen samt hur mycket påverkar revisionsberättelsen
bankens sätt att agera vid kreditgivning.
Casen konstruerades praktiskt att vi loggade in via UB:s hemsida på databasen affärsdata där
vi försökte leta upp lämpliga företag att ha med i undersökningen. Företag vi ansåg
användbara i studien var relativt nystartade småföretag med tre till fyra anställda.
Anledningen till detta urval var att studien och slopande av revisionsplikten rör främst mindre
bolag. När vi hade valt ut två företag som vi ansåg användbara, raderade vi sedan ut all
kontaktinformation på varje enskilt företag så ingen sammankoppling skulle kunna göras med
respektive företag. Vi valde även att bortse från geografiskt läge och bransch. Vi är väl
medvetna att bankerna även analyserar dessa faktorer vid kreditgivning men orsaken att vi
ignorerade dem var eftersom syftet med våra Case var att endast undersöka revisionens samt
revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning. Vi ville ha ett företag som hade en bra
utveckling med en stark balansräkning och ett annat företag med lite sämre värden. Detta för
att kunna se vad bankerna ansåg om revisionen betydelse när ett företag är välmående samt
när ett företag går sämre. Vi ville också jämföra skillnaderna i revisionens betydelse vid de
respektive företagen. Företag 1´s orena revisionsberättelse var relativt lindrig där
anmärkningen var att sociala avgifter samt avdragen skatt inte betalats i rätt tid vid ett flertal
tillfällen. Företag 2´s anmärkningar i revisionsberättelsen var dock kraftigare och där trodde
revisorn att bolaget skulle få svårt att överleva. Anledningen att vi konstruerade två olika
orena revisionsberättelser var för att se dess betydelse och vilken typ av anmärkningar som
banken anser som alvarliga samt hur det kan påverka deras sätt att agera vid låneansökan.
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Reg.datum: 2003-04-23

Företag 1
Box xxx
Ort
Orgnr.: 55xxxx-xxxx
Telefon:
Kommun: Stockholm
Län:
BOKSLUTSSAMMANFATTNING
Bokslutsperiod:

200601200612

200501200512

200401200412

200304200312

Antal anställda:

3

2

1

1

Omsättning (tkr):

1748

1088

891

284

Omsättningsför.(%):

60.66

22.11

135.30

Res. e. fin.netto (tkr):

87

-150

161

Summa tillgångar (tkr):

353

247

324

303

Soliditet (%):

47.27

37.25

69.68

37.60

25

VERKSAMHET
66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare

STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR
Styrelse och andra övervakande befattningar
P S , Ordinarie ledamot
K L, Suppleant
Tillsynsbefattningar
P E, Revisor

TIDIGARE NAMN
AB, Registreringsdatum: 2003-07-10
Aktiebolag, Registreringsdatum: 2003-04-23

FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen.

BOLAGSORDNING
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringstjänster samt an- nan därmed förenlig verksamhet.

NYCKELTAL
200601200612

200501200512

200401200412

200304200312

Res före avskrivningar (% av oms):

8.18

-10.66

20.09

11.27

Nettoresultat (% av oms):

4.98

-13.79

18.07

8.80

Vinstmarginal (%):

5.38

-13.60

18.07

8.80

Omsättning/anställd (tkr):

582.67

544.00

891.00

378.67

Soliditet (%):

47.27

37.25

69.68

37.60

Kassalikviditet (%):

148.88

90.32

314.63

117.84

Kassaflöde från rörelsen (tkr):

167.00

20.00

3.00

49.00

Avkastning på eget kapital (%):

52.13

-163.04

71.31

29.26

Avkastning på totalt kapital (%):

26.63

-59.92

49.69

11.00

Lönekostnad/anställd (tkr):

203.33

127.00

170.00

28.00

Res. f. disp. o skatt/anst (tkr):

29.00

-75.00

161.00

33.33

Omsättningsförändring (%):

60.66

22.11

135.30

Föränd. sum. tillg. (%):

42.91

-23.77

6.93

Bokslutsperiod:
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i ........
Organisationsnummer 556000-0000
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt)
ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår)
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi)
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig
(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår)
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningslagens övriga delar.
Jag tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i ........
Organisationsnummer 556000-0000
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när deupprättat årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter ej betalats
i rätt tid.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor
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Reg.datum: 2004-04-24

Företag 2
Ort
Orgnr.: 55xxxx-xxxx
Kommun:
Län:
BOKSLUTSSAMMANFATTNING
Bokslutsperiod:

200601200612

200501200512

200404200412

Antal anställda:

3

2

1

Omsättning (tkr):

1355

1074

330

Omsättningsför.(%):

26.16

144.09

Res. e. fin.netto (tkr):

-280

-19

Summa tillgångar (tkr):

1076

954

261

Soliditet (%):

11.52

3.56

20.31

-

-47

93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet

STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR
Exekutiva befattningar
R P, VD
Styrelse och andra övervakande befattningar
Y Å, Ordinarie ledamot
R P, Ordinarie ledamot
X F, Ordinarie ledamot
Tillsynsbefattningar
X X, Revisor

TIDIGARE NAMN
AB C nr 5154, Registreringsdatum: 2004-04-24

FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Då styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter är
styrelsen inte fulltalig.

BOLAGSORDNING
Bolaget skall utveckla, erbjuda och leverera upplevelser knutet till natur, som jakt, fiske, sport och
tillhörande aktiviteter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

NYCKELTAL
Bokslutsperiod:

200601200612

200501200512

200404200412

Res före avskrivningar (% av oms):

-11.73

2.61

-8.18

Nettoresultat (% av oms):

-20.66

-1.77

-14.24

Vinstmarginal (%):

-17.12

-1.40

-13.64

Omsättning/anställd (tkr):

451.67

537.00

440.00

Soliditet (%):

11.52

3.56

20.31

Kassalikviditet (%):

21.43

24.89

46.86

Kassaflöde från rörelsen (tkr):

-145.00

450.00

-2.67

Avkastning på eget kapital (%):

-225.81

-55.88

-118.24

Avkastning på totalt kapital (%):

-21.56

-1.57

-22.99

Lönekostnad/anställd (tkr):

183.33

146.00

134.67

-
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i ........
Organisationsnummer 556000-0000
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt)
ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår)
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi)
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig
(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår)
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningslagens övriga delar.
Jag tillstryker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i ........
Organisationsnummer 556000-0000
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när deupprättat årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Det egna kapitalet understiger hälften av det egna aktiekapitalet och är till och med negativt.
Styrelsen har inte följt reglerna i ABL kap. 13 om upprättande av kontrollbalansräkning och
tvångslikvidation.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor
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