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Förord 
 
Vi vill först rikta ett stort tack till vår handledare, Tobias Svanström, för värdefulla idéer och tips 
under skrivprocessen.  
 
Vi vill även tacka respondenterna, representerande storbankerna, för att de tog sig tid, att 
personligen, besvara våra frågor öppenhjärtat och ärligt trots denna hektiska tid som nu råder. Tack 
för ett trevligt bemötande! 
 
Till sist vill vi tacka Joakim Åström vid Ernst & Young i Umeå för hans hjälp med utformningen av 
revisionsberättelserna. 
 
 
Jonas Boman & Camilla Fallström 
 
Handelshögskolan 
Umeå universitet 
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Sammanfattning 
 
I dagsläget är Sverige tillsammans med Malta det enda landet inom EU som tillämpar lagstadgad 
revision för alla aktiebolag oavsett storlek. I syfte att tillämpa undantaget enligt EG-rättens fjärde 
bolagsdirektiv tillsattes en utredning av den svenska regeringen. Denna utredning syftade till att 
utreda vilka åtgärder som krävs för ett avskaffande av revisionsplikten för de små aktiebolagen. Det 
före detta justitierådet Bo Svensson bland andra genomförde och presenterade denna utredning i 
mars 2008, vilken stödjer ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Majoriteten av de små och medelstora företagens finansiering sker idag genom banklån. Då de fyra 
storbankerna, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB, står för majoriteten av utlåningen till 
allmänheten innebär detta indirekt att dessa även står för majoriteten av utlåningen till de svenska 
företagen. Det viktigaste vid kreditgivningen är att fastställa den återbetalningsförmåga företaget 
har. För att kunna fastställa denna begär kreditgivarna in olika beslutsunderlag såsom 
årsredovisningar vilka ligger till grund för beräkningar av bland annat olika typer av finansiella 
nyckeltal. Dessa årsredovisningar måste, för aktiebolagen, ha granskats av en kvalificerad revisor 
enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att bankerna kan sätta en stor tillit till dessa siffror vid en 
kreditansökan. 
 
Vår problemformulering lyder som följande; hur påverkar revisionen och revisionsberättelsen 
kreditbeslutet till små och medelstora företag? Syftet med studien är att undersöka värdet av 
reviderade räkenskaper vid kreditbeslutet till små och medelstora företag. Uppsatsen är av kvalitativ 
undersökningsdesign och intervjuer har därför genomförts med alla fyra storbanker utifrån den 
hermeneutiska kunskapssynen.  
 
De empiriska resultaten visar att bankerna använder sig av olika modeller vid kreditbedömningen. 
Alla syftar dock till att i slutändan kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga för att på så sätt 
minska respektive banks risk vid utlåning. De beslutsunderlag som bankerna begär in är liknande. Alla 
kräver årsredovisning/bokslut som är granskad av en revisor. Ett par av bankerna ser även att 
ägaren/-arna lämnar in någon typ av likviditetsbudget över lånets syfte. En revisionsberättelse som 
inte är utformad enligt standardutformningen gör att bankerna genast blir vaksamma. De tar dock 
oftast kontakt med företaget för att utreda skälen till de anmärkningar revisorn har haft. 
 
De slutsatser vi drar från studien är att det råder oenighet kring vilken information bankerna kommer 
att begära vid en kreditansökan då revisionsplikten kan komma att avskaffas. En bank kommer 
självfallet att bevilja lån utan reviderad information eftersom detta redan görs idag medan två andra 
banker kommer att kräva reviderade årsredovisningar. Hur dessa kommer att se ut är däremot 
oklart. Det som kan konstateras är att ingen av bankerna har kommit ut med några klara direktiv som 
kommer gälla då revisionsplikten eventuellt avskaffas. 
 
 
Nyckelord: SME, revisionsberättelse, revisionsplikt, storbank, kreditgivning. 
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 

 
Här presenteras den information som ligger till grund för studien. Avsnittet inleds med en bakgrund 
till uppsatsens ämne följt av problemformulering och syfte. Även uppsatsens avgränsningar samt en 
disposition över kommande avsnitt presenteras. 

___________________________________________________________________________   

1.1 Problembakgrund 

Revisionens historia och dess utveckling i Sverige 
”En lyssnare” är den latinska betydelsen av ordet revisor. Bakgrunden till ordet revisor är att de i det 
antika Rom fick lyssna till när skattebetalarna, såsom olika bönder, muntligen redogjorde för 
företagets resultat och dess skatteunderlag.1 Betydelsen av en revisors arbete på den tiden innebar 
att den som i en tvist förlitade sig på räkenskaper verifierade av en revisor hade en lättare 
bevisbörda.2  
 
Kravet på revision i svenska aktiebolag infördes för första gången i svensk rätt genom 1895 års nya 
lag om aktiebolag. Då krävdes det av alla svenska aktiebolag, att på bolagsstämman, utse en 
oberoende och lämplig person som kunde granska bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 
Det uppställdes dock inga krav angående revisorns kompetens inom detta område.3 Vanligtvis var 
dessa revisorer välrespekterade personer som utnämndes på grund av deras goda relationer med 
företagsledningen eller med huvudägaren av bolaget. Emellertid hade få av revisorerna tillräcklig 
kunskap om redovisning för att kunna upptäcka några felaktigheter i bokföringen.4  
 
Införandet av det allmänna kravet på minst en revisor i alla aktiebolag trädde i kraft den 1 januari 
1983. I propositionen till denna lag hävdades det att de mindre bolagen är mer utsatta när det gäller 
ekonomisk brottslighet och att en effektiv och sakkunnig revision även av de mindre aktiebolagen 
skulle vara ett sätt att minska och förhindra förekomsten av denna typ av brottslighet.5 Ett annat skäl 
var även att det i slutet av 1980-talet, efter en lång period av brist på kvalificerade revisorer, uppkom 
en jämvikt på marknaden mellan efterfrågad och tillgången av dessa.6 
 
Denna skyldighet, att ha en kvalificerad revisor7, omfattar idag ca 330 000 aktiebolag, vilket även 
innefattar de aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet.8 Idag finns det cirka 4 150 
kvalificerade revisorer i Sverige och marknaden för lagstadgad revision beräknas omsätta 8,7 
miljarder kronor.9  
 
Eftersom vi avser att undersöka värdet av revision och dess betydelse vid kreditgivning presenterar vi 
nedan bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och hur detta eventuellt kan påverka 
kreditgivningen gentemot små och medelstora företag i Sverige. Detta för att få en bra bakgrund till 
nedanstående avsnitt och på så vis resten av uppsatsen. 
 

                                                 
1
 Hayes, Rick, Dassen, Roger, Schilder, Arnold & Wallage, Philip. Principles of Auditing. Second edition. London: McGraw Hill, 

2005, 2. 
2
 Svanström, Tobias. Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå: Umeå universitet, Umeå School 

of Business, Studier i företagsekonomi nr 64, 2008, 1. 
3
 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 71. 

4
 Wallerstedt, Eva. “The emergence of the Big Five in Sweden”. European Accounting Review. Vol 10 (2001), No.4: 847. 

5
 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 73-74. 

6
 Svanström. Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 2008, 4. 

7
 Aktiebolagslag (2005:551) 10:1 & 10:11 

8
 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 122. 

9
 Ibid. 259. 

http://www.buecher.de/go/search_search/quick_search/q/cXVlcnk9SGF5ZXMsIFJpY2smZmllbGQ9cGVyc29uZW4=/lfa/detail-authorsearch/session/2c10d6a028cd0495b9d0b5058da975b3/
http://www.buecher.de/go/search_search/quick_search/q/cXVlcnk9RGFzc2VuLCBSb2dlciZmaWVsZD1wZXJzb25lbg==/lfa/detail-authorsearch/session/2c10d6a028cd0495b9d0b5058da975b3/
http://www.buecher.de/go/search_search/quick_search/q/cXVlcnk9U2NoaWxkZXIsIEFybm9sZCZmaWVsZD1wZXJzb25lbg==/lfa/detail-authorsearch/session/2c10d6a028cd0495b9d0b5058da975b3/
http://www.buecher.de/go/search_search/quick_search/q/cXVlcnk9V2FsbGFnZSwgUGhpbGlwJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/lfa/detail-authorsearch/session/2c10d6a028cd0495b9d0b5058da975b3/
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Avskaffandet av revisionsplikten 
Medlemsländerna inom EU får själva bestämma om lagstadgad revision för små företag enligt EG-
rättens fjärde bolagsdirektiv artikel 51. För svensk del gäller detta, som nämnts tidigare, de små 
aktiebolagen.10 I dagsläget är det endast Sverige tillsammans Malta som tillämpar lagstadgad revision 
för små aktiebolag inom EU. Övriga EU-länder, som var medlemmar innan år 2004, utnyttjar 
möjligheten att för de små företagen undanta dessa från revisionsplikten i större eller mindre 
utsträckning.11 I Finland undantogs de mindre bolagen från revisionsplikten genom den nya 
lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2007. Enligt den omfattas de bolag av revisionsplikten vars 
balansomslutning överstiger 100 000 euro, omsättning överstiger 200 000  euro samt där antalet 
anställda överstiger i medeltal tre.12 I Norge omfattas alla norska aktiebolag av revisionsplikten. En 
norsk statlig utredning har tillsatts för att utreda om revisionsplikten för små företag ska slopas. 13 
Majoriteten i denna utredning föreslår att revisionsplikten ska behållas men det föreslås även att den 
ska utvidgas och därmed även omfatta utländska företags norska aktiebolag, vilka vid denna tidpunkt 
är undantagna revisionsplikten.14  
 
Det förekommer påtryckningar från EU, som arbetar med regelförenklingar och som vill minska de 
administrativa bördorna för småföretagen, att ge de europeiska företagen möjligheten att bli mer 
konkurrenskraftiga och därmed stimulera ekonomin för Europa. Det har lämnats ett förslag från EU-
kommissionen att minska de administrativa bördorna med 25 % fram till år 2012.15 
 
Den svenska regeringen har framfört att de vill genomföra EU:s mål redan till år 2010. I syfte att 
uppfylla detta mål beslutades det i september 2006 att tillsätta en utredning, Avskaffande av 
revisionsplikten för små företag, som utfördes av bland andra det före detta justitierådet Bo 
Svensson. Denna presenterades i mars 2008. Den syftade till att utforska vilka åtgärder som krävs för 
att kunna avskaffa revisionsplikten för små företag.16 Utredningen föreslår även de gränsvärden som 
ska gälla vid frivillig revision. De föreslagna gränsvärdena skulle innebära att 96,5 % av de aktiva 
svenska aktiebolagen omfattas av den frivilliga revisionen.17  
 
I mars 2005 presenterades en utredning, Revisionsplikten i små aktiebolag, utförd av Per Thorell och 
Claes Norberg på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Denna utredning avsåg till att undersöka bland 
annat vilken betydelse revisionen har för intressenter och om nyttan överstiger kostnaderna för 
revisionen. Slutsatsen de kom fram till var att revisionspliktens nytta är mindre än kostnaderna för de 
små och medelstora företagen. De menar att ett av skälen till att företag tillämpar revision är för att 
informera sina intressenter. En av dessa intressenter är företagsledningen. Thorell och Norberg 
hävdar att i ett mindre företag där ägare och företagsledning är en och samma person försvinner 
denna nytta och på så sätt överstiger kostnaderna för revisionen nyttan med den.18 
 
Kort om revision 
Revision handlar om att med en kritisk men professionell inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om ett företags bokföring, årsredovisning samt förvaltning. Det finns regler i lagstiftningen 
avseende revision av de olika företagsformernas redovisning och förvaltning men även bestämmelser 

                                                 
10

 78/660/EEG 
11

 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 153. 
12

 Ibid. 161ff. 
13

 Ibid. 165. 
14

 ”Norsk utredning vill utvidga revisionsplikten”. Tidskriften Balans. Nr 8-9 (2008): 22. 
15

 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 177. 
16

 Ibid. 14. 
17

 Ibid. 187-188. 
18

 Thorell, Per & Norberg, Claes. Revisionsplikten i små aktiebolag. Utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Mars 2005, 
5. 
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om vilken slags information som ska lämnas av företaget om dess finansiella situation. Revision ger 
därmed en ökad trovärdighet åt företagets ekonomiska ställning.19 Det finns olika intressenter som 
har en direkt eller indirekt nytta av revisionen. Dessa är bland annat ägarna, leverantörer och kunder. 
Kreditgivare har nytta av revision på så vis att de kan bedöma ett företags återbetalningsförmåga. 
Målet med revisionen är att det ska mynna ut i en revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 
av företaget.20 Revisionsberättelsen kan vara utformad enligt standardutformning alternativt att den 
avviker från standardutformningen på så sätt att revisorn har särskilda upplysningar som han vill 
väcka uppmärksamhet kring.21 Denna revisionsberättelse är sedan, tillsammans med 
årsredovisningen, ett beslutsunderlag för företagets intressenter.22  
 
Finansiering  
Det uppstår, i nästan alla företag, ett behov av att finansiera och investera i olika råvaror, maskiner 
och fastigheter etcetera. Detta kräver anskaffning av kapital, det vill säga det uppstår ett 
kapitalbehov i företaget. Detta kapitalbehov kan finansieras på olika sätt, till exempel med vinster 
som uppkommit i företaget, så kallad självfinansiering, eller genom lån hos ett kreditinstitut. Idag 
står dock bankerna för majoriteten av finansieringen till företagen.23 
 
När ett företag ansöker om lån hos en bank kräver de oftast någon form av säkerhet. Detta kan 
exempelvis vara företagsinteckning eller inteckning i fastighet. Med hjälp av detta krav på säkerhet 
vill banken trygga sin utlåning, det vill säga att företaget garanterar sin återbetalningsförmåga av det 
utlånade beloppet till banken. Detta på grund av att det är banken som står för den största risken i 
detta fall.24 
 
Det är viktigt att bankerna kan hantera de risker som kan uppkomma vid utlåning till ett företag. 
Framförallt sett ur ett globalt perspektiv i den nu rådande finanskrisen. Då kan det vara än viktigare 
för bankerna med reviderade årsredovisningar för att minska risken för eventuella kreditförluster 
som annars skulle kunna uppkomma. Men även för att den vanligaste orsaken för bankernas 
finansiella förluster beror på att ett stort antal låntagare vid samma tidpunkt inte har haft möjlighet 
att amortera och betala räntekostnader för sina lån.25  
 
Processen när en kredit ska beviljas till ett företag, sker på ett liknande sätt hos de fyra storbankerna 
i Sverige. Denna process har till syfte att bedöma bankens risk vid en kredit utifrån två hänseenden. 
Den ena är kundens återbetalningsförmåga och den andra är de säkerheter kunden kan ställa 
gentemot krediten. Utifrån bankens bedömning riskklassificeras sedan kredittagaren, i det här fallet 
företaget. I denna riskklassificering används både kvalitativa och kvantitativa faktorer och detta 
riskbetyg bör omprövas minst en gång per år. Den kvalitativa analysen har sin utgångspunkt i 
företagets konkurrenskraft och ledningens kvalitet medan den kvantitativa analysen baseras på den 
årsredovisning företaget presenterar.26  
 
Att redovisningen är tillförlitlig och är av stor relevans vid en kreditbedömning hos bankerna 
presenterades i en studie genomförd av Svensson från år 2003. I studien framgår det att sättet för 
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 FAR Förlag. Revision – En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag AB, 2006, 19. 
20

 Ibid. 20 & 26. 
21 Ibid. 94 & 98. 
22

 Ibid. 20 & 26. 
23

 Broomé, Per, Elmer, Leif & Nylén, Bertil. Kreditgivning till företag. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur, 1998, 13. 
24

 Nutek. http://www.nutek.se/sb/d/512/a/1694. Senast uppdaterad 2008-07-01. Besökt 2008-11-13. 
25

 Riksbanken. ”Kreditgivning och risker” 
 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf, 1, besökt 
2008-11-13. 
26

 Ibid. 

http://www.nutek.se/sb/d/512/a/
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf
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företagen att säkerställa denna tillförlitlighet i dess resultat- och balansräkningar är att låta en revisor 
granska rapporterna, det vill säga att låta en extern part kvalitetssäkra dokumenten.27   
 
I dagsläget erhåller bankerna denna reviderade information gratis. Vi vill därmed undersöka hur ett 
eventuellt försvinnande av denna kostnadsfria tillgång kan komma att påverka bankernas 
kreditgivning vid en framtida utlåning till de små och medelstora företagen. I den nu rådande 
finanskrisen har bankerna skärpt sina lånekrav gentemot företagen vilket leder till att det kan bli 
svårt för dessa att bli beviljade krediter, bankerna kräver även större säkerheter för att låna ut 
pengar. Det har dessutom blivit betydligt svårare att få nya lån.28 Eftersom det är till bankerna som 
de små och medelstora företagen vänder sig till vid anskaffningen av externt kapital innebär det att 
finanskrisen påverkar dessa företag i stor utsträckning.29 De små och medelstora företagen har även 
en mindre chans att få externa investerare att investera i kapital i deras företag, vilket innebär att 
dessa företag är mer beroende av banken som finansiär mot vad de större företagen är. De små och 
medelstora företagen är mer känsliga för en finanskris och bankerna ser dessa som en större 
kreditrisk. Detta leder till att de företag som blir beviljade lån får betala ett högre pris för krediten 
mot vad de skulle göra i en högkonjunktur.30 Kan det då ha en betydelse för bankens kreditbeslut om 
de små och medelstora företagen har revision? Får en reviderad information en större betydelse vid 
en lågkonjunktur? Den sistnämnda frågan vi ställer oss är av allmän karaktär och inget vi avser att 
besvara i denna uppsats. För att ytterligare undersöka betydelsen och värdet av revision har vi även 
konstruerat två stycken revisionscase där den orena revisionsberättelsen har två olika utformningar 
där det ena företaget har anmärkningar av en allvarligare grad. Detta för att undersöka om graden av 
allvarlighet hos anmärkningarna kan påverka bankernas kreditbeslut. Utifrån detta vill vi presentera 
vår problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar revisionen och revisionsberättelsen kreditbeslutet till små och medelstora företag?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka värdet av reviderade räkenskaper vid kreditbeslutet till 
små och medelstora företag. 

1.4 Avgränsningar 

Som den globala världen ser ut idag finns det en mängd olika banker samt kreditinstitut av olika 
karaktärer och nischer. På senare tid har synen förändrats från den traditionella banken som har 
öppet mellan 10 och 15, till olika nischade banker till exempel ICA-banken, IKANO-banken med flera. 
I denna studie kommer vi dock endast att inrikta oss på de fyra största bankerna i Sverige då dessa 
banker står för majoriteten av utlåning till allmänheten och därmed till företagen i Sverige.31  

 
I undersökningen används termer såsom revision, bokslut, revisionsberättelse och årsbokslut. När 
författarna nämner dessa begrepp syftas det till att dessa är granskade av en kvalificerad revisor. 
Ingen hänsyn kommer att tas till vilken eller vilka revisionsbyråer som har granskat och genomfört 

                                                 
27

 Svensson, Birgitta. Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. Uppsala: 
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomisk forskning i Uppsala, nr. 103, 2003, 1 & 198. 
28 ”Så slår finanskrisen mot småföretagen”. Privata affärer. Publicerad 2008-10-09, hämtad 2008-11-06. 
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200810/sa-slar-finanskrisen-mot-s/ 
29 Svensson, Birgitta. Redovisningsinformation för bedömning… 2003, 2. 
30

 Sidea, Emanuel. ”Kreditsmäll för småföretagare”. Veckans affärer. Publicerad 2008-10-02, hämtad 2008-11-06. 
http://www.va.se/nyheter/2008/10/01/smaforetagare/ 
31

 Svenska Bankföreningen. Banker i Sverige – Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008, 5. 

http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200810/sa-slar-finanskrisen-mot-s/
http://www.va.se/nyheter/2008/10/01/smaforetagare/
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revisionen. Det finns studier inom revisionsbranschen som visar på att de stora byråerna skulle ge en 
högre tillförlitlighet än de mindre byråerna.32 Ingen hänsyn kommer att tas till detta perspektiv. 
  
Intervjuerna som genomfördes med respondenterna innehöll även två revisionscase där dessa fick 
möjlighet att praktiskt ta ställning till två fiktiva företag. Fokuset låg på avskaffandet av 
revisionsplikten och hur detta påverkar kreditgivningen till de små och medelstora företagen, därför 
har vi lyft bort fokus från branscher och olika geografiska områden. 

1.5 Uppsatsens disposition  
Vetenskapliga utgångspunkter 
Under denna rubrik beskrivs studiens vetenskapliga förhållningssätt. Inledningsvis tas vår 
förförståelse till ämnet upp och hur det kan ha påverkat studien samt varför vi valt ämnet och anser 
att det är relevant. Vidare presenteras vårt metodval och studiens utgångspunkt. Vi avslutar med att 
granska insamlingen av sekundära källor och hur denna kritiska granskning har gått tillväga.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
Detta avsnitt syftar till att beskriva bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och dess 
påverkan på företagen.  Detta för att tydliggöra bankens nytta av reviderade räkenskaper vid ett 
kreditbeslut. Det redogörs även för för- respektive nackdelar med revisionsplikten utifrån bland 
annat företagens perspektiv.  
 
Teoretisk referensram 
Vi redogör för de teoretiska delar som vi finner är relevanta för vår studie. Vi försöker ge läsaren en 
bild över vad kreditgivning och revision är samt hur detta fungerar. Avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
 
Studiens genomförande 
I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts praktiskt. Vi redogör exempelvis för hur 
urvalet har utförts samt utformandet av intervjuguiden och casen. 
 
Empiri 
Här presenterar vi studiens empiri, det vill säga resultatet av intervjuerna. Dessa förevisas genom att 
varje bank presenteras var för sig indelade under olika områden. Sedan följer casen och respektive 
respondents uttalanden kring dessa.  
 
Analys 
I analysen kopplas den teoretiska referensramen samman med empirin.  
 
Slutsatser 
I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser som framkommit under studien och gör i samband med 
detta en återkoppling till problemformulering och syfte. Vi ger även förslag till fortsatt forskning. 
 
Avslutning 
Här presenteras de sanningskriterier som vi ansåg vara relevanta för studien. Bland annat diskuteras 
studiens giltighet.  
 
 

                                                 
32

 Svanström, Tobias. ”Regionala skillnader vid avskaffad revisionsplikt”. Tidsskriften Balans. Nr 3 (2008):46 
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1.6 Begreppsförklaringar och förkortningar 

ABL – Aktiebolagslagen (2005:551) 
 
BRÅ – Brottsförebyggande rådet 
 
De fyra storbankerna – Med dessa menas Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken då dessa är de 
av bankerna som har merparten av Sveriges privatpersoner och företag som kunder. 
 
Fallissemang – Risken för betalningsinställelse 
 
Kvalificerad revisor – Med en kvalificerad revisor avses en revisor som är godkänd alternativt 
auktoriserad av Revisorsnämnden. 
 
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 – Upplysningscentralen  
 
ÅRL – Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
___________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som denna studie har. Avsnittet inleds 
med en förklaring till ämnesvalet samt de förkunskaper vi har inom området. Vidare behandlas bland 
annat verklighetsuppfattning, studiens angreppssätt, samt insamling och källkritik av sekundärkällor. 

___________________________________________________________________________   

2.1 Ämnesval 

Båda författarna har läst redovisning på C-nivå och har därmed ett intresse av att fördjupa sig inom 
detta område. Denna studie har sin utgångspunkt i bankernas kreditgivning till SME samt hur denna 
process kan komma att förändras vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Den rådande 
finanskrisen är även den intressant att belysa ur detta perspektiv då bankerna har skärpt 
utlåningskraven till dessa företag på grund av denna finansiella kris33. Det är då intressant att studera 
hur stor vikt bankerna lägger vid att företagen har en revisor vid det rådande finansiella läget. Hur 
dessa kommer att hantera de företag som ansöker om lån och som inte kan uppvisa en reviderad 
årsredovisning/årsbokslut. 
 
Det finns få studier genomförda kring detta område och det är därmed intressant att undersöka hur 
bankernas kreditgivning i Sverige skulle komma att förändras vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten. 
 
För att ytterligare bringa kunskap kring detta område lät vi bankerna ta ställning till två olika fiktiva 
företag och dess chanser att få lån hos respektive bank. De två företagen hade en reviderad 
årsredovisning, en oreviderad årsredovisning samt en situation där företagen inte hade genomgått 
revision. 

2.2 Förförståelse 

Som nämnts tidigare har båda författarna läst redovisning på C-nivå vid Handelshögskolan i Umeå 
och det föll sig naturligt att finna ett aktuellt och intressant ämne inom detta område att skriva 
uppsats om. Det fanns emellertid även ett personligt intresse av att studera vilka konsekvenser ett 
avskaffande av revisionsplikten kan få för de små företagen sett hur kreditgivarnas perspektiv. Detta 
eftersom en av författarna har ambition att arbeta på en av de fyra storbankerna inom detta 
område. Men även för att den andra författarens ambition är att börja arbeta som revisor. 
Författarna har inga personliga erfarenheter inom kreditgivning förutom att en av författarna har 
erfarenhet av att ansöka om lån hos bank för ett litet aktiebolag. Vi besitter inga specifika kunskaper 
inom detta ämne, dock anser vi oss inte vara några nybörjare inom detta område heller. Dessa 
kunskaper anser vi inte är något som kommer att utgöra varken en för- eller en nackdel för 
genomförandet av denna studie.  

2.3 Verklighetsuppfattning & kunskapssyn  

Konstruktionism hävdar att vår tillvaro skapas av oss själva och vårt sätt att vara samt vårt sätt att 
relatera till andra människor. Denna ontologiska inriktning innebär att sociala kategorier och 
företeelser inte bara skapas via sociala samspel utan även att de befinner sig i en ständig 
revideringsprocess.34 Redovisningsregler och praxis skapas av normgivande organ och revideras 
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 ”Så slår finanskrisen mot småföretagen”. Privata affärer. Publicerad 2008-10-09, hämtad 2008-11-06. 
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 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2005, 34-35. 
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ständigt för att överensstämma med internationell praxis. Studien baseras därför på ett antagande 
där verkligheten är uppbyggd enligt social konstruktionism. 
 
Vår grundläggande kunskapssyn är hermeneutiken. Denna kunskapssyn har sin utgångspunkt i att 
personen tolkar och försöker förstå innehållet i en text. Den centrala idén bakom hermeneutiken är 
att forskaren, utifrån en text, ska analysera och försöka få fram dess mening utifrån det perspektiv 
som skaparen har haft.35 I denna studie kommer författarna att på eget sätt tolka och försöka få fram 
meningen med de svar som respektive respondent ger under intervjuerna. Detta för att uppnå en 
högre förståelse för revisionens roll vid bankernas kreditgivning samt hur denna kan förändras vid ett 
avskaffande av revisionsplikten.  

2.4 Angreppssätt 

Då författarna har en kunskapssyn av hermeneutisk art faller det sig naturligt att använda ett 
induktivt angreppssätt för att binda samman teori och empiri, där teorin skapas av den insamlade 
datan från respondenterna.36 Vi valde att bortse från det induktiva synsättet på grund av att vi anser 
oss inte ha tillräckliga kunskaper inom området för att utveckla egna teorier och att tiden som finns 
att disponera inte skulle räcka till. Ska författarna skapa och utveckla egna teorier så krävs det en stor 
process med datainsamling, men även en hel del beslut och vilja.37 Som utgångspunkt för denna 
studie har vi valt att ha teorier för att vi ska uppnå den kunskap som kommer att krävas för att 
genomföra denna studie, samt för att få en förståelse om ämnet som studien ska behandla. Allt detta 
för att vi ska kunna genomföra studien på bästa tänkbara sätt. Vi har valt den så kallade ”gyllene 
medelvägen” i vårt angreppssätt, vilket betyder att vi växlar mellan empiri och teori. Om forskaren 
väljer den ”gyllene medelvägen” kan han välja att gå emellan empiri och teori. Forskaren blandar 
med andra ord induktivt och deduktivt angreppssätt i sin studie. Detta ger en större frihet och detta 
kan leda till ett bättre resultat då forskaren får möjlighet att fylla på teorin utifrån de empiriska 
observationer som har framkommit men även en möjlighet att omformulera vald teori.38 Detta kan 
ses i vår studie på så sätt att vi drar paralleller till den forskning som har gjorts tidigare samt att vi 
utvecklar egna teorier kring vikten av revision utifrån casen. Intervjuguiden är skapad utifrån de 
teorier som vi hade, men vi har under intervjuerna med respondenterna försökt att inte bli alltför 
styrda av de utvalda teorierna utan har också försökt få in empiriska observationer under 
intervjuerna. 

2.5 Perspektiv 
Människor runt omkring oss har en förmåga att se olika på sin tillvaro. Personer ser saker och ting 
som finns i ens omgivning på olika sätt och vi använder oss av olika perspektiv. Om en person ändrar 
sina perspektiv kan personen se saker på olika sätt. På grund av detta är det mycket viktigt att 
forskaren tydligt klargör vilka eller vilket perspektiv som har valts för att användas i studien. Detta 
eftersom det är viktigt att frågeställningen och problemet ses på rätt sätt.39  
 
Vi valde att genomföra intervjuer med fyra av Sveriges största banker för att se om det fanns någon 
förberedelse inför avskaffandet av revisionsplikten hos dessa. Med bakgrund till detta valde vi, att 
utifrån kreditgivarperspektivet, studera hur kreditgivningen går till. Detta för att få en insyn i hur 
bankerna bland annat värderar revisionen. Avskaffandet av revisionsplikten kan även studeras ur 
revisorernas perspektiv då ett avskaffande tvingar byråerna att förändra sina tjänster och sin roll för 
att bättre kunna erbjuda de tjänster som efterfrågas av företagarna. Att se detta utifrån de små och 
medelstora företagens perspektiv är även det ett alternativ. Detta eftersom ett avskaffande syftar till 
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att underlätta för dessa företag, både administrativt och ekonomiskt. Ytterligare ett perspektiv att 
studera detta utifrån är samhällets. Det vill säga hur exempelvis Skatteverket ser på avskaffandet och 
hur detta kan påverka deras arbete med att motverka och upptäcka den ekonomiska brottslighet 
som förekommer.  Vi har dock gjort bedömningen att en studie utifrån kreditgivarnas perspektiv 
resulterar i en ökad insyn hur betydelsefull revisionen är vid kreditbeslutet då detta är något de flesta 
ställs inför då en person har valt att starta ett eget företag. Men även för att vi ansåg att 
problemformuleringen kan besvaras på bästa sätt utifrån detta perspektiv. En annan anledning är 
även att vi tror att detta kan leda till att vi får fram det bästa resultatet och därmed bringar ny 
kunskap inom detta område.  

2.6 Insamling av sekundärkällor 

I syfte att finna relevant information och tidigare publicerat material inom detta område har vi 
använt oss av publicerad litteratur, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, utredningar, fackliga 
tidskrifter och dylikt. Vi har i första hand använt oss av databaser tillgängliga via Umeå 
universitetsbibliotek inom området företagsekonomi samt den lokala bibliotekskatalogen (ALBUM). 
Även bibliotekskatalogen vid Umeå stadsbibliotek har använts för att finna relevant litteratur. 
Databaser vi har använt oss av var Business Source Premier (EBSCO) samt Emerald. Sökord som har 
använts var bland annat revisionsplikt, finanskris, audit, adverse selection, moral hazard, asymmetric 
information, loan, kreditgivning, agentteorin med flera. Dessa sökord användes för att finna relevant 
litteratur och liknande inom det utvalda området. Exempel på artiklar vi fann var "External Audit and 
Asymmetric Information” skriven av Giora Moore och Joshua Ronen, publicerad i Auditing: A Journal 
of Practice & Theory samt “Audit Reports and the Loan Decision: Actions and Perceptions” skriven av 
Douglas A. Johnson, Kurt Pany och Richard White, publicerad i  Auditing: A Journal of Practice & 
Theory. 
 
Andra metoder som har använts för att finna material har varit sökmotorn Google.se på Internet där 
vi främst har funnit artiklar och andra hemsidor som det senare har hänvisats till. Bland annat 
publicerat material på Riksbankens hemsida. Vi har även haft stor nytta av tidskriften Balans, vilken vi 
har fått tillgång till via dess officiella hemsida. Även de olika revisionsbyråernas hemsidor har använts 
för att finna relevant information.  
 
Enligt Bryman och Bell fortsätter en forskare att samla in ny information tills dess att personen har 
mättats med fakta. Det vill säga till exempel när inget nytt material framkommer i 
sökningsprocessen.40 Det är svårt att avgöra när en teoretisk mättnad har uppfyllts. Vi finner oss 
nöjda med den litteratur vi har funnit och anser att någon ytterligare insamling av sekundära källor ej 
är nödvändig. Detta då vi inte tror att det skulle ha kunnat bidra med mer relevant information. Dock 
kan den teoretiska referensramen alltid utvidgas men vi anser att det material vi har funnit är 
tillfredställande för att kunna besvara problemformulering och syfte.   

2.7 Främsta sekundärkällor 

De främsta sekundärlitteraturer som använts var framförallt fyra stycken avhandlingar. Två av dessa;  
 A dual perspective on the credit process between banks and growing privately held firms från år 2001 
och Who receives bankloans? från år 2004 är skrivna av Volker Bruns. Dessa två avhandlingar har 
bidragit med relevant och givande information väl anpassat inom vårt område. Bland annat har 
informationen angående informationsasymmetrin varit väsentlig i vårt arbete. Avhandlingarna anses 
tillförlitliga då forskaren är välkänd inom området. En annan avhandling som vi byggt uppsatsen på 
var Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet skriven 
av Birgitta Svensson från år 2003. Denna behandlar kreditgivning i Sverige och hur kreditgivare ser på 
revision. Det beskrivs även vilken redovisningsinformation som efterfrågas av kreditgivare samt hur 
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denna värderas. Avhandlingen är väl omnämnd inom övriga studier och forskning. Den fjärde 
avhandlingen vi valt att lägga vikt vid var Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och 
oberoende skriven av Tobias Svanström. Detta då den bidragit till att finna relevanta teorier inom 
detta område men även då den belyser de små och medelstora företagens synpunkter kring 
avskaffandet av revisionsplikten. Denna är den senast publicerade avhandlingen (publicerad i juni 
2008) och bidrar därmed med de senaste rönen kring ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
Den är även väl omnämnd i artiklar inom området. 
 
SOU 2008:32, Avskaffandet av revisionsplikten, har även den bidragit med relevant information kring 
avskaffandet av revisionsplikten. Denna ger förslag på vilka gränsvärden som ska gälla men även 
tänkbara konsekvenser för olika intressenter.  
 
För att beskriva kreditgivningen och dess process och dylikt har vi främst utgått från 
Kredithandboken: En praktisk vägledning i kreditarbetet skriven av Roland Sigbladh och Staffan 
Willow. Denna bidrar med mycket relevant och betydelsefull information inom kreditgivning.   
 
De argumentationer som förs kring forskningsmetodiken bygger till stor del kring 
Företagsekonomiska forskningsmetoder skriven av Alan Bryman och Emma Bell. Denna har använts 
som kurslitteratur under tidigare kurser och är därför välbekant för oss. Boken har bidragit till nå en 
högre kunskap kring metodiken inom forskning. Boken är välanvänd inom den företagsekonomiska 
forskningen idag. 

2.8 Källkritik av sekundärkällor 
Materialet som vi har valt att använda i uppsatsen och som vi fört resonemang kring har granskats 
mycket noga innan vi har valt att bygga resonemangen kring denna information. Det brukar sägas att 
det finns tre faktorer som är viktigare än andra och som det bör tas hänsyn till vid 
teorianvändningen. Det första är ursprunget, det följande är den empiriska grunden och det sista är 
aktualitet.41 Dessa bedömningsgrunder har vi försökt att ta hänsyn till när den aktuella litteraturen 
och informationen har granskats. 
 
Då vi har valt att mestadels använda så kallade sekundära källor som artiklar och litteratur som 
erbjudits via Universitetsbiblioteket här vid Umeå universitet samt deras databaser så har vi ansett 
att dessa källor håller en hög grad av kvalité och trovärdighet. De vetenskapliga artiklar som vi har 
valt att använda oss av har publicerats i seriösa och högt ansedda tidskrifter, som exempelvis The 
British Accounting review och Auditing: A Journal of Practice & Theory, och blir där granskade genom 
en mycket hård process, vilket gör att dessa kan ses som mycket trovärdiga.42  
 
Den kritik som kan finnas mot den litteratur som vi har utgått från är att viss litteratur är publicerad 
på 1990-talet och kan av vissa anses vara gammal, men då vi inte har funnit relevant litteratur som 
publicerats senare så anser vi att litteraturen som valts ut är trovärdig inom ämnet. För att väga upp 
den lite äldre litteraturen så har vi valt att plocka in nyare artiklar inom ämnet men även nyare stöd i 
form av litteratur. Framförallt har det lagts mycket kraft på att litteraturen skall vara relevant för 
studien oavsett vilket datum den publicerats.  
 
Som ett led i arbetet har vi valt att använda oss av Internetkällor, som har varit en viktig del i vårt 
arbete. Ett problem som kan uppstå när författaren väljer att använda sig av Internetsidor är att veta 
vem som har publicerat informationen och i vilket syfte. Vi har valt att främst använda Internetsidor 
som har sitt ursprung från branschorgan inom ämnet kreditgivning och revision. På detta sätt tror vi 
att informationen kan ses som relevant och tillförlitlig. Dock kan dessa även vara vinklade. 
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3. AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN 
___________________________________________________________________________ 

 
Detta avsnitt syftar till att beskriva bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och dess 
påverkan på företagen. Det redogörs även för för- respektive nackdelar med revisionsplikten utifrån 
bland annat företagens perspektiv.  

___________________________________________________________________________   

3.1 Bakgrunden till avskaffandet 

Enligt artikel 51 i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna själv besluta om lagstadgad 
revision för små företag. I Sverige omfattas denna revision av alla aktiebolag. Denna artikel 
föreskriver en obligatorisk revision av företagens årsbokslut samt av förvaltningsberättelsen för att se 
om den överensstämmer med årsbokslutet.43 Dock får medlemsländerna undanta småföretag från 
denna revisionsplikt om de inte överskrider minst två av de tre följande kriterierna på balansdagen; 
medelantalet för anställda är minst 50, nettoomsättningen är 7,3 miljoner euro samt en 
balansomslutning om 3,65 miljoner euro.44 Värdena angående nettoomsättningen och 
balansomslutningen har dock höjts genom 2006 års ändringsdirektiv den 5 september 2008 till 8,8 
miljoner euro respektive 4,4 miljoner euro.45  
 
De svenska intressenterna har tills idag varit eniga om att revisionsplikten behövs i Sverige. Detta då 
små aktiebolag får en bättre kontroll på räkenskaperna, får lägre kapitalkostnader samt att det 
underlättar för företagen att beviljas kredit. Debatten kring ett avskaffande av revisionsplikten har 
dock fått ny kraft. Detta beror i huvudsak på två saker. Den ena är att innehållet i den svenska 
revisionen påverkas alltmer av internationell utveckling inom detta område. Revisionen är i dagsläget 
inte skriven för SME utan för de stora företagen. Det andra är att idag arbetar många regeringarna 
med att genomföra regelförenklingar för de små företagen, vilket även den svenska regeringen gör.46  
 
I syfte att eventuellt avskaffa revisionsplikten, och därmed utnyttja direktivets möjlighet, beslutade 
den svenska regeringen i september 2006 att tillsätta en utredning, Avskaffande av revisionsplikten 
för små företag. Denna genomfördes av bland andra det före detta justitierådet Bo Svensson och 
presenterades i mars 2008. Den syftade till att utforska vilka åtgärder som krävs för att kunna 
avskaffa revisionsplikten för små företag.47 Utredningen föreslår att de gränsvärden som ska gälla för 
revisionsplikt är att företagen uppfyller fler än ett av följande villkor; 1. medelantalet anställda har 
under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 50, 2. balansomslutningen har 
för vart och ett av de senaste två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 41,5 miljoner kronor 
samt 3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren 
uppgått till minst 83 miljoner kronor. Dessa gränsvärden skulle innebära att 96,5 % av de aktiva 
svenska aktiebolagen omfattas av den frivilliga revisionen.48  
 
I Sverige granskas även förvaltningen av företaget vars resultat främst presenteras i 
revisionsberättelsen. I dagsläget är det endast Sverige och Finland inom EU som har denna 
förvaltningsrevision i sin respektive lagstiftning. Det finns ingen internationell revisionsstandard för 
denna typ av revision då denna är tämligen exklusiv. Detta har lett till att det har väckts frågor 
angående om det finns tillräckliga skäl för Sverige att behålla revisionen av förvaltningen eller inte. 
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Tanken i revisorsdirektivet från år 2006 bygger på att alla företag i EU ska revideras på samma villkor. 
Utgångspunkten är att revisionsbyråerna i ett EU-land ska kunna revidera ett företag i ett annat. EU 
menar att det ska finnas en rådande konkurrens över landsgränserna på marknaden för 
revisionstjänster vilket skulle leda till lägre revisionskostnader och en effektivare revision. SOU-
utredningen fann att den svenska förvaltningsrevisionen inte står i strid med EG-rätten men att den 
inte kommer att godtas i framtiden. De menar att förvaltningsrevisionen kan utgöra ett 
handelshinder om revisionsföretag i övriga EU-länder avstår från att ge anbud på revision i Sverige på 
grund av att de saknar erfarenheten av förvaltningsrevision. Emellertid kan det vara svårt att visa i 
kronor vad förvaltningsrevisionen tillför de svenska företag och därför föreslår utredningen att denna 
typ av revision ska tas bort ur ABL.49 
 
En av anledningarna till ett eventuellt införande av frivillig revision är de kostnadsbesparingar 
samtliga SME kan göra för de revisionstjänster de anlitar idag. Enligt SOU-utredningen uppskattas 
dessa kostnadsbesparingar uppgå till cirka 5,8 miljarder kronor. I denna summa utgås det dock från 
ett antal antaganden om att alla berörda aktiebolag direkt kommer att upphöra helt med revision.  
Dessa antaganden styrker utredarna med att aktiebolagen frivilligt kan välja bort de 
kvalitetsgranskande funktionerna såsom revision om företagen inte vill behålla dessa för att till 
exempel kompensera för den kontroll revisorn utövat.50 Dessa beräkningar har dock skett på uppdrag 
från den svenska regeringen och de har därför sin utgångspunkt i den argumentering som förs för en 
övergång till frivillig revision och därmed som en bidragande orsak och ett underlättande till en 
minskad administrativ börda för SME.  
 
Slutsatsen av SOU-utredningen var att de positiva effekterna för företagen vid ett avskaffande är väl 
motiverande. Bland annat de kostnadsbesparingar företagen gör då de får friheten att själv välja vilka 
redovisnings- och revisionstjänster de behöver och vill anlita. De menar att utbud och efterfrågan 
kommer att styra marknaden för dessa tjänster och detta får till följd att utbudet blir mer varierat 
och priserna blir därmed lägre än vad de är idag. Detta i sin tur leder till att företagen i Sverige får 
bättre förutsättningar att möta den allt hårdnande konkurrensen från utländska företag som har 
lägre kostnader för till exempel revision än vad de svenska företagen har idag.51 
 
Ett avskaffande skulle få till följd att aktiebolagens finansiella information blir olikartad enligt en 
rapport utförd av ECON på uppdrag av FAR SRS. Detta leder till att intressenterna måste lägga ner 
mer tid och ökade resurser åt att kvalitetssäkra informationen för att kunna använda sig av samma 
information som idag sköts av revisorerna. De ökade resurser som krävs till detta innebär en 
samhällsekonomisk kostnad som kan fördelas olika. Kostnaden kan exempelvis vara en ökad 
kapitalkostnad, som högre räntekostnader eller högre avgifter och skatter, då oreviderade företag vill 
låna pengar hos banker, eller genom förändrade leverans- eller betalningsvillkor. Banker och andra 
kreditgivare kan även förväntas kräva att företagens finansiella information kvalitetssäkras på andra 
sätt. Alternativt ställa högre krav på revision mot vad som följer idag.52 
 
Fördelar med revisionsplikten utifrån samhällets perspektiv 
Samhället har nytta utav revisionen i flera hänseenden, bland annat för att underlätta upptäckandet 
av och avhållandet från brott, avhållandet från skatteundandragande, bekämpning av penningtvätt 
samt att få fram ett bra underlag för skattedeklarationer. Dessa intressen har lett till en utökad 
rapportering till myndigheter för revisorerna efter den genomförda granskningen av företagets 
räkenskaper och förvaltning. Det hävdas att granskningen av en revisor skulle avhålla företag från att 
begå brott som annars skulle ha upptäckts vid en revision. Skyldigheten att anmäla brott infördes i 
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ABL i syfte att olika intressenters intressen i bolaget skulle bevakas av revisorn men även att den 
skulle vara en viktig del i bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Thorell och Norberg 
hänvisar till BRÅ som menar att kontrollorganen för ekobrott har för begränsade resurser för att 
kunna upptäcka brott. Detta gör att de är i behov av en oberoende part som har tillgång till 
företagets redovisning och där revisorn och företaget inte har samma motiv för att hålla brotten 
hemliga. BRÅ menar att revisorns anmälningsskyldighet kan leda till att de är effektivare i att 
övertyga sina klienter till att följa lagen.53  

 
Även leverantörerna har nytta av revisionsplikten. De vill vara säkra på att få in pengar för de 
varor/tjänster som levererats till kunden. Den reviderade årsredovisningen fungerar därför som ett 
värdefullt beslutsunderlag vid kreditgivning gentemot leverantörerna vilket även gäller företagets 
kunder. De vill säkerställa att företaget kommer att leverera de tjänster/varor som de beställt. Här 
kommer även företagens anställda in. De har nytta av revisionen på så sätt att de kan använda 
informationen till att uppskatta sin anställningstrygghet men även för att få en uppfattning om hur 
pass seriös företaget är. Nu har de även tillgång till denna information gratis. Vid ett eventuellt 
avskaffande tvingas även leverantörer och kunder att anlita en oberoende part som kan granska 
företagets redovisning för att på så sätt undersöka företagets tillförlitlighet. 
 
Nackdelar med revisionsplikten utifrån samhällets perspektiv 
Anmälningsskyldigheten av ekobrott omfattas inte av företagsformer som inte innefattas av 
revisionsplikt. Detta får till följd att personer som vill begå brott väljer en annan företagsform för att 
undvika denna anmälningsskyldighet.54  
 
I ett fåmansbolag är ofta bolagsledning, styrelse och ägare samma person. Konsekvensen av detta 
blir att den som utser revisorn samt betalar för revisionen oftast är den som också ska granskas.55 
Revisorn har skyldighet att utföra sina uppdrag opartiskt och självständigt samt vara objektiv i sina 
ståndpunkter. Detta kan med ett annat ord kallas revisorns oberoende.56 Ägaren behöver inte 
övervaka sig själv som företagsledare och behöver då inte heller en oberoende granskning. Detta gör 
att revisionen endast utförs för att intressenter kräver det med följden att kostnaden drabbar 
företagen. Thorell och Norberg menar att på grund av detta kan intressenterna inte förvänta sig en 
oberoende revisor. Dock tror de inte att detta påverkar intressenterna i någon större utsträckning då 
tilltron och förtroendet till revisorn är så pass högt.57  

3.2 Avskaffandets påverkan på företagen 

Sverige anses vara ett småföretagarland då cirka 200 000 av det totala antalet aktiebolag, 250 000, 
utgörs av aktiebolag med en omsättning om högst 3 miljoner kronor. Dock är det svårt att beräkna 
hur många av dessa som anses aktiva men uppskattningar av Thorell och Norberg tyder på att det 
finns cirka 80-85 % aktiva aktiebolag och som därmed kommer att påverkas av ett eventuellt 
avskaffande.58  
 
I en nyligen publicerad avhandling av Tobias Svanström vid Umeå universitet undersöktes det vilken 
inställning SME har till revision vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. I undersökningen 
visade det sig att två tredjedelar av företagen skulle behålla revisionen vid ett införande av frivillig 
revision. Detta trots att endast en fjärdedel ansåg att nyttan av revisionen överstiger kostnaden 
medan det var hälften som inte hade denna uppfattning. De företag som skulle välja bort revisionen 
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utgjordes av 16 %. Av dessa utgjordes merparten av de minsta företagen (en till fem anställda).59 I 
studien framkom det även att 57 % av företagen anser att samtliga aktiebolag ska omfattas av 
revisionsplikten samt att 55 % anser att de har nytta av revisionskravet.60 I avhandlingen dras det 
paralleller till andra länder där revisionsplikten har avskaffats. Bland annat Danmark. Där har det 
visat sig i de första rapporterna att det endast är 7-8 % av de danska företagen som omfattas av den 
frivilliga revisionen som valt bort denna cirka ett år efter avskaffandet. Denna andel väntas dock 
öka.61 
 
Vid diskuterandet om revisionspliktens avskaffande eller ej fokuseras det lite på just denna fråga. 
Istället ligger fokuset på vilka gränsvärden som ska gälla, det vill säga vilka företag som ska omfattas 
av den frivilliga revisionen. Bo Svensson menar i en artikel att det inte finns någon anledning att 
successivt höja gränsen för frivillig revision utan att gränserna direkt kan sättas enligt EU:s direktiv. 
Detta på grund av att det, enligt Svensson, inte finns några, varken praktiska eller teoretiska, 
erfarenheter från länder där de har infört frivillig revision på detta sätt. Han menar även att om 
Sverige inte skulle utnyttja dessa undantagsmöjligheter skulle följden bli att företag snart kommer att 
gå under i konkurrensen med företag i länder där reglerna är mindre betungande eller att de, 
alternativt, flyttar till dessa länder.62 Skatteverket förespråkar dock en lägre gräns i början. De 
föreslår gränsvärden där företag, som har mindre än tre anställda, två miljoner i omsättning samt en 
miljon i balansomslutning, ska omfattas av den frivilliga revisionen.63 Skälen till detta är att 
skattefelen idag utgörs av företag i denna kategori samt att redovisningens kvalitet kommer att 
sjunka. Men även att deras arbete skulle komma att bli mer omfattande. Dessa konsekvenser är 
enligt Skatteverket så pass allvarliga att de gärna skulle se ännu lägre gränser.64 De får även medhåll 
av Lennart Francke, rådgivare i Handelsbanken och Bankföreningens expert i utredningen om slopad 
revisorsplikt. Han menar att det skulle vara bra om de större företagen fick vänta lite och därmed få 
en chans att tänka efter innan de avskaffar revisionen. Men även att bankerna behöver tid på sig för 
att hinna förbereda sig för en tid då reviderade årsredovisningar inte är en självklarhet.65 

 
Det finns goda skäl för mindre företag att behålla sin auktoriserade revisor trots att tvånget 
försvinner hävdar Jan Birgerson, VD för Ernst & Young, i en artikel. Han menar att företagare kan 
behöva rådgivning i olika ekonomiska frågor. Dessa kan exempelvis vara skattefrågor och vid 
generationsväxling i företaget, detta för att de själva ska kunna koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Ett annat skäl är även att kreditinstitut kräver bra underlag för att kunna ta beslut 
om beviljning krediter. Han menar även att revisionen fungerar som en hälsokontroll av företaget.66 
 
Fördelar med revisionsplikt utifrån företagens perspektiv 
För att ägarna ska kunna utvärdera företagsledningens prestation behövs underlag. I detta avseende 
är årsredovisningen av stor betydelse i och med att revisionen syftar till att öka tillförlitligheten till 
denna information. Ägarna kan även ha nytta av förvaltningsrevisionen då denna avser till att 
kontrollera hur företagsledningen följer den lagstiftning som gäller, exempelvis ABL. Detta är av extra 
stor betydelse för minoritetsägare. Dock är det först då företaget har fler än en ägare som revisionen 
är en fördel för ägaren. Revisionen tillför ett mervärde då det finns ägare som inte ingår i styrelse 
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eller företagsledning eller om ägaren inte har full insyn i hela verksamheten. Detta gäller även 
förvaltningsrevisionen.67  
 
De företag som avstår från att låta en revisor granska deras räkenskaper riskerar att få en sämre 
uppfattning om sin ekonomi samtidigt som mervärden i form av synpunkter från revisorerna blir 
förlorade. I och med detta kan företagen tappa i effektivitet och produktivitet. Detta är inte en helt 
oväsentlig del i revisionstjänsten varför det också kommer till uttryck i företagens betalningsvilja för 
revisionstjänsten. Detta skulle kunna vara en viktig förklaring till skälen att många aktiebolag kommer 
att behålla revisionen trots införande av frivillig revision.68 
 
En undersökning genomförd år 2003 i England av Jill Collis visade att fördelarna med revisionsplikt 
från företagens sida var; kontroll av ekonomisystem och redovisning, den förbättrade trovärdigheten 
för redovisningen, den ökade trovärdigheten gentemot banken, att det bidrar till att skydda mot 
bedrägerier samt att det förbättrade kvaliteten på redovisningen.69 De avgörande skälen till revision, 
trots att det är frivilligt, var en önskan från företagsledningen men även för att det följde av 
bolagsordningen. Skälen till att däremot utnyttja undantaget var kostnadsreduceringen samt att 
företagen inte ansåg sig finna några fördelar med revision.70   
 
Skatteverket anser att en slopad revisionsplikt kommer att medföra en ökning av såväl medvetna 
som omedvetna fel i företagens räkenskaper och därmed kommer också antalet fel i deklarationerna 
att öka.71 
 
En annan fördel med revisionsplikt kan tänkas vara att konkurrensen anses bli mer rättvis eftersom 
de aktiebolag som gör rätt för sig slipper konkurrera med företag som kan anses som oseriösa.  

 
Nackdelar med revisionsplikten utifrån företagens perspektiv 
Då företaget endast har en ägare innebär detta att den personen är den primära intressenten i 
företaget. En ensam ägare – många SME har endast en ägare – har full insyn i företaget vilket gör att 
revision inte är nödvändig. I och med att ägaren har full kontroll på vad som händer i företaget 
behövs det ingen som granskar redovisningen och förvaltningen i syfte att öka trovärdigheten i den 
lämnade informationen.72    
 
Ett argument emot revisionsplikten är att marginalkostnaden för revisionsarvoden i små aktiebolag 
är hög. En undersökning genomförd av Svanström visade att hos de bolag, som omsatte 0-3 000 000 
kr och som hade högst fem anställda, uppgick det genomsnittliga revisionsarvodet till 15 000 kr per 
år. Denna summa ökar i takt med företagets storlek.73 Det vill säga revisionsplikten innebär en onödig 
ekonomisk börda för SME. Oavsett om revisionsplikten avskaffas eller ej är det ändå SME som får 
bära kostnaderna för en kvalitetssäkring. Antingen direkt genom att företagen anlitar en 
revisionsbyrå alternativt genom att exempelvis banken anlitar en oberoende granskning vid en 
kreditansökan. Detta kan till exempel resultera i kortare amorteringstid eller högre räntor. Det anses 
även som en onödig tidsåtgång att samla in den ekonomiska information som revisorn kan tänkas 
behöva. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM  
___________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt redogörs det för den teoretiska referensram som studien har sin grund i men som även 
författarna ämnar förklara studiens empiri utifrån som efterföljer. Det inleds med agentteorin följt av 
en beskrivning av revision följt av kapitalmarknad. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av 
de viktigaste utgångspunkterna.  

___________________________________________________________________________   

4.1 Agentteorin  

Agentteorin introducerades under 1970-talet då främst av Jensen och Meckling år 1976 samt av 
Watts och Zimmerman år 1978. Teorin har använts för att förklara de agentproblem som kan 
uppkomma vid en separation mellan ledning och ägare i företaget samt för att beskriva 
agentförhållandet mellan företaget och långivare.74 
 
Agentteorin har sin utgångspunkt i ett kontrakt som ingås mellan en principal och en agent enligt 
Jensen och Mecklings definition. I agentrelationen skapas ett kontrakt där en eller flera personer 
(principal/-er) anlitar en annan person (agent) för att utföra en tjänst på deras uppdrag. I detta 
kommer även att agenten tilldelas en viss beslutanderätt å principalens vägnar.75 Det normala i detta 
förhållande är att principalen betalar agenten för att denne ska maximera principalens välfärd. Dock 
finns det en risk för att agenten kommer att agera för sin egen vinning. Agentteorin gör antagandet 
att agenten är riskavert vilket innebär att agenten inte är beredd att utsätta sig för mer risk än vad 
han får kompensation för. Detta kan vara lön eller någon annan typ av belöning. Eftersom 
företagsledaren arbetar för sin egen vinning gör detta honom villig att både motivera agenten till att 
agera enligt de önskemål principalen har samt att även övervaka agentens agerande. Det sistnämnda 
är omöjligt utan att principalen får stå för en viss kostnad. Trots denna kostnad kommer det finnas en 
viss avvikelse mellan de beslut som maximerar principalens välfärd och de beslut agenten fattar.76  
 
För att förhållandet mellan agenten och principalen ska fungera optimalt är det idealt att de kommer 
överens om ett effektivt kontrakt. Ett kontrakt med bestämmelser som säkerställer att ingen part 
vinner på att skada den andra parten. För att vara effektivt och för att maximera både parters välfärd 
måste kontraktet innehålla två beståndsdelar. För det första måste kontraktet erbjuda agenten 
tillräcklig stor kompensation så att agenten är villig att delta i kontraktet. Det andra är att kontraktet 
måste innehålla incitament som gör att agenten är villig att inte bara agera i sitt eget intresse och 
därmed maximera sin egen välfärd utan även så att samhällets välfärd maximeras. Om detta inte 
uppnås är det enda sättet att uppnå effektivitet att principalen övervakar agenten och tvingar denne 
att agera i syfte att maximera samhällets välfärd.77 
 
De problem som kan uppstå vid en separation av ägande och kontroll i företaget kan förklaras, enligt 
Jensen och Meckling, med hjälp av den allmänna agentteorin. Det vill säga förhållandet mellan 
principalen och agenten.78 I och med denna separation kan en extern ägare och ledning ha olika 
intressen. Detta kan exempelvis vara att företagsledaren är riskavert medan den externa ägaren är 
riskneutral. Dessa olika intressen leder till problem för ägaren som ett resultat av den 
informationsasymmetri som finns i relationen dem emellan. Denna informationsasymmetri leder till 
att agenten har tillgång till betydligt mycket mer information om företaget gentemot principalen. Till 
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exempel har företagsledningen mer information om den verkliga vinsten som företaget gör. Dessa 
problem, agentproblemet samt informationsproblemet, gör att det uppkommer olika typer av 
agentkostnader för ägarna. Detta kan sammanfattas med att den nytta som företagsledningen 
producerar medför en motsvarande avkastning för ägaren.79 Denna avkastning kommer dock 
minskas med ett antal agentkostnader som exempelvis kostnader för aktiviteter i samband med 
övervakning samt kostnader såsom förmåner och belöningar. Detta för att kunna tillförsäkra sig om 
att agenten inte agerar på sådant sätt att det skadar principalen eller för att försäkra sig om att 
principalen blir kompenserad vid ett sådant agerande.80 
 
Dessa övervakningsaktiviteter innefattar bland annat formella kontrollsystem, operativa regler, 
budgetrestriktioner, direktiv för kompensation samt revision. I Sverige omfattar revisionen även 
granskningen av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av företaget. Detta gör att 
revisionens roll blir mer märkbar. Jensen och Meckling menar att det ibland kan vara befogat att 
företagsledningens resurser utökas i syfte att kunna säkerställa att dess agerande överensstämmer 
med de externa ägarnas. Ett sätt för att kunna utjämna detta förhållande vore att införa 
belöningssystem, dock ersätter detta inte nödvändigheten av övervakning. De menar att det vore 
omöjligt att helt förlita sig på att agenten fattar de beslut som maximerar välfärden för principalen. 
Agentkostnaderna innefattar därför även de kostnader som leder till förluster på grund av agentens 
åtgärder som inte kommer principalen till godo.81 
 
I syfte att säkerställa tillförlitligheten till den finansiella rapporteringen utser ägaren en extern 
oberoende part (revisorn) som granskar denna information. I och med att de externa ägarna oftast 
får beslutsinformation från företagsledningens rapportering blir det viktigt att informationen som 
agenten delger dem går att lita på. Agentteorin är ett sätt att förklara nödvändigheten av revision 
men även vilka kostnader detta innebär. Detta är ett sätt att övervaka företagsledningen och därmed 
minskar kostnaderna för övervakningsaktiviteter. Det är för företagsledningen mer förmånligt att 
själv stå för den revisionskostnad som krävs för att företagets intressenter ska tillhandahållas 
finansiell information än att låta intressenterna själva stå för den kostnaden och som de sedan kräver 
ersättning för av företagsledningen.82 
 
Svanström menar att genom att låta en revisor granska bokföringen finns det en lägre risk för 
”slarvigt arbete” och skönmålad redovisning. Detta eftersom företagsledningen då är medveten om 
att revisorn kommer att granska interna aktiviteter och transaktioner och då även rapportera om det 
förekommer större avvikelser. Han menar att dessa argument är teoretiskt välgrundande för att 
motivera anlitandet av en revisor oavsett lagstiftning.83  
 
Utifrån agentteorin blir revisionen en verksamhet som begränsar handlingsutrymmet som 
företagsledningen har i avseende med redovisningen. Den minskar därmed investerares och ägares 
risker i företaget. Revisionen blir även ett verktyg för ägaren i syfte att kunna förlita sig på den 
information som agenten lämnar. Enligt Ferguson et al., refererad i Svanström, innebär det att 
revisionen utvecklar ett värde genom att den minskar informationsasymmetrin mellan aktieägare 
och företagsledning. Detta genom att revisionen skapar en tillförlitlighet till företagets finansiella 
redovisning.84 
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4.1.1 Informationsasymmetri 

I kreditprocessen kan agentproblem uppstå för långivaren på grund av inkomplett och/eller 
asymmetrisk information enligt Bruns (2001). Det faktum att företagen har mer information om 
deras finansiella ställning och handling än långivarna kan leda till adverse selection och moral hazard. 
Hypotesen om asymmetrisk information beskriver det faktum att låntagaren har bättre information 
om företaget än långivaren har. Bankens tillgång till information om låntagaren är begränsad och 
låntagarens bransch liksom bankens möjligheter att utvärdera denna information är bristfällig. 
Långivaren, som en extern intressent, saknar intern information om det aktuella företaget och 
upplever därför svårigheter i att övervaka företagets handlingar. Mängden information banken ska få 
tillgång till är ifrågasatt. Förvärvandet av information är kostsamt och på grund av detta borde det 
utvärderas om informationskostnaderna täcks av ytterligare vinst och nytta. Även om banken 
beslutar sig för att avslå en kreditansökan så får de trots detta fortfarande bära de 
informationskostnader som eventuellt har lagts ut. Denna kostnad är dock relativt låg jämfört de 
eventuella kreditförluster som kan uppkomma vid ett beviljande av lånet. Målet för banken vore att 
samla in information upp till den nivån där värdet av den reducerade risken inte längre uppväger den 
ytterligare informationskostnaden i kreditbedömningsprocessen. Emellertid, ju högre kredit, desto 
mindre blir betydelsen för kostnaden för ytterligare information. Förutom informationskostnaden så 
är även kvaliteten mycket viktig. Ju högre kvalitet på informationen desto lättare blir det för 
långivaren att fatta beslut om krediten.85 Det vill säga revisionsplikten är ett bra upplägg för banken 
då de undgår att lägga ner resurser och kostnader på att kvalitetssäkra den information som 
företagen lämnar in för att beviljas kredit.  
 
Informationsasymmetri mellan företagsledning/ägare och investerare/långivare, såsom banker, 
motiverar företagsledningen att anlita en revisor i syfte att kvalitetssäkra företagsledningens arbete, 
eftersom detta ökar chansen att få lån eller att locka nya investerare. Moore och Ronen menar att 
det är företagsledningar med ett seriöst intryck som anses mest troliga att eliminera asymmetrisk 
information i så hög utsträckning som möjligt. Om företaget anlitar en revisionsbyrå, vid frivillig 
revision, desto större är sannolikheten att potentiella investerare/långivare inser, att den tidigare 
förvaltningen av företaget även reflekterar den framtida förvaltningen.86 
 
Kreditgivare väljer ibland att upprätta kreditavtal som innehåller klausuler som ger kreditgivaren 
möjligheten att omförhandla kontraktet om företagets ekonomiska situation försämras avsevärt. 
Problemet med dessa kontrakt är att detta ofta ger företagsledningen incitament att använda 
redovisningsmetoder som maximerar resultatet. Dessa incitament innebär att det krävs en extern 
part som kan granska företagets räkenskaper och därmed skapar en tillförlitlighet till dem.87 
 
Bruns (2004) menar att ägaren i ett SME har bättre information om ett projekt än vad banken har. 
Däremot menar han även att banken kan ha bättre insikt i om ett nytt företag har en chans att lyckas 
i sin tilltänkta bransch.88 Detta menar Landström leder till att de externa finansierarna är försiktiga i 
sin utlåning till SME. Hans slutsats är att informationsasymmetrin anses vara dubbelriktad på så vis 
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att både kreditgivare och SME har ett informationsövertag som kan få till följd att finansieringen till 
SME försvåras.89 

4.1.2 Moral Hazard 

Moral hazard är ett så kallat teoretisk problem som uppstår i relationen mellan företag och 
kreditgivare när ett lånekontrakt har ingåtts.90 Rapp och Thorstensson har gjort en översättning av 
begreppet med ”risk för samvetslöst beteende”.91 Problemen som uppkommer är om företaget inte 
kan leverera enligt den överenskommelse som det har avtalats om i kontraktet, exempelvis att 
företaget inte klarar av att betala räntor och amorteringar. Moral hazard kan ses som en slags 
situation där de från företagets sida använder sig av information som inte bankerna har i sin vetskap 
(informationsasymmetrin) för att få igenom till exempel en kreditansökan. Sedan finns risken att det 
inte levs upp till denna överenskommelse som har skapats mellan företaget och banken. På så sätt 
utnyttjar företaget den uppkomna situationen och skapar en fördel för det egna företaget.92   

4.1.3 Adverse selection 

Adverse selection kan i verkligheten översattas till ”risk för negativt urval”. Ska det försöka beskrivas 
lite mer konkret kan det ses utifrån 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.”93 
 

På grund av detta kan adverse selection leda till att SME endast kommer att ansöka om krediter till 
sina riskfyllda projekt och undviker att söka krediter till de projekt som kan ses som säkra. Det kan 
även bli svårt för bankerna att fastställa den risk som finns förknippade med en viss kund. Detta på 
grund av att det antingen saknas information om kunden eller helt enkelt att kunden tonar ner risken 
för projektet då han har motiv för att kreditförfrågan ska gå igenom.94 
 
Alla de faktorer som ligger bakom problemet bygger på att det finns information som inte är 
disponibel för kreditgivaren, vilket gäller både i adverse selection och i moral hazard.  Alla de sätt 
som finns idag för att minska problemen om information som inte kommer fram, leder till kostnader 
för kreditgivaren.95 Sett ur kreditgivarnas perspektiv så finns revisorn där som en kontrollfunktion för 
bankerna utan någon extra kostnad.  
 
För att ytterligare skapa en förståelse samt öka kunskap om revision kommer vi nedan att redogöra 
för revision och dess innebörd vid kreditgivning.  

4.2 Revision 
I det kommande avsnittet kommer vi att försöka ge en tydligare bild av revision. Även betydelsen av 
revisionsberättelsen och dess utformning behandlas. Vi diskuterar även de för- respektive nackdelar 
som finns med revisionsplikten utifrån samhällets perspektiv men även ur företagarnas perspektiv. 
Syftet är förklara det som ligger till grund för ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
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4.2.1 Vad är revision?  

Revision innebär att en revisor kritiskt granskar och bedömer ett företags redovisning och 
förvaltning.96 Inom revision finns det flera typer av revision. Normalt när det talas om revision så 
refereras det till den interna och externa revisionen men det finns även miljörevision samt statliga 
och kommunala revisioner.97 Revisionen brukar oftast delas in i två olika delar; förvaltningsrevision 
och redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionen granskar styrelseprotokoll och ser till att styrelsen 
och verkställande direktör har följt ABL och andra lagar som är styrande medan 
redovisningsrevisionen tittar på bland annat företagets räkenskaper och årsredovisning.98  
 
Revision handlar i grunden om kvalitetssäkring av ett företags finansiella information. Genom att låta 
företaget revideras skapas en trovärdighet och trygghet till dess ekonomiska information för ett 
företags intressenter. Det skapar en säkerhet för företagets leverantörer och kreditgivare. Revisionen 
bidrar även till att det skapas en sund konkurrenssituation på så sätt att revisionen visar att företaget 
följer den lagstiftning som är aktuell och på så sätt följer de spelregler som finns på dess marknad. 
Andra positiva följder är att det kan minska företagets risker i olika affärer och uppgörelser, skapa 
bättre möjligheter och villkor men även på så sätt att revisorn kan granska företaget och föreslå 
förbättringar inom olika områden. Dessutom kan revisorn tillgodose företaget med de nya regelverk 
inom redovisningen som ständigt är i förändring samt tillhandahålla den nya information som är 
aktuell.99  
 
Ett företag har ett flertal olika intressenter som vill ta del av revisionen och som förlitar sig på att den 
finansiella information som företaget lämnar ut är av sådan karaktär att den klassificeras som säker. 
Revisionsberättelsen och årsredovisningen fungerar som underlag när intressenterna runt företaget 
ska skapa sig en bild av företaget och fatta beslut. Då bidrar revisionen som en kvalitetssäkring och 
bidrar till att förhoppningsvis öka trovärdigheten för företaget. Nedan följer en kort presentation av 
ett företags olika intressenter.100 
 
Ägare 
Den information som ägare ofta får kommer via företagsledningen och den ligger ofta till grund för 
de beslut som fattas inom ägargruppen. På grund av detta är det därför oerhört viktigt att 
informationen som ges är korrekt, vilket gör revisorns granskning och bedömning mycket viktig. 
Ägare ges även möjligheten att avgöra om ledning och styrelse ska beviljas ansvarsfrihet.101 
 
Leverantörer och kunder 
Leverantörer är intresserade av företagets information för att kunna göra en säker bedömning av 
företaget, då varor ofta säljs på kredit. Kunder söker information för att försäkra sig om att de varor 
som har beställts från företaget kommer att levereras. 
 
Stat och kommun 
Stat och kommun är alltid intresserade av företag då dessa betalar skatt men även då de är 
arbetsgivare till befolkningen. Dessa bedömer även om företag är berättigad till olika bidrag och 
liknande.  
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Skatteverket 
Skatteverkets intresse i företag är av sådan art att de ansvarar för att företagen betalar skatt, att de 
lämnar in korrekta uppgifter i dess särskilda självdeklaration med mera. Att redovisningen och 
företaget har genomgått revision är av vikt då Skatteverket kan förlita sig på att de siffror företagen 
lämnar in som underlag för skatt är korrekta. 
 
Kreditgivare 
Dessa har ett intresse av att ha kunskap om företagets återbetalningsförmåga av krediterna. Genom 
att en revisor, som ses som en oberoende part, har granskat företaget kan det med större säkerhet 
sägas att informationen är korrekt och tillförlitlig.   

4.2.2 Revisionsberättelsen 

Alla revisioner som genomförs avslutas med att revisorn upprättar en revisionsberättelse. Där har 
revisorn möjlighet att uttala sig om den årsredovisning han har granskat och om den har upprättats 
enligt ÅRL, men även om styrelse och verkställande direktör kan beviljas ansvarsfrihet samt om 
vinsten har disponeras enligt förvaltningsberättelsen. Revisionsberättelsen ska vara inlämnad till 
styrelsen senast tre veckor innan ordinarie årsstämma och är ofta den enda offentliga rapport som 
finns tillgänglig på bolagsstämman.102 
 
Revisorn kan inlämna en oren eller en ren revisionsberättelse efter att revisorn kritiskt har granskat 
företaget och dess verksamhet. En oren revisionsberättelse behöver inte alltid vara av sådant slag att 
redovisningen är felaktig. Det kan bero på att revisorn på grund av någon anledning inte kan slutföra 
sin granskning. Dock innebär en oren revisionsberättelse alltid att företagets redovisning avviker 
väsentligt från de standarder som är aktuella. En ren revisionsberättelse är utformad enligt 
standardutformning och är av sådant slag att årsredovisningen följer god redovisningssed och lag 
samt saknar någon slags anmärkning. Denna standardutformning innebär att revisorn kan tillstyrka 
revisionsberättelsen. Om revisionsberättelsen inte är utformade enligt standardutformning ska det 
tydligt framgå anledningen till detta i revisionsberättelsen. I de fall det går att beräkna det möjliga 
belopp som kan påverka årsredovisningen så ska detta göras. Detta lämnas oftast i ett separat stycke 
för de utlåtanden revisorn gör med en hänvisning till en tilläggsupplysning där det kan fås mer 
uttömmande information. Om revisorn av någon anledning inte kan utfärda en ren 
revisionsberättelse, på grund av något väsentligt förhållande som påverkar styrelsens eller den 
verkställande direktörens ansvarsfrihet alternativt årsredovisningen, finns det ett antal olika 
avvikande utlåtanden. Dessa uttalanden kan kategoriseras i fyra olika kategorier där revisorn kan; 
uttala sig med reservation, lämna en särskild upplysning, uttala en avvikande mening alternativt 
avstå att uttala om företaget.103  
 

- Då det i revisionsberättelsen finns ett stycke där revisorn vill uttala sig med reservation så 
innebär detta att revisorn är oenig med styrelse och verkställande direktör alternativt att det 
finns en begränsning i revisionsarbetet. Denna oenighet alternativt begränsning är emellertid 
inte så väsentlig eller omfattande att revisorn avstår från att uttala sig.104  

- När revisorn vill betona något förhållande som inverkar på förvaltningen eller 
årsredovisningen redovisas detta i revisionsberättelsen genom att revisorn lämnar en 
särskild upplysning. Denna typ av upplysning ska även finnas med i förvaltningsberättelsen 
alternativt i en not. Den är dock inte av så väsentlig art att den påverkar revisorns 
uttalanden. När revisorn bedömer att det finns ett väsentligt förhållande som inverkar på 
bedömningen av företagets fortsatta drift kan vara ett exempel på en särskild upplysning.105 
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- Då revisorn är oenig med styrelse och verkställande direktör och då effekten är så väsentlig 
att ett uttalande med reservation inte är lämpliga att beskriva effekterna ska revisorn uttala 
en avvikande mening. Detta kan förekomma då revisorn inte är överens med styrelse och 
verkställande direktör angående de redovisningsprinciper som används och som är lämpliga 
för företaget.106 

- I de fall då revisorn avstår från att uttala sig har detta sin grund i att han eller hon inte har 
tillräckligt med information från revisionsarbetet för att kunna uttala sig samt att denna 
begränsning är så pass väsentlig att det inte är tillräckligt med ett reservationsuttalande. Ett 
exempel på detta kan vara då revisorn är begränsad i sitt arbete då han eller hon har tillträtt 
uppdraget efter att lagerinventeringen är genomförd och på grund av detta inte har kunnat 
medverka vid denna.107 

 
Svensson menar att revisionsberättelsen används av kreditgivare på så sätt att de tittar efter om den 
är utformad enligt standardutformning eller ej. Vid en oren revisionsberättelse menar Svensson att 
företagets revisor eller något av de kreditupplysningsföretag som finns kontaktas av kreditgivarna för 
att undersöka skälen till dessa anmärkningar.108 Utifrån detta drar vi slutsatsen att kreditgivarna 
tillstyrker revisionsberättelsen den betydelsen att den ska avläggas utan anmärkning, det vill säga att 
det ska vara en ren revisionsberättelse. Vid fallet av en oren revisionsberättelsen så kan den påverka 
kreditbeslutet negativt vilket leder till att företagen måste förklara skälen till den orena 
revisionsberättelsen.  
 
Revisionsberättelsen, som ett beslutsunderlag för banken, kan komma att försvinna då den svenska 
regeringen har för avsikt att eventuellt avskaffa revisionsplikten för större delen av de svenska 
aktiebolagen. I samband med att SOU-utredningen har genomförts har det även förts diskussioner 
inom revisionsbranschen om att förändra utseendet av revisionsberättelsen. Bland annat har 
FAR/SRS generaldirektör, Dan Brännström, presenterat ett förslag som utgår från att de granskade 
bolagen ska rangordnas på femgradiga skalor utifrån fem områden; finansiella rapporter, 
bolagsstyrning, arbete med hållbar utveckling, intern kontroll samt risk för oegentligheter.109 Detta i 
syfte att öka tilltron till revisionsberättelsen och därmed öka värdet av revisionen och 
revisionsberättelsens status. Eftersom, som vi nämnt innan, bankerna i hög utsträckning endast tittar 
efter om de är utformade enligt standardutformning eller inte. På detta sätt skulle 
revisionsberättelsen kunna utgöra ett bättre beslutsunderlag. 

4.3 Kapitalmarknad  

Under kommande avsnitt kommer vi att försöka ge en tydligare bild av kreditgivning och de teorier 
som vi använder. Vi kommer även att se och diskutera hur de från kreditgivarsynpunkt resonerar 
kring kreditgivning och vilka ställningstaganden som tas gällande säkerhet och andra lämpliga 
åtgärder. Vår avsikt med denna del är att lyfta fram hur kreditgivarna resonerar och agerar vid en 
kreditgivning till företag, och i vårt fall SME.  

4.3.1 Företagens kapitalbehov 

Det kan generellt sägas att de flesta företag som finns idag har ett kapitalbehov som finansieras 
externt. Detta gäller företag inom alla åldrar, verksamheter och geografisk placering.110 Företagare är 
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alltid beroende av kapital för att den dagliga verksamheten ska kunna drivas men även för att 
företaget ska kunna utvecklas och expanderas.111  
 
Det finns olika sätt för företagare att anskaffa det kapital som är nödvändigt för att kunna driva 
verksamheten. Det ena alternativet är att välja att ta in främmande kapital i sin verksamhet och det 
andra är att lösa det genom eget kapital. Om företaget väljer att lösa kapitalbehovet genom eget 
kapital som finansieringslösning så innebär det att ägaren/-arna tar de medel som finns tillgängliga i 
företaget, och som kommer in via den löpande verksamheten som företaget bedriver. Skulle 
företagaren välja den finansieringslösningen resulterar det i att de inte kommer att behöva oroa sig 
för avkastningskrav och återbetalningsmöjligheter.112  En anledning till att välja denna lösning skulle 
kunna vara att det kan ses som den billigaste delen då företaget varken har några 
anskaffningskostnader eller krav på återbetalning. Det finns dock tillfällen då företaget kommer till 
en punkt då kapitalbehovet överstiger de vinster och intäkter som finns att förfoga över för 
närvarande. Vid ett sådant läge uppstår behovet av främmande kapital. Främmande kapital kan 
beskrivas som kapital som tillskjuts av andra än ägarna och som har en begränsad löptid med en 
bestämd avkastning.113  Hur går företagen tillväga den dag inte det egna kapitalet räcker till i den 
egna verksamheten? När NUTEK, Verket för Näringslivsutveckling, i början av 2008 tittade på 
vanligaste sätten för SME att skaffa externt kapital så toppades listan av lån från banker.114  

 
Det känns även naturligt att det föreligger på så sätt, att banklån toppar listan över hur företag 
skaffar externt kapital. Om sedan Birgitta Svenssons avhandling läses så visar det sig att företagens 
första alternativ är finansiering med det egna kapitalet och internt genererade medel. Därefter 
kommer finansiering genom banklån och ofta är det de fyra storbankerna som företagen vänder sig 
till då.115  

4.3.2 Riskbedömning 

Alla företag som sysslar med någon form av kreditgivning gör en riskbedömning av 
kreditansökningarna som kommer in till företagen, detta för att minimera en kreditförlust. Ett 
kreditsökande företag kan ses som kreditvärdigt hos ett kreditföretag men behöver inte alls göra det 
hos ett annat. Detta beror på skillnader i ställningstaganden mellan olika bolag, företagen har helt 
enkelt olika syn på risker och riskbenägenhet.116   
 
Innan en kredit kan beviljas måste det tas hänsyn till fallissemang. Riskerna brukar delas in i två olika 
sorters risker. Dessa benämns risk för fallissemang och risk vid fallissemang. Ska det ses till grunden 
fallissemang och risk för fallissemang så innebär detta hur bankerna gör sin analys av det 
kreditansökande företaget. Bankerna bedömer betalningsinställelse eller konkurs.117 Den 
utgångspunkt som finns för den bedömningen är i regel bankernas kunskap om kunden och om det 
finns kundspecifik information som det tas hänsyn till. Utifrån bankernas perspektiv är det dock 
stabila kassaflöden som är mer intressant än till exempel den förväntade avkastning som projektet 
kan generera. Det bedöms emellertid även affärsidé, ledningsgrupp, årsredovisningar, 
revisionsberättelsen och kreditupplysningar.118 Innan en kreditöverenskommelse nås mellan 
kredittagaren och kreditgivaren så krävs det ofta långa processer innan det resulterar i ett bra avtal 
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för båda parter, detta då båda parterna är vinstorienterade företag. Generellt kan det sägas att 
resultatet av en kreditöverenskommelse är beroende av hur skickliga förhandlingsförmåga som 
kreditgivaren och kredittagaren har att komma med, samt personliga egenskaper och 
erfarenheter.119   
 
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. Bankens totala risk, som den är 
knuten till, blir även den marginal, som även benämns kapitaltäckningskravet, kreditrisk som 
uppkommer när dessa två risker multipliceras, efter uppskattning av dess storlek.120 De två riskerna 
är motvikt till varandra och kan i vissa fall balansera upp mindre jämbördiga förhållanden mellan 
dessa två risker.  
 
Kreditbedömningen skiljer sig åt mellan olika företag beroende på hur situationen ser ut för 
företaget, branschen och kredittillfället men även kreditbeloppet har betydelse vid en ansökan. 
Vidare så görs en kompletterande företagsanalys där banken beaktar företagets status, kreditens 
lönsamhet, risken i krediten och en analys av säkerhetskraven samt företagets 
finansieringsmöjligheter.  

4.3.3 Beslutsprocessen vid kreditgivning 

Den process som ligger bakom ett beslut om kreditgivning kan se olika ut och det finns ingen specifik 
klassificering av information utan det blir mer företagsinterna kriterier som avgör.121 Svensson Kling , 
refererad ur Svensson (år 2003), drar slutsatser om att kreditgivningsprocessen ser olika ut från 
kreditgivarnas perspektiv. Saker som nämns som skillnader är att det troligen ger skillnader i 
kreditgivning på små och stora orter runt om i Sverige. Den stora skillnaden mellan små och stora 
orter är sociala faktorer och nätverk, som ofta på mindre orter spelar större roll vid kreditgivning. 
Den tendens som tydligast kan ses är att på mindre orter kan en extern kontakt eller ett nätverk 
fungera lika bra eller bättre än till exempel formell finansiell information såsom årsredovisningar. 
Medan det på större orter, där sociala faktorer och nätverk inte förekommer i lika stor omfattning, 
läggs större vikt vid finansiell information, revisionsberättelse och mer formell information ifrån 
kredittagarna.122  
 
En klassik metod för kreditvärdighetsbedömning är att undersöka årsredovisningar men idag har 
fokuset flyttat och istället använder långivarna Basel 2 som basen vid kreditvärdighetsbedömning. 
Basel 2 är ett nytt regelverk för banker och finansinstitut och hur de skall beräkna sin kapitaltäckning. 
Syftet med Basel 2 är att skapa konkurrens mellan banker, finansinstitut samt minska risken för nya 
finanskriser. Reglerna bygger på att bankerna skall ha fungerande riskhanteringssystem för att 
säkerställa kreditgivningen.123 Det kompletteras även med information som inte finns i 
årsredovisningar. Exempel på detta är att långivarna ofta begär in likviditetsbudget, framtidsplaner 
och konjunkturkänslighet etcetera. Tanken bakom insamlandet av alla denna information är att 
långivaren ska få en helhetsbild av företaget och därmed väva in alla aspekter. Ibland tas det även 
kontakt med revisorn och det begärs information från denna och dennes åsikter om företaget och 
dess finansiella ställning.124  
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Det fyra storbankerna i Sverige har likartade sätt men inte kriterier att bevilja krediter. Mindre 
krediter handläggs på det lokala bankkontoret, men då det rör sig om större summor så kommer den 
ansvarige att ta fram ett så kallat beslutsunderlag som sedan läggs fram för en kreditkommitté som 
då tar ställning till ansökan. Kreditkommittéer finns på olika nivåer i bankerna. Kreditansökan 
passerar alla nivåer från den lägsta upp till den nivå i hierarkin där beslutet fattas. Riktigt stora 
krediter måste formellt godkännas av bankens styrelse för att beviljas. Ofta uppkommer 
kreditansökan ute på ett lokalt bankkontor och det blir också den affärsansvarige som driver ärendet 
längs vägen och i slutändan prissätter krediten ensam, medan den ansvarige i samråd med 
kreditkommittén beviljar krediten eller avråder. Det är en skillnad som görs inom alla fyra 
storbanken.125  
 
En annan viktig aspekt vid kreditgivning är syftet med krediten. Ansöker företaget om kredit för att 
kunna genomföra ett projekt som kommer att generera ett positivt kassaflöde eller ansöker de om 
kredit för att klara den dagliga driften av bolaget. Användningsområdet är det centrala vid en 
kreditgivning då de från bankens sida vill minimera riskerna vid utlåning av kapital.126 

4.3.4 Relationer och kreditgivning 

En möjlighet att kunna bedöma kompetensen hos en företagsledning är även det en viktig del i 
bankernas kreditgivning. Denna möjlighet är ett av de viktigaste elementen när det gäller för banken 
att bedöma ett företags utveckling samt dess framgång.127 Bedömningen av företagsledningens 
personliga skickligheter, menar Svensson, är den del av kreditbedömningen som är mest subjektiv. 
Dock är den en av de viktigaste faktorerna för ett företags överlevnad då både på kort och på lång 
sikt.128 Att utvärdera företagsledningens kompetens är ofta mycket svårt, vilket leder till att det ofta 
inte ägnas mycket tid åt detta, men även för att det är många faktorer som spelar in. I vissa 
situationer blir det extra viktigt att utvärdera företagsledningen. Dessa är bland annat om 
kredittagaren är känd eller inte för banken, är det ett nystartat företag eller ett med en väl inarbetad 
verksamhet, har ledningen några tidigare erfarenheter från liknande situationer. Detta illustreras 
även i tabell 1. I och med att lånet ska betalas tillbaka med framtida vinster innebär detta att det är 
viktigt att även affärsidén och företagsledningen är framtidsinriktad.129  
 

 
Tabell 1. Riskvärderingen vid en kreditansökan då vikt läggs vid kreditförhållandet respektive företagsledningen.
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Svensson menar att förutom reviderade årsredovisningar har även relationen en stor del i den 
kreditgivning som sker till företag.131 Att den finansiella informationen tillsammans med 
granskningen av företagsledningens skicklighet och dess personliga egenskaper är viktiga att ta 
hänsyn vid bankernas kreditgivning anser även Berry et al. (1993).132 Kreditgivnings- och 
finansieringssituationer för banken syftar till att bygga och vårda långsiktiga relationer med företagen 
menar Berger och Udell. De menar således att relationer är av stor vikt och betydelse för att uppnå 
detta mål.133 

4.3.5 Revisionens betydelse vid kreditgivning 

Kreditgivare, såsom banker, behöver ekonomisk information om företaget för att kunna bedöma 
dess förmåga att kunna betala avtalade räntor och amorteringar. Denna information anses vara mer 
tillförlitlig om den granskats av en kvalificerad revisor.134 Men den ses även som en säkerhet att 
upplysningarna från företaget är korrekta.135 Revisionsplikten innebär således att banken sitter i en 
”guldsits” då de inte behöver lägga ner varken tid eller pengar på att kvalitetssäkra den information 
som företagen lämnar in vid en kreditansökan. 
 
En studie genomförd bland 111 långivare i USA av Schneider och Church visade att den interna 
kontrollen var viktig vid beviljande av kredit. Kreditgivare ansåg att revisorns granskning är en viktig 
del vid riskbedömningen när kredit ska beviljas samt att de värdesätter jobbet som revisorn utför. De 
kvalitetssäkrade rapporterna som revisorn har utfört låg till grund för ett företags kreditansökan och 
var av betydande del vid riskanalysen samt vid kreditbedömningen.136  
 
En liknande studie genomförd av Gómeez-Guillamón Duréndez i Spanien undersökte vikten av 
revisorns granskning av företagets räkenskaper vid kreditgivning. Resultatet visade att 
respondenterna ansåg att den var en viktig del vid beviljande av kredit. Det visade sig även att 
revisionsberättelsen var till stor hjälp vid kreditbeviljandet samt att den påverkade hur stor kredit 
företaget beviljades. I studien rangordnades även den information som var mest relevant vid 
beviljande av lån. Bland kreditgivare ansågs kreditupplysningar väga tyngst. Detta för att kontrollera 
eventuella betalningsanmärkningar. Därefter följde företagets räkenskaper, det vill säga 
årsredovisningen. Revisorns revisionsberättelse var den tredje viktigaste faktorn.137 
 
Thorell och Norberg menar att betydelsen av reviderad finansiell information ofta överdrivs. Enligt 
dem är den personliga kontakten med kredittagaren och eventuella betalningsanmärkningar mer 
betydelsefulla för banken vid beviljande av lån än den revision som revisorn genomför.138 I Svenssons 
studie framkom det att kreditgivare anser att en reviderad årsredovisning är en viktig del i att bevilja 
ett företag kredit. Avseende revisionsberättelsens betydelse så kontaktar kreditgivarna revisorn vid 
en oren revisionsberättelse. Detta för att undersöka karaktären på anmärkningarna men även skälen 
bakom dessa. Detta då en oren revisionsberättelse kan inverka negativt på kreditbeslutet.139 
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Det har framkommit i studier att bankerna i första hand är intresserade av företagets lönsamhet, 
finansiella stabilitet, likviditet samt säkerheter vid beviljande av lån. För att kreditgivarna ska kunna 
övervaka företagens förmåga att kunna betala tillbaka krediten är det viktigt med en trovärdig 
finansiell information. Med hjälp av årsredovisningen kan bankerna utvärdera de ovannämnda 
nyckeltalen. Kreditgivare föredrog reviderade årsredovisningar framför oreviderad i en studie 
genomförd av Berry et al. Detta eftersom dessa ansågs mer trovärdiga. Det finns dock begränsningar 
i att använda den reviderade redovisningen vid beviljande av lån. Detta eftersom den ofta kan vara 
inaktuell och bygger på historisk information. En annan anledning är även att upprättandet av 
redovisningen är till för många olika intressenter och därmed för olika syften.140 
 
Berry har tillsammans med Robertson genomfört en studie där de tittat på kreditgivarnas användning 
av finansiell information över tiden. Dessa resultat har de sedan jämfört med en studie av samme 
Berry från år 1985. Resultaten från denna studie visade att reviderade årsredovisningar fortsatt att 
vara en viktig källa i bankernas kreditbedömningsprocess. Dock har den relativa betydelsen och 
användandet av dessa förändrats. De menar att vissa av dessa förändringar är av positiv karaktär då 
informationens innehåll har förbättrats. Dock indikerar detta på att det finns andra faktorer som har 
fått en allt viktigare roll vid beviljande av kredit. Exempelvis antagandet om ”going concern”, det vill 
säga företagets fortlevnad, men även att banken lägger större vikt vid personliga relationer, 
säkerheter etcetera.141  
 
Thorell och Norberg menar att revisionsplikten har en marginell betydelse för kreditgivare, både 
institutionella som ej institutionella kreditgivare. Bekräftelsen i detta har sin grund i att de flesta 
länder inte har revisionsplikt för SME och så även Sverige då alla företagsformer inte ställer krav på 
revision. Deras bedömning är att denna fråga bäst skulle hanteras på en fri marknad genom avtal. 
Bolagen kommer själva välja revision när de anser detta motiverat.142     
 
SOU-utredningen har även tittat på vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kan få för 
ett företags intressenter. Utifrån kreditgivarnas perspektiv menar de att dessa ofta kräver någon 
form av säkerheter, oftast i form av inteckningar eller borgen. Vid ett avskaffande skulle detta kunna 
resultera i att kraven på dessa säkerheten blir ännu hårdare för de aktiebolag som har valt bort 
revisionen. Även att villkoren för dessa företag kan komma att försämras är en tänkbar konsekvens. 
Kreditgivare har ingen skyldighet att bevilja lån och de kan då ställa krav på revision eller annan 
oberoende kvalitetsgranskning. Skulle dock företaget sakna revisor eller liknande så blir det företaget 
i slutändan som får stå för kostnaden då kreditgivaren anlitar en oberoende part för att utföra en 
granskning.143 Thorell och Norberg hävdar dock att dagens kreditgivare har tillräckliga maktmedel för 
att säkerställa behovet av reviderade årsredovisningar.144 
 
Svanström refererar till en studie genomförd av Seow år 2001 vilken hävdar att det finns en möjlighet 
att kreditgivarna kommer att kräva av företagen att anlitar en revisor. Detta tros bli aktuellt till 
framförallt företag med hög skuldsättning samt dålig lönsamhet. Ett alternativ skulle vara att 
företagen frivilligt reviderar sina räkenskaper för att kunna få till stånd förmånligare kreditvillkor.145  
 
En studie genomförd av Blackwell et al. år 1998, refererad av Svanström, visade ett positivt samband 
mellan lägre ränta från kreditgivare och reviderad årsredovisning. I studien sparade företagen in 
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räntekostnader motsvarande 28-50 % av de genomsnittliga revisionsarvodena. 146 Dock är denna 
studie genomförd i USA bland mindre företag där det inte föreligger någon revisionsplikt för dessa. 
 
Ferdinand A. Gul genomförde år 1987 en studie i Singapore bland banker som visade att ju 
allvarligare anmärkningar revisorn hade påpekat desto mindre riskbenägna blev bankerna. Han 
menar att syftet med anmärkningarna är att de ska fungera som en ”röd flagga” för läsaren av den 
finansiella informationen. Detta eftersom detta indikerar på att den oberoende revisorn har en 
betydande tveksamhet kring osäkerheten av företagets resultat.147   

Teresa Hamilton Burman, chef för kredit- och riskanalys på Swedbank, menar i en artikel att de 
företag som anlitar en revisor får ett informationsövertag mot sina ägare (om de är flera) och 
intressenter som exempelvis banker. Hon menar att då vissa företag kommer att ha revision och 
andra inte kommer detta att försvåra för dem samt att jämförbarheten mellan ett företags olika 
intressenter minskar. Den ökade osäkerheten och den egna analysen som banken då måste utföra 
för att kvalitetssäkra informationen ger ökade kostnader som i sin tur kan påverka prissättningen.148 

4.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

Enligt EG-rättens fjärde bolagsdirektiv har medlemsländerna inom EU möjlighet att undanta de små 
företagen revisionsplikt. EU har satt upp som mål om att minska de ekonomiska och administrativa 
bördorna för SME med 25 %. I syfte att utnyttja detta undantag och därmed uppfylla EU:s mål 
tillsattes en utredning av Sveriges regering som presenterades i mars 2008. Ett avskaffande av 
revisionsplikten vid de gränsvärden som det getts förslag om innebär att 96,5 % av de svenska 
aktiebolagen omfattas av den frivilliga revisionen. Dock kan ett avskaffande innebära att företagets 
intressenter får högre kostnader för att anlita en oberoende part som granskar dess årsredovisning. 
Kostnader som företagen i slutändan får betala genom exempelvis högre avgifter eller högre 
räntekostnader. 
 
Agentteorin har sin utgångspunkt i det kontrakt som upprättas mellan en principal och en agent där 
agenten ska utföra en tjänst åt principalen. I detta förhållande är utgångspunkten att agenten 
erhåller ersättning för att agera i syfte att maximera principalens välfärd. I syfte att optimera 
agentförhållandet kan ett effektivt kontrakt som säkerställer att ingen part vinner på att skada den 
andra parten. Inom agentteorin förekommer informationssymmetri. Detta existerar då den ena 
parten (företagsägaren) har mer information om till exempel ett projekt än vad den andra parten 
(banken) har. Denna informationsasymmetri motiverar företagsledningen till att anlita en revisor i 
syfte att öka tillförlitligheten till företagets räkenskaper och på så sätt locka nya 
investerare/kreditgivare.  
 
Två övriga problem som förekommer inom agentteorin är moral hazard och adverse selection. Moral 
hazard uppkommer efter att ett kontrakt har ingåtts till exempel mellan ett företag och dess 
långivare. Problemet som uppkommer är att företaget inte kan leverera enligt de villkor som 
upprättats i kontraktet, exempelvis att företaget inte klarar av att amortera eller betala 
räntekostnader. Adverse selection kan översättas till ”risk för negativt urval” i den bemärkelsen att 
banken riskerar att låna ut pengar till ett riskfyllt företag på grund av att de inte har tillgång till den 
information som behövs. 
 
Företagare är i behov av kapital för att kunna bemästra den dagliga verksamheten men även för att 
kunna expandera och på så vis nå nya kunder och marknader. Detta kapitalbehov kan lösas på olika 
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sätt. Ett av de vanligaste sätten är att ta in främmande kapital i form av exempelvis banklån. När 
företaget så lämnar in en kreditansökan till en kreditgivare gör denna någon slags riskbedömning. 
Detta görs i syfte att minska riskerna för en eventuell kreditförlust. Vid riskbedömningen tas det 
hänsyn till två saker; risk för fallissemang samt risk vid fallissemang. Det som bedöms är bland att 
betalningsinställelse eller konkurs. Banken vill enkelt uttryckt undersöka företagets framtida 
återbetalningsförmåga. För att kunna bevilja företaget kredit behöver kreditgivare information om 
ett företags finansiella ställning för att kunna bevilja kredit. Denna information anses mer tillförlitlig 
om den granskats av en revisor. Revisionsplikten innebär således att banken sitter i en ”guldsits” då 
de varken behöver lägga ner tid eller pengar på att kvalitetssäkra den information som företagen 
lämnar in vid en kreditansökan.  
 
En studie genomförd i USA, av Schneider och Church, visade att revisorns granskning av 
räkenskaperna var en viktig del i beviljande av krediter. En annan studie visade även att revision 
medförde lägre räntekostnader vid krediter. I en studie genomförd av Svensson framkom det att 
kreditgivare anser att en reviderad redovisning är en viktig del i att bevilja ett företag kredit. 
Avseende revisionsberättelsens betydelse så kontaktar kreditgivarna revisorn vid en oren 
revisionsberättelse. Detta för att undersöka karaktären på anmärkningarna men även skälen bakom 
dessa. Detta då en oren revisionsberättelse kan inverka negativt på kreditbeslutet. 
 
Värdet av revision har även framkommit i andra studier. Bland annat i en som genomfördes i England 
år 2003 av Jill Collis. Den visade att fördelarna med revision var bland annat att trovärdigheten och 
kvaliteten på företagens redovisning ökade men även att företagets trovärdighet gentemot banken 
ökade. Även i USA har det genomförts studier som visat att revision har en positiv inverkan för 
företaget. Bland annat en studie genomförd av Blackwell et al. i USA visade att då företagen kunde 
uppvisa reviderade årsredovisningar resulterade detta i lägre räntekostnader. Även Seow har visat 
att revision kan resultera i förmånligare kreditvillkor. 
 
Utifrån detta förväntar vi oss att kunna urskilja den betydelse som bankerna tillstyrker revisionen 
samt eventuella skillnader bankerna emellan kring deras resonemang avseende de chanser 
respektive företag har att få lån i casen. Detta förväntar vi oss även kunna urskilja i de intervjuer som 
genomförs.  



  
38 

 
  

5. STUDIENS GENOMFÖRANDE 
___________________________________________________________________________ 

 
Här presenteras valet av metod, hur urvalsprocessen har gått till samt insamlingen av primärdata. 
Vidare redogörs det för konstruktionen av intervjuguiden samt casen. Avsnittet avslutas med hur 
databearbetningen genomförts samt källkritik. 

___________________________________________________________________________   

5.1 Val av metod 

Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden syftar till att öka förståelsen för det samhälle vi 
lever i samt hur enskilda människor, grupper och institutioner agerar och påverkas av varandra.149 Vi 
har valt att utgå från en kvalitativ forskningsdesign då vi anser att denna design är den optimala för 
att nå värdefull och givande information från respektive kreditgivare, i vårt fall de fyra storbankerna. 
Detta eftersom den kvalitativa metoden fokuserar på ord vid insamlandet av data och analysen av 
dessa och inte på insamlande av numerisk data vilket är i fokus i den kvantitativa metoden.150 Den 
kvalitativa forskningsdesignen har sin utgångspunkt i att utifrån en problemställning finna relevanta 
undersökningspersoner och därefter samla in relevant data för att sedan tolka dessa.151  
 
En fördel med den kvalitativa metoden är att den ger en helhetsbild vilket möjliggör en ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang. Närkontakten med respondenterna bidrar även till 
att undersökarna får en bättre uppfattning av respondentens livssituation.152 Vi ville med detta få en 
ökad förståelse för vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kan få för kreditgivarna, då 
främst de fyra storbankerna. 
 
Skälet till valet av kvalitativ metod var även med anledning av att denna metod är optimal om 
forskaren vill använda sig av intervjuer för insamlandet av primärdata.153 Vi ansåg att med hjälp av 
intervjuer nås en djupare kunskap än vad som kunnat uppnås vid en vanlig enkätundersökning. Detta 
då vi kan få en större förståelse om hur storbankerna tänker agera vid ett avskaffande av 
revisionsplikten i Sverige. Ett annat skäl var att vi tror att intervjuer kommer att ge en mer 
representativ bild av kreditgivningen hos storbankerna. Bedömningen var även att intervjuer kan 
bidra på ett bättre sätt då dessa ger utrymme för mer spontana och uttrycksfulla svar än vad 
exempelvis en enkät skulle ge. En enkät ger ingen chans för forskaren att följa upp vad respondenten 
menar eller ställa följdfrågor. Denna chans, att ställa spontana följdfrågor, gav intervjuer ytterligare 
en fördel gentemot enkäter för att till exempel få respondenten att klargöra eller utveckla sitt svar. I 
ett försök att uppnå detta mål men även för att besvara vår problemformulering valde vi att intervjua 
de personer på respektive storbank som var väl insatta i dess kreditgivning och i och med detta har 
en stor kunskap inom detta område.  
 
Nackdelen med att använda intervjuer är att den insamlade datan i stor utsträckning inte kan 
användas för att fastställa statistiska samband mellan olika variabler, såsom utförandet av chi-två-
test.154 Dock är detta inget som vi ansåg var av relevant betydelse i vår studie då vi ville få en ökad 
förståelse och inte fastställa några statistiska samband. Vi ville även se de eventuella skillnader som 
fanns i bankernas kreditbeslut.  
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5.2 Urvalsprocess 

Studiens utgångsläge var att undersöka de fyra storbankernas åsikt angående ett avskaffande av 
revisionsplikten samt revisionens betydelse vid kreditgivning. Storbankerna valdes ut då dessa står 
för majoriteten av utlåningen till allmänheten och på så sätt till företagen.155 Bankkontoren vi vände 
oss till för att få till stånd intervjuerna var koncentrerade till Västerbotten och då framförallt städerna 
Umeå och Lycksele. Detta var ett resultat av att ett så kallat bekvämlighetsurval. Det vill säga de som 
intervjuades var dem som var tillgängliga för detta ändamål.156 I ett försök att stärka studiens 
reliabilitet och validitet valde vi att intervjua de personer på banken som var kreditansvariga. Detta 
på grund av att vi ansåg att dessa var de personer som hade rätt erfarenhet och därmed skulle bidra 
med sin kunskap på ett positivt sätt till denna studie. 
 
På två av bankerna hade en av författarna kontakter vilket utnyttjades för att boka in intervjuer med 
dessa. Dessa var även ansvariga för kreditgivningen till företag vilket även var de personer vi ville 
intervjua. Med de två övriga bankerna kontaktades bankernas regionkontor via telefon och där 
bokades således in intervjuer med respektive banks kreditchefer på detta kontor. Vi valde att boka in 
intervjuerna med kreditcheferna på grund av att vi ansåg att de var bäst lämpade. Ett optimalt urval 
skulle ha varit att vi fick tillgång till samtliga av de fyra storbankernas verkställande direktörer på 
nationell nivå och på så vis fick genomföra intervjuerna med dem. Ett annat alternativ hade varit att 
vi hade suttit med alla fyra runt ett bord och diskuterat hur just deras bank skulle agera vid de olika 
scenarior vi hade skapat med casen. Detta skulle, som nämnts innan, ha varit det optimala urvalet 
men detta är dock svårt att uppnå vilket innebär att vi ansåg att de respondenter vi hade är det bästa 
efter det optimala urvalet som kan användas avseende frågor gällande kreditgivning.  Detta eftersom 
då samtliga respondenter är kreditchefer inom respektive bank och då endast arbetar med svåra 
kreditfall. Dessa har dessutom en relativt stor erfarenhet av kreditgivning och ett betydande 
inflytande över sina respektive bankers förhållningssätt till kreditgivning gentemot företag.  
 
Vi anser att dessa respondenter väl representerade banken i stort då dessa är kreditchefer på lokalt 
kontor respektive regionkontor. Dessa respondenter har auktoriteten att bevilja krediter inom 
storleksordningen miljardbelopp. På den ena banken är det även så att de har en verkställande 
direktör för regionkontoret vilket även det inverkar på hur väl respondenten representerar banken i 
övrigt. Om vi istället hade vänt oss till bankernas respektive huvudkontor i Stockholm tror vi inte att 
resultatet av studien skulle ha blivit mycket annorlunda då respektive bank har direktiv angående 
kreditgivningen till företag. En skillnad skulle dock kunna vara att de lägger större vikt vid siffror och 
mindre vikt vid relationer när kreditbeslutet fattas. Detta är dock en ren spekulation. 
 
I denna studie har vi valt att låta bankerna vara anonyma då vissa av frågorna var känsliga till 
karaktären. I och med att de var anonyma avslöjas inte bankernas planer inför framtiden. Exempelvis 
hur de kommer att hantera avskaffandet av revisionsplikten och vilken information de således 
kommer att kräva av oreviderade företag. Upprätthållandet av anonymiteten var även ett sätt att 
erhålla mer information utav respondenterna. På detta sätt behövde de även inte vara rädda för att 
framställas negativt på något vis. 

5.3 Insamling av primärdata  
Innan vi påbörjade insamlingen av primärdata fokuserade vi på att utveckla den teoretiska 
referensramen. I avsnittet läste vi in oss kring bakgrunden till revisionen, dess betydelse, allmänt om 
kreditgivning samt om andra viktiga och centrala teorier inom detta område. Detta i syfte att vara väl 
förberedda inför intervjuerna och på så vis resultera i framgångsrika intervjuer157. Detta då vi anser 
att det är viktigt att som undersökare att vara väl insatta i det aktuella området, i detta fall revision 
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samt kreditgivning. Insamlandet underlättade även våra tolkningar och analysen av de svar som 
lämnats av respondenterna.  

5.4 Intervjuguide 

Studiens intervjuguide (bilaga 1) bestod av frågor som var av olika karaktär, en del frågor var av 
sådan karaktär att de kan klassas som strukturerade medan andra hade en låg grad av struktur. 
Generellt kan det sägas att de frågor i intervjuguiden som var av ostrukturerad karaktär gav 
respondenterna möjlighet till mycket utrymme i sina svar medan de frågor som klassificerades som 
strukturerade hade mindre utrymme till fria svar.158 Skälen till att vi valde att använda oss av olika 
karaktärer på frågorna var att vi ville, på vissa frågor, få korta och precisa svar medan vi på andra 
frågor lät respondenterna svara relativt fritt. Detta på grund av att vi ansåg att detta skulle resultera i 
mer spontana svar. Dessa två karaktärer på frågorna resulterade i riktligt med information som ledde 
till att problemformuleringen kunde besvaras på ett tillfredställande sätt. Vi valde att i förväg skicka 
ut delar av frågorna till respondenterna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig på bästa sätt 
och på så vis kunna ge ett uttömmande svar. Skälet till de dolda frågorna, som de fick se först vid 
intervjutillfället, var att vi även ville få lite mer instinktiva svar. När frågorna konstruerades försökte 
vi se till att möjligheten har funnits för respondenterna att få möjlighet att styra sina svar på det sätt 
som de tycker. Detta för att kunna stärka den grad av självständighet och neutralitet som vi vill skall 
finnas i studien.  
 
Inledningsfrågorna behandlade bland annat hur lång erfarenhet respondenterna hade av 
kreditgivning till företag samt dess nuvarande uppgift inom banken. Vi ställde även en fråga kring 
deras utbildning inom kreditgivning. Dessa frågor konstruerades för att få en uppfattning om 
respondenternas erfarenhet inom kreditgivning men även för att skapa en avslappnad stämning 
mellan författarna och respondenten. 

 
Sedan följde frågor kring kreditgivning. Bland annat ställdes det frågor kring hur kreditgivningen går 
till, vilken finansiell information de använder sig av samt om det finns det några risker med att bevilja 
kredit till SME. Skälen till dessa frågor var för att kunna analysera vilken påverkan revision har vid 
kreditgivningen hos bankerna. Dessa frågor baseras på den teoretiska referensramen, för att dessa 
resultat sedan ska kunna kopplas till denna senare i analysen. De viktigaste områdena, som risk och 
säkerhet, vävdes in i dessa frågor.  
  
Angående revisorns roll ställdes det frågor om bland annat revisorns nytta för banken, dess roll vid 
kreditgivningsbeslut, om revisionsberättelsen kan påverka kreditbeslutet samt hur avskaffandet av 
revisionsplikten kommer att påverka bankens kreditgivning och dess process. Dessa frågor 
konstruerades i syfte att hjälp oss att besvara problemformulering och syfte och därmed nå en högre 
grad av kunskap än vad som hade kunnat inhämtas genom studerandet av litteratur och dylikt. Vi 
valde även att ställa ett par frågor kring revisionens betydelse vid en låg- respektive högkonjunktur. 
Detta med bakgrund av den rådande finanskrisen. För att studera frågorna närmare så finns 
intervjuguiden att se i bilaga 1.  
 
Genomförandet av intervjuerna kan kopplas samman med den teoretiska benämningen semi-
strukturerad vilken innebär att intervjuaren har en stor frihet i att utforma intervjun utifrån hur 
intervjun fortlöper. Exempelvis behöver frågorna inte komma i den ordning som förekommer i 
intervjuguiden. Det finns även utrymme för spontana frågor som inte alls finns med i intervjuguiden 
då intervjuarna vill anknyta till något respondenten sagt.159 Frågorna ställdes dock i stor utsträckning 
enligt den ursprungliga ordningen och ordalydelsen. 
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5.5 Konstruktion av case 

Motivet till skapandet av två case (bilaga 2) var att spetsa vår studie med ett praktiskt moment där 
respondenterna fick möjlighet att ta ställning till två fiktiva företag med årsredovisning och 
tillhörande revisionsberättelse. Detta för att se vilken betydelse kreditgivarna tillströk 
revisionsberättelsen samt revisionen vid kreditgivning. Även för att undersöka om och hur graden av 
allvarlighet hos anmärkningarna i revisionsberättelsen kunde påverka chanserna att bli beviljade 
kredit. Vi ansåg att två case skulle var det optimala, detta på grund av tidspressen. Men även för att 
undersöka vilka faktorer som kan påverka ett företags chanser att beviljas lån samt hur graden av 
anmärkningarnas allvarlighet eventuellt påverkade kreditbeslutet. Casen mailades ut en vecka i 
förväg så att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig, men även för att få ut så mycket 
information som möjligt. Förutsättningarna för företagen var att de var nya kunder för banken men 
att de hade en väl inarbetad verksamhet sen ett par år tillbaka. 
 
Casen var uppbygga så att båda företagen gjorde en kreditansökan hos respondenterna, där dessa 
fick tillfälle att i förväg bedöma möjligheten för företagen att få igenom sina kreditansökningar. De 
två företagen skickade tre stycken kreditansökningar med olika utgångspunkter; två ansökningar 
med revision varav en ren revisionsberättelse respektive en oren revisionsberättelse samt en 
ansökan utan revision. Ansökan som saknade revision hade utförts av företagets ekonomichef, men 
var inte granskad av någon revisor. De två andra ansökningarna var granskade och kvalitetssäkrade 
av en auktoriserad revisor. Skälet till att vi skapade tre olika utfall för respektive företag var för att se 
om det fanns några skillnader mellan företagen som anlitar en revisor kontra om företagen inte gör 
detta. Vi ville även undersöka hur stort inflytande revisionsberättelsen har samt hur stor inverkan 
den har på banken vid en kreditgivning. Det vill säga om graden av allvarlighet hos anmärkningarna 
kan påverka kreditbeslutet i någon riktning. I syfte att undersöka detta konstruerades den orena 
revisionsberättelsen som så att de två företagens anmärkningar hade olika grad av allvarlighet. 
 
Casen konstruerades genom användning av databasen Affärsdata som fanns tillgänglig via Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida. Vi fann lämpliga företag som vi tyckte skulle passa i studien. 
Företagen som ansågs lämpliga var SME med tre till fem anställda. Grunden till detta urval var att 
avskaffandet av revisionsplikten rör denna storlek av företag. Efter en urvalsprocess valdes två 
företag ut. All information, som skulle kunna spåras till de företag som hade valts ut, plockades bort. 
Vi valde även att plocka bort branschinformationen och den geografiska informationen. Detta på 
grund av att vi ville fokusera på revisionen och revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning. De 
företag som valdes ut hade en snarlik utveckling och resultat- och balansräkning. Dock fanns det en 
skillnad mellan de två företagens soliditet. Det fanns även en skillnad i företagens resultat där det 
ena företaget uppvisade ett bättre positivt resultat och där det andra företaget hade ett negativt 
resultat. Detta val grundades på att få så lika förutsättningar som möjligt och därmed det bästa 
resultatet.  

5.6 Databearbetning  

I syfte att underlätta analysen av respondenternas svar spelades samtliga intervjuer in med en 
diktafon. Denna inspelning skedde med medgivande från respondenterna. Vi valde att spela in 
intervjuerna för att undvika att missuppfatta något av de svar som gavs men även för att inte missa 
något vi ansåg viktigt. I och med att intervjuerna spelades in underlättades även arbetet med att 
analysera dem då intervjuerna går att lyssna på upprepade gånger. Efter att intervjuerna var 
genomförda påbörjades arbetet med att transkribera dem. Transkribering av intervjuer är 
nödvändigt eftersom det bidrar till att förbättra vårt minne samt att de intuitiva och halvt omedvetna 
tolkningarna av det som sagts kan kontrolleras. Även en noggrann analys av vad respondenterna sagt 
underlättas om intervjun transkriberas. En fördel är även att forskaren kan gå igenom intervjun ett 



  
42 

 
  

flertal gånger.160 Intervjuernas svar har reducerats i empiriavsnittet. Detta i syfte att underlätta för 
läsaren men även för att belysa de likheter och skillnader som fanns mellan storbankerna. Dock tror 
vi inte att denna reducering har påverkat studiens helhetsbild negativt. 

5.7 Källkritik  

Författarna anser sig nöjda med de intervjuer som genomfördes för att samla in material till studien. 
Ingen kritik riktas till de enskilda respondenterna då vi anser oss ha fått utförliga, relevanta och 
givande svar som på ett positivt sätt kan bidra till studiens slutsatser. Det faktum att intervjuerna 
genomfördes i respondenternas ”hemmamiljö” tror vi har bidragit till de resultat vi har fått fram. 
Detta är ett sätt, enligt Bryman och Bell, att få respondenten att känna sig bekväm i situationen och 
därmed kunna ge tillförlitliga och uppriktiga svar på de frågor som ställs.161 Intervjuerna genomfördes 
utan att respondenterna blev störda av yttre faktorer eller på något annat sätt tappade fokus. Vi var 
även nöjda med de personer som intervjuades på så sätt att de hade en lång erfarenhet inom detta 
område samt var inriktade på att bevilja krediter till företag. 

                                                 
160

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2005, 374. 
161

 Ibid. 368. 
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6. EMPIRI   
___________________________________________________________________________ 

 
Detta avsnitt presenterar resultaten från intervjuerna med storbankerna. Varje bank presenteras var 
för sig där de olika områdena behandlas. Resultaten från casen behandlas därefter samt en kort 
sammanställning av dessa. Syftet är att presentera de resultat som sedan analysen bygger på.  

___________________________________________________________________________   

6.1 Bank A 

Respondenten hade en positiv inställning till att ställa upp på intervju och var villig att ge oss den tid 
som behövdes vilket vi var tacksamma för. Han gav oss utförliga och givande svar på de frågor som 
ställdes.  

6.1.1 Respondentens bakgrund 

Respondenten arbetar som företagsrådgivare för SME på Bank A. På denna bank har de en indelning 
på företagsavdelningen där det finns vissa som arbetar med de större företagen, rätt många som är 
ansvariga för SME samt ett fåtal som arbetar med de små företagen. Respondentens kundstock 
består av både några större samt några mindre företag. Merparten utgörs dock av de medelstora 
företagen. Han har arbetat som företagsrådgivare sedan år 1990 och varit verksam inom bank i 25 år. 
Erfarenheten inom kreditgivning uppgår till 18 år, men då han även arbetat på den privata sidan så 
uppgår hans totala erfarenhet till 20 år. Respondenten är gymnasieekonom i grunden och har gått de 
flesta interna utbildningarna inom banken. Dessa sker för mestadels i början men de får en 
kontinuerlig uppdatering av regler och liknande.  

6.1.2 Kreditgivning 

Vid kreditgivning är den allmänna gången att en kund kommer in med en ansökan och utifrån detta 
behandlas den. Det görs en kreditberedning vartefter det tas ett beslut. Dessa beslut tas på olika 
beslutsnivåer/-instanser beroende på hur stor propån är. De minsta krediterna tas på 
tjänstemannanivå och då tas beslutet alltid av två tjänstemän tillsammans, så kallad ”dualitet”. Detta 
är en slags säkerhet för banken. För de större propåerna finns en kreditkommitté där merparten av 
kreditbesluten fattas. De riktigt stora propåerna skickas till en central kreditkommitté som beslutar 
om krediten. 
 
Respondenten försöker möta företagen och personligen skaffa sig en uppfattning av dessa. Banken 
har två regler för att de ska bevilja ett företag kredit. För det första att kredithandläggaren ska förstå 
verksamheten. Finns inte denna förståelse så beviljas inte krediten. Det andra är att de ska tro på 
verksamheten och företagaren. Uppfylls dessa två krav går de vidare till beredningen. 
 
Vad avser tiden som läggs ner på analyser av nya och gamla kunder vid kreditansökningar så finns det 
ingen skillnad. Dock är dessa analyser mer omfattande idag än vad de var för 20 år sedan. De har gått 
från att vara historiskt inriktade till att vara mer framåtriktade/framtidsinriktade och i och med detta 
läggs det större vikt vid kassaflödet och den fortsatta driften. Banken tittar på hur det ser ut 
framöver. Detta i syfte för att kunna säkerställa kundens betalningsförmåga i framtiden.  
 
Den typ av finansiell information som banken kräver av SME är främst årsredovisningen med 
resultat- och balansräkning. Dock beror det på när under året som ansökan inkommer. Är det under 
senare halvan av året vill de gärna se en prognos alternativt en kvartalsrapport/halvårsrapport. Detta 
beror dock på hur väl de känner kunden samt hur väl de kan följa historiken. Om inte begär de ofta in 
en budget. Detta beror dock som nämnts innan på hur välkänd kunden är samt hur stor kunden är. 
Informationsunderlaget de kräver beror även lite på karaktären av propån, bland annat hur mycket 
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företaget vill låna samt till vad. Till exempel en investering eller till en förändring av verksamheten. 
Av de helt nya kunderna kan de även begära in någon typ av affärs- eller kundplan. Detta för att 
undersöka vad de har för tanke och idé med detta. Om respondenten ska prioritera vilken 
information som anses viktigaste menar han att det är svårt. En årsredovisning är ändå en 
årsredovisning. Dock kan ett ärende inte behandlas med endast denna som underlag.  

6.1.3 Kreditbedömning 

Bank A följer ett kreditberedningsprogram, som bygger mycket på UC, vid kreditbedömning. I detta 
program finns även en analysfunktion. En kreditansökan kan i programmet resultera i tillstyrkes eller 
avstyrkes prövning. Dock kan banken ha andra uppgifter som leder till att de tillstyrker en ansökan 
trots att programmet menar annorlunda. 

6.1.4 Risker vid utlåning 

När Bank A bedömer ett företags risker undersöker de bland annat risker med verksamheten samt 
miljörisker. De tittar på tänkbara risker ur olika perspektiv för just detta företag. Respondenten 
menar att det inte finns några speciella risker med att bevilja kredit till SME. En nackdel är dock att 
SME medför större kreditförluster för Bank A. Detta beror på att banken har sin sämsta uppföljning 
av dessa kunder. De har en regelmässig uppföljning av de medelstora och stora företagen. Där finns 
en regelbunden kontakt med kunden och uppföljning av krediterna. För de mindre företagen har det 
inte funnits en sådan regelmässig uppföljning då det är svårare att fånga upp dessa kunder. 
Respondenten menar att detta beror på de så pass låga summor det handlar om. Det är helt enkelt 
summan som styr när de ska ha uppföljning och hur ofta detta ska ske. 
 
Idag använder sig bankerna rent generellt av Basel 2. Ett så kallat prissättningssystem. När 
respondenten började med kreditgivning använde bankerna en färdig prismall där kunderna fick 
betala den utsatta räntan och det var kunderna nöjda med. Idag är det en tämligen fri marknad där 
bankerna sätter priserna utifrån vilken kund det är och vilka säkerheter den har. Det går mer mot pris 
i förhållande till risk, vad banken får för säkerheter, värderingen av dessa och utifrån detta sätts ett 
pris. Respondenten menar att den bästa säkerheten en bank kan få idag är pantsatta pengar följt av 
fastighet och bostadsrätt. Desto mer som inte är täckt av säkerhet desto dyrare blir det. Det vill säga 
risken kan påverka priset. Desto dyrare priset är desto mindre är företagen benägna att låna. 

6.1.5 Revision 

Bank A ser positivt på revision. Detta eftersom om revisorerna kan vara med och upprätta 
likviditetsbudgetar och liknande så får banken mer material och desto lättare blir det att fatta ett 
kreditbeslut. Banken försöker ha en bra relation och dialog med revisionsbyråerna här i Umeå då det 
är oftast dem de har kontakt med. Dock ser denna relation varierande ut. Banken tar inte kontakt 
med revisorn vid varje kreditansökan utan gör detta när det känns angeläget för de ärenden det finns 
anledning. Respondenten menar att ofta handlar kreditansökningarna om standardärenden vilket 
innebär att det oftast inte brukar vara några problem. Dock menar han att det aldrig kan bortses från 
att revisorn har uppdraget från företaget. 
 
Respondenten menar att generellt sett innebär det att banken får ett bättre beslutsunderlag vid en 
medföljande revisor. Han menar även att många företagare inte är tillräckligt strukturerade eller 
insatta för att kunna prestera ett underlag, som exempelvis budget och resultaträkning. Dock finns 
det företagare som är det. Om revisorn skulle följa med vid en kreditansökan skulle banken få ett 
bättre beslutsunderlag eller åtminstone kunna kommunicera om vad för slags underlag banken 
behöver. Utifrån detta perspektiv, menar respondenten, ser de gärna att revisorn skulle vara mer 
inblandad. Det innebär rent generellt en fördel för företagaren. 
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6.1.6 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen har en stor betydelse för Bank A. Detta tillsammans med årsredovisningen är 
ett krav från deras sida. De tittar även på vilka slags anmärkningar som en eventuell oren 
revisionsberättelse innehåller. I de flesta fall finns det dock inga anmärkningar, men det har 
emellertid blivit fler och fler. En ren revisionsberättelse underlättar bankens bedömning av 
kreditansökan. 
 
Om det sedan tittas på hur pass allvarliga dessa anmärkningar är så spelar det roll ur det perspektivet 
att banken vill veta vad det är revisorn har haft synpunkter på. Beroende på vilken typ av anmärkning 
det är så kan det ha betydelse för ett beviljande av lånet. Kreditprövningen är dock alltid en 
individuell bedömning men det finns emellertid en gräns för vad banken tolererar.  

6.1.7 För- och nackdelar med revisionsplikten  

De fördelar respondenten ser med revisionsplikten är upprättandet av årsredovisning samt 
framtagandet av information och material som kan användas vid kreditgivning. Nackdelen med 
revisionsplikten är att det finns en risk för att material inte kommer fram. Respondenten menar att 
de som inte kan presentera en resultat- och balansräkning inte kommer att beviljas kredit. Detta då 
banken måste kunna göra en bedömning i om det finns substans för en framtida 
återbetalningsförmåga. 

6.1.8 Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 

Vilka potentiella konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kan få har diskuterats mycket inom 
Bank A. Dock har banken inget färdigt regelverk kring hur banken ska hantera detta. Det som har 
diskuterats inom banken och det respondenten har hört från kunder är att de företag som har 
krediter även kommer att fortsätta nyttja revisorn. Det är heller inte osannolikt att banken kommer 
att ha som krav att någon form av extern granskning har gjorts av de siffror som presenteras. 
Kreditgivare efterfrågar denna information men även externa styrelseledamöter och andra 
finansiärer kan ha synpunkter kring detta. Detta då det inte bara är bankerna som är intresserade av 
att det sker någon form av kontroll och granskning av ett företags räkenskaper. Däremot är det 
lättare för företag som inte har kredit att strunta i revision. Respondenten menar att intressenter till 
företag som är beroende av andra, oavsett om det är en kreditgivare, styrelseledamot eller annan, 
kan tänkas vilja ha kompletterande information utöver den som företaget själv presenterar. Detta för 
att kunna öka tillförlitligheten av dessa. Oavsett vad så kommer Bank A begära någon slags 
granskning av räkenskaperna genomförd av en oberoende part. Banken kommer fortfarande vilja ha 
information som de kan använda till en analys för att kunna bevilja krediter. Dock menar 
respondenten att det är svårt att exakt säga vilken utformning denna information kommer att ha. De 
interna kraven blir inte mindre bara för att revisionsplikten avskaffas. Snarare tvärtom menar 
respondenten. 

6.1.9 Beviljande av lån utan reviderad information 

Bank A skulle med självklarhet bevilja lån utan reviderad information. Detta görs redan idag då det 
finns andra företagsformer förutom aktiebolag såsom handels- och kommanditbolag samt enskilda 
näringsidkare. Dock ställer de lite högre krav av dessa. Banken vill ha lite annan information. De 
ställer även högre krav på egna åtaganden, som exempelvis borgen. Vid fåmansföretag har det även 
betydelse i hur de sköter sin privata ekonomi. Banken vill arbeta med helheten då det gäller dessa 
företag och då vill de även ha dem som privata kunder. Detta blir då en så kallad ”samlimitering”.  

6.1.10 Skillnader vid låg- respektive högkonjunktur 

Vid högkonjunktur ”slinker” ett och annat kreditbeviljande igenom som det antagligen inte skulle ha 
gjort vid en lågkonjunktur menar respondenten. Bankerna får tuffare krav på sig vid lågkonjunktur att 
inte släppa igenom alltför osäkra och riskfyllda kreditansökningar. Respondenten menar att kraven 
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på säkerheter ökar samt att de tar lite mer betalat för krediten exempelvis genom en högre ränta. 
Banken ska inte syssla med riskkapital utan de ska syssla med den löpande kreditgivningen i 
verksamheten. Respondenten menar dock att det egentligen inte ska vara någon skillnad mellan låg- 
och högkonjunktur. Han tror emellertid att det blir tuffare för företagen att beviljas lån vid en 
lågkonjunktur. 

6.2 Bank B 
Intervjun med Bank B gjordes i en annan stad än de andra bankerna. Respondenten var mycket 
avslappnad och lättsam, men gav ändå ett seriöst intryck och svarade utförligt på de frågor vi hade. 
Han hade även gjort en grundlig analys av casen som vi hade skickat ut innan intervjun.  

6.2.1 Respondentens bakgrund 

Respondenten har titeln ”kundansvarig företag”, med en erfarenhet inom kreditgivning om tre år 
varav två år till företag och ett år till privatpersoner. Respondentens utbildning är en masterexamen 
från universitetet samt en rad olika internutbildningar inom området kreditgivning från två av 
Sveriges största banker.  

6.2.2 Kreditgivning 

Bank B undersöker först och främst historiken för det ansökande bolaget men även tidigare bokslut. 
De väger även in hur väl de känner kunden, men i regel kräver de in preliminära siffror, balans- och 
resultaträkning samt en prognos över framtiden. Banken bedömer även hur stor summa pengar det 
rör sig om. Respondenten menar att ju högre belopp desto hårdare krav kräver ställer de. Ett 
exempel som nämns är att om kreditansökan omfattar 50 000 kr så görs ingen större bakgrundskoll 
utan ett muntligt resonemang förs.  
 
I grunden så kommer en kreditförfrågan in till en handläggare inom Bank B och beroende på belopp 
finns det olika alternativ inom banken. Större belopp diskuteras med en kreditbredare som bara 
sysslar med krediter, men vid lägre belopp använder de sig av ett eget utvecklat scoringsystem, där 
en ansökan resulterar i beviljande eller avslående. Generellt kan det säga att Bank B beviljar kredit 
om företaget har ett positivt kassaflöde medan banken är skeptisk och gärna drar sig undan om detta 
skulle vara negativt. ”En lärdom från 90-talets kris i bankvärlden” menar respondenten.  Vad gäller 
nya kunder så görs det en djupare och hårdare bedömning, medan företag som banken har haft ett 
30 årigt samarbete med, i både uppgång och nedgång, görs det inte samma hårda genomgång med.  
Den viktigaste informationen Bank B vill få in vid en kreditansökan är resultaträkningen då det är 
detta kassaflöde som betalar räntor och amorteringar. Kan företaget inte uppvisa ett positivt 
kassaflöde är det mycket svårt att få lån hos Bank B idag. 

6.2.3 Kreditbedömning 

De har en egen uppbyggd kreditmodell, en typ av scoringmodell där de matar in information om 
företaget och får ut en rating (klassificering) på kunden. Ratingen är den som styr både 
prissättningen och om företaget beviljas kredit eller inte. För låg rating leder till ett avslag på ansökan 
eller att banken är tvungen att göra en mer omfattande utredning av företaget.  

6.2.4 Risker vid utlåning 

Bank B använder det egna scoringsystemet för att plocka fram den information som behövs för att 
kunna avgöra ett kreditbeslut. Sedan analyserar banken om det finns några säkerheter i företaget 
och vilka risker som kan förekomma i företaget och i den bransch som företaget är verksam inom. 
Den specifika risk som Bank B ser med att låna ut pengar till SME är att de är mer beroende av få 
kunder. Respondenten nämner som exempel Volvo som har en så pass stor kundstock att om någon 
byter bil-/lastbilstillverkare så klara sig Volvo i alla fall. Medan en lastbilsåkare som kör för SCA och 
SCA väljer att avsluta kontraktet med åkaren är risken stor att åkaren får stiltje i sin rörelse ett bra 
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tag. En annan risk som Bank B ser med SME är att de ofta är mer beroende av ett fåtal personer, 
vilket blir en risk om någon av nyckelpersonerna skulle bli sjuk eller avsluta sin anställning. En 
möjlighet som Bank B säger sig använda är kreditvillkor, där företag får komplettera med säkerheter 
såsom företagsinteckningar och dylikt. I dagsläget är det högst aktuellt i nystartade företag att 
banken kräver borgen då det ofta finns dåligt med säkerheter i nystartade bolag.  

6.2.5 Revision 

Bank B har ofta den löpande kontakten med personen eller personerna som sköter den löpande 
bokföringen i det aktuella företaget. De har valt den vägen för att alltid få aktuella siffror. Men sedan 
stämmer banken av ofta med revisorn. De försöker föra en dialog med revisorn och kontrollera med 
honom hur han ser på företaget och den eventuella investering som de har tänkt genomföra om 
detta exempelvis är syftet med krediten. Respondenten ser det som positivt om revisorn följer med 
kunden in till banken vid en kreditförfrågan, då banken får en oberoende åsikt och revisorn har 
möjlighet att jämföra med andra branscher som han verkar inom. Han kan fungera lite som en tolk, 
men de menar från Bank B att själva beslutet inte påverkas av att företaget hade med sin revisor eller 
inte, men i processen innan är det alltid en fördel. Revisorns arbete är en form av kvitto på att allt 
står rätt till i företaget och att ägaren har kontroll på sina siffror i företaget. Revisorns arbete blir allt 
viktigare vid nystartade företag eller vid nya kunder för banken. Detta på grund av att med gamla 
kunder finns en bra historik över, medan det med nya företag inte finns samma historik och då 
fungerar revisorn som ett gallringsfilter. Respondenten menar att om det kommer ett företag som 
anlitar en revisionsbyrå så har de ett mer genomtänkt förslag än ett företag som har suttit hemma på 
kammaren och snickrat ihop det själv. 

6.2.6 Revisionsberättelsen 

Respondenten menar att revisionsberättelsen ofta är ett standarddokument i de två första avsnitten, 
och att banken är mer intresserad av avslutningen. Inställningen till en oren revisionsberättelse från 
bankens sida är att det ses som en första väckarklocka och att det är inte något positivt för kunden. 
Det kräver en förklaring av kunden för att ärendet ska gå vidare.  

6.2.7 För- och nackdelar med revisionsplikten 

Respondentens menar att de flesta företag är seriösa och vill företag fortsätta framstå som seriösa så 
kommer de att fortsätta att anlita sin revisor. Skulle det börja gå överstyr så kan revisorn vara med 
och styra upp verksamheten eller komma med rådet att företaget ska avveckla sin verksamhet. Det 
företagen tjänar på kortsikt, det förlorar de i säkerhet. ”Jag skulle vilja påstå att gå förbi revision det 
är som att pissa i brallan, det värmer i början men blir kallt sen” menar respondenten.   

6.2.8 Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 

Respondenten resonerar som så att om handläggaren ska ta ett kreditbeslut på oreviderad 
information så är risken större att de, av försiktighetsskäl, kommer att sätta en lägre rating på kunder 
om reviderad information inte finns tillgängligt. Detta leder därmed till att kunden får betala ett 
högre pris. Som konjunkturen ser ut just för tillfället och om lågkonjunkturen kommer att gå ännu 
djupare kommer Bank B förmodligen i framtiden att kräva reviderad information av sina kunder för 
att företaget ska få sin låneansökan beviljad. Banken kommer om inte annat att kräva en högre 
säkerhet. Bank B ser sig inte som någon ideell organisation och det är inte självklart att företagen får 
låna pengar av banken idag. Respondenten hoppas att seriösa företag även i framtiden kommer att 
använda sig av en revisor.  

6.2.9 Beviljande av lån utan reviderad information 

Bank B kan låna ut pengar med oreviderad information. Då kommer de istället titta på preliminära 
siffror och sätta en rating på kunden. Men som tidigare nämnts kommer företaget få en högre rating 
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hos Bank B om ingen reviderad information kan uppvisas. På löpande beslut och alla tyngre beslut 
krävs det och kommer det att krävas i framtiden att företagen kan uppvisa reviderad information. 

6.2.10 Skillnader vid låg- respektive högkonjunktur 

I en högkonjunktur är alla siffror som företagen uppvisar positiva vilket leder till att banken tar 
kreditbeslutet på dessa siffror, men när siffrorna sedan börjar bli svagare får revisorn en större 
betydelse.     

6.3 Bank C 

Inställningen från respondenten till att ställa upp på intervju var mycket positiv. Respondenten tog 
sig tid att svara på de frågor som ställdes fastän respondenten hade mycket att göra och ont om tid, 
vilket vi var mycket tacksam för. Den känsla som vi fick var att respondenten svarade utförligt på 
frågorna och inte höll inne med någon information. 

6.3.1 Respondentens bakgrund 

Respondenten titulerar sig som kontorschef samt som en av tre kreditchefer för Norrland och är på 
så sätt involverad i de flesta kreditbeslut som fattas från Sundsvall och uppåt. Han har ungefär 20 års 
erfarenhet av kreditgivning till företag. Den utbildning som respondenten besitter är enstaka kurser 
från universitetet samt en rad olika internutbildningar på olika nivåer inom banken.  

6.3.2 Kreditgivning 

För de allra minsta företagen så övergår det till att alltmer jobba med så kallad scoring. Banken väljer 
att använda de officiella siffrorna som finns att hämta hem från UC och skattemyndigheter plus det 
material som företaget själv skickar in. Sedan försöker de väga ihop riskerna till en riskprocent som 
sedan blir avgörande för vilket beslut det blir för kreditansökan. Antingen får företaget godkänt på 
sin ansökan eller så måste banken arbeta manuellt med kreditansökan och bedöma kreditfrågan 
manuellt. Från bankens sida har de valt att dela in företagen efter omsättning. Där klassificeringen 0-
5 miljoner är de allra minsta, 5-50 de medelstora samt 50+ ses som de stora företagen. Scoring sker 
mer automatiskt på de allra minsta företagen och vissa medelstora företag, men i grunden är det 
alltid beloppet på krediten som är avgörande. Inom kontorsservice jobbar de med kunder med en 
omsättning upp till 500 miljoner, ibland ännu större. Där blir det dock en mer manuell bedömning då 
deras kreditförfrågningar ofta handlar om så stora belopp och ofta är komplicerade på andra sätt.  
 
Den typ av finansiell information som Bank C kräver vid en kreditansökan är historiska siffror, en 
prognos över framtiden samt preliminära siffror över innevarande år. Ibland kan det även krävas en 
investeringskalkyl där kunden får motivera varför de gör investeringen och om de kan räkna med att 
gå med vinst på den. Beroende på vad företaget har för rådgivare gör Bank C även en egen finansiell 
analys. Vid komplicerade fall använder Bank C sig av tre olika scenarion som de kallar Worst case, 
Base case och Management case. Där Management case ofta ser riktigt bra ut och är det 
företagsledningen hoppas på medan Worst case är när alla parametrar går åt fel håll. Har banken ett 
komplicerat fall och de tittar på Worst case och företaget ändå skulle klara av att betala sin kredit så 
går kreditansökan igenom.  
 
Vidare kan det sägas att de lägger generellt lite mer tid på nya kreditkunder gentemot gamla 
kreditkunder.  Även kunder Bank C har en dokumenterad erfarenhet från andra delar av banken, 
exempelvis som privatkunder men som inte är kreditkunder, läggs det ner mer tid på.  

6.3.3 Kreditbedömning 

Bank C använder sig av dels scoring och dels av en mer individuell bedömning.  
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6.3.4 Risker vid utlåning 

Bank C undersöker om det finns någon risk för att företaget kommer att hamna i obestånd och om 
detta sker hur det då ser ut. Den mesta tiden ägnas åt att bedöma risken för att hamna i obestånd. 
Sedan är det affärsidé och SWOT-analys som granskas vid en kreditprövning. De försöker sedan 
koppla samman dessa med de siffror som företaget presenterar. Respondenten menar att det är 
lättare att bedöma en kreditförfrågan från ett befintligt företag då banken har möjlighet till en helt 
annan dokumentation än till exempel för ett nystartat företag. Kassaflöde är det avgörande för att bli 
beviljad lån i Bank C då det är kassaflödet som ska betala amorteringar och räntekostnader.  
 
Respondenten menar vidare att det finns vissa risker med att låna ut pengar till SME. Ett större 
företag har ofta fler intressenter, vilket innebär att det är fler som har mer att förlora om företaget 
skulle försvinna, och därför försöker företagen motverka detta på olika sätt. Sannolikheten att 
banken ska förlora på ett större bolag är mindre. Det poängteras dock från banken att det däremot 
inte är sagt att kreditförlusterna över tid är större för mindre företag. Banken sprider riskerna på ett 
annat sätt i SME, banken har fler ägg i olika korgar. Respondenten klargör också att risken kan 
minskas med att införa kreditvillkor. Till exempel att de får en kortare amorteringstid eller en högre 
ränta. 

6.3.5 Revision 

Respondenten är positivt inställd till revisorn och tycker att de har en bra relation med de flesta 
revisorer. Respondenten anser det är ett bra sätt att göra affärer om alla träffas tillsammans, banken, 
revisorn och kunden i fråga. Han menar även att det, utifrån bankens perspektiv, ger ett seriöst 
intryck om kunden har med sig sin revisor eller annan rådgivande person när företaget ansöker om 
krediter, det vill säga det blir en fördel.  
 
Respondenten anser att revisorns arbete skapar nytta då banken får en slags kvalitetssäkring, 
eftersom revisorn granskat hur företaget sköter räkenskaperna och den interna kontrollen. 

6.3.6 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är något som respondenten tycker ser likadan ut de två första styckena och de 
är mest intresserad av de två avslutande styckena. Respondenten har den åsikten att bara det att en 
revisionsberättelse skulle vara oren innebär röd flagg. Detta då det krävs relativt mycket för att 
företaget ska få en revisionsberättelse som inte är enligt standardutformning. Bank C ser det som 
mycket graverande om företaget har en oren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen sätter en 
kvalitetsstämpel sedan gör Bank C en individuell bedömning av det kreditsökande företaget.  

6.3.7 För- och nackdelar med revisionsplikten 

Respondenten tror att ett avskaffande är bra för företagen. Det är, för revisionsbyråerna, bra på så 
sätt att de faktiskt måste tänka på vad det är de egentligen levererar och vad kundnyttan är. De som 
hanterar det här på rätt sätt kan gå stärkta ur det, förstärka sin kompetens och sin konkurrenskraft. 
Idag är det, som nämnts tidigare, ett lagstadgat krav vilket gör att de inte alla gånger ser till kunden 
och vad kunden får när de köper tjänsten. Så respondenten antar det är en marknadsorientering av 
branschen som han menar är i grunden sund.   

6.3.8 Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 

Respondenten tror inte att det får någon större betydelse än det som nämnts under övriga avsnitt. 
Han menar att det handlar om att handläggaren måste sunt förnuft när de bestämmer sig för om de 
vill ha mer material för ytterligare analyser. 
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6.3.9 Beviljande av lån utan reviderad information 

Från respondentens sida så vet han att revisionsplikten kommer att avskaffas för oerhört många 
företag, men respondenten menar att de kommer att fortsätta bevilja krediter även utan 
granskningen av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Som respondenten har förstått det så 
kommer det att vara någon redovisningsspecialist som kommer att skriva något slags omdöme, och i 
vissa fall kommer banken att likställa det med att en revisor har gjort det. I andra fall kommer de 
dock kräva att en revisor eller annan oberoende part har granskat företaget.  

6.3.10 Skillnader vid låg- respektive högkonjunktur 

Generellt kan det sägas att riskaptiten förändras över tiden, vid en lågkonjunktur är riskaptiten 
betydligt längre innan det vänder, och då är revisorn en faktor som kan påverka ett kreditbeslut.  

6.4 Bank D 

Respondenten hade en positiv inställning till att ställa upp på intervju och var villig att ge oss den tid 
som behövdes vilket vi var tacksamma för. Han gav oss mycket utförliga och givande svar på de 
frågor som ställdes.  

6.4.1 Respondentens bakgrund 

Respondentens nuvarande befattning inom Bank D är kreditchef. Han har en erfarenhet om 30 år 
inom kreditgivning, vilket även är den tid han har arbetat med kreditgivning till företag. Han har även 
arbetat med privata kunder under en kort tid. Respondenten har en akademisk examen inom 
ekonomi samt en rad olika interna och externa utbildningar inom detta område.  

6.4.2 Kreditgivning 

Såsom Bank D har lagt upp kreditgivning så fattas merparten av besluten ute på lokalkontoren och då 
antingen av medarbetarna eller av kontorschefen. Beroende på hur högt belopp det rör sig om samt 
kompetensen hos handläggaren tas besluten av antingen medarbetarna eller kontorschefen. Dessa 
har alla en personlig kreditgräns upp till vilken de är behöriga att bevilja kredit till. Detta betyder 
alltså att ett mycket högt kreditbelopp kan beviljas ute på kontoren bara handläggaren har 
kompetensen och auktoriteten att bevilja det aktuella beloppet. I annat fall går de vidare till en 
kreditavdelning där respondenten är chef. Där har de ansvar för svårare fall. Innefattar det ännu 
större belopp än vad kreditavdelningen har befogenhet till förs det vidare till den regionala 
bankstyrelsen alternativt till bankens centralstyrelse. De fall som går så långt är uppskattningsvis ca 
15 stycken fall per år enligt respondenten. Dessa fall handlar dock om miljardbelopp. 
 
Den finansiella information som Bank D kräver av SME vid kreditbedömning är i första hand officiella 
årsbokslut och i andra hand delårsbokslut som oftast dock inte är reviderade. Respondenten menar 
att kvaliteten är mer varierande på de sistnämnda och att dessa kräver mer tolkning. Annan 
information de brukar begära är likviditetsanalyser. Bank D begär sällan in olika typer av budgetar, 
detta då respondenten menar att dessa inte är alltför tillförlitliga.  
 
Bank D lägger ner mer tid och går djupare in i analysen vid nya kunder eftersom banken saknar 
företagets historia. Vid en äldre kund, som de arbetat med förut, har de en historia och på så vis kan 
ett mönster studeras. 

6.4.3 Kreditbedömning 

Bank D använder normalt inga modeller vid kreditbedömning, dock görs detta på den privata sidan. 
På företagssidan görs detta endast i vissa specifika situationer. Banken går dock mot att alltmer 
använda vissa modeller och då speciellt för SME och vissa typer av företag som kan ses som mer 
riskfyllda.  
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Respondenten menar det att banken har en dålig uppföljning av SME och att de därför funderar på 
att utveckla ett program där de bara kan mata in de uppgifter de har och sedan få ut uppgifter om 
vilka som kräver uppföljning.  

6.4.4 Risker vid utlåning 

Vid riskbedömningen hos Bank D görs det en bedömning av företaget genom att det begärs in 
affärsplan samt att de går igenom olika områden inom företaget såsom marknad, 
produktionsförutsättning med mera. De tittar även på företagets geografiska läge, om det befinner 
sig i glesbygd eller på en mindre ort. Respondenten menar även att de undersöker bokslutet men att 
det i slutändan ofta blir en individuell bedömning beroende på vad det är för företag. 
Riskbedömningen avslutas sedan med att handläggaren författar ett PM där de sammanfattar 
företaget och den slutsats de kommit fram till. 
 
Respondenten menar att de största riskerna finns bland de nystartade företagen då det är svårt att 
bedöma vilka som kommer att utvecklas och vilka som inte kommer att klara sig. Han menar även att 
de privatpersoner som får genomgå skuldsaneringar ofta är de som startat företag tidigare. 
 
De största kreditförlusterna för Bank D finns inte bland SME enligt respondenten, trots att det kan 
vara relativt många kunder det handlar om. Detta beror på att det handlar om så pass låga summor. I 
de större företagen inbegriper det högre summor och kreditförlusterna blir därför sammantaget 
större bland dessa. 
 
Utlåningsrisken kan i vissa fall minskas med kreditvillkor vilka ofta är standardiserade. Det 
respondenten poängterar är att banken kan klargöra för företaget att de till exempel måste uppnå en 
viss soliditet för att kunna beviljas krediten. Det vill säga att om företaget har en soliditet om 10 % så 
kan banken ställa upp som krav att företaget ska nå en soliditet om 20 % och att de då beviljas 
krediten. Respondenten menar att ”om man inte talar om vad man vill är det ganska svårt att få det 
man vill”. Detta är dock svårt bland nystartade företag i och med att de har det allmänt svårt att få 
det att gå ihop. Då får det istället ställas upp andra krav. De flesta banker idag arbetar med Basel 2 
vilket är konstruerat så att nystartade företag innebär en högre risk och på grund av detta vill banken 
har mer betalat. Detta tillämpas av Bank D i en viss mån i dagsläget men att banken går mer och mer 
mot detta arbetssätt.  

6.4.5 Revision 

Relationen mellan revisorerna och Bank D är goda. De ses som en garant för att de uppgifter banken 
får är korrekta. Dock menar respondenten att revisorn ibland kanske arbetar för nära kunderna och 
på så vis kanske inte är så pass oberoende som det kanske krävs. Respondenten hävdar att ”man 
biter inte den hand om föder en” och menar därför att det är fel part som betalar. Han har ett förslag 
om att det ska införas en avgift i förhållande till omsättning som i sin tur går till en fond och som 
sedan utser en revisorn. Denna får sedan sitta på sitt uppdrag i fyra år. Detta skulle säkerställa 
revisorns oberoende på ett bättre sätt. 
 
Hos Bank D sker det ibland att revisorn följer med till banken vid en kreditansökan och ibland begärs 
detta av banken. Respondenten menar att många SME har svårt att förklara sin ekonomiska 
verklighet medan det i större företag ofta finns personer som är ekonomiskt utbildade och därmed är 
mer strukturerade och på så vis har utvecklat en likviditetsbudet och liknande. Detta är dock en 
ordningsfråga menar respondenten. 
 
Revisorns arbete skapar en nytta för Bank D. Det finns dock revisorer som kommer för nära 
företagen, vilket nämnts tidigare, och som bankerna således har mindre förtroende för. De kan 
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begära att företaget byter revisor men i sådana fall handlar det oftast om att byta till en 
auktoriserad. Det har hänt i något fall att Bank D har begärt revisorsbyte, då de anser att revisorn har 
haft en för nära relation till företaget. Det kan dock vara så att denna revisor har många andra 
företag där det finns ett bra oberoende förhållande. Respondenten poängterar det att revisorn inte 
ska arbeta för nära företagen, att det måste finns en viss distans. Har de problem med revisorn 
ställer de konkreta frågor för att på så vis få en uppfattning om hur det ligger till. 

6.4.6 Revisionsberättelsen 

Bank D har nytta av revisionsberättelsen och då framförallt om det finns anmärkningar. Banken tittar 
helt enkelt efter om revisionsberättelsen är ren och skulle det då finnas anmärkningar, till exempel 
att revisorn frisäger sig ansvar, undersöks detta med företaget alternativt revisorn. Respondenten 
menar att graden av allvarlighet hos anmärkningarna är en viktig faktor vid en kreditansökan. Han 
hävdar att detta innebär att företaget som har gått för långt i sitt undvikande av regelverket vilket 
leder till att krediten inte beviljas. Då noteras detta i pm:et att detta ska avvecklas. Krediten kan även 
sägas upp. 

6.4.7 För- och nackdelar med revisionsplikten 

Respondenten menar att fördelen med revisionsplikten är att banken inte behöver argumentera med 
kunden vilken information som krävs. 

6.4.8 Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 

Respondenten vet inte ännu helt säkert vilka konsekvenser ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kan resultera i. Detta diskuteras mycket inom Bank D. Personligen är respondenten 
bekymrad över detta. Han menar att det sannolikt kommer att bli så att då lagen inte ställer krav på 
revision så kommer Bank D göra detta. Dock är det inte klart på vilket sätt ännu. Respondentens idé 
är att ställa upp olika standardnivåer av revision, exempelvis L1-3, för det företagen krävs av banken 
och dessa går sedan till revisorn som vet vad detta är och beställer dessa tjänster. Detta skrivs då in i 
kreditvillkoren. Dessa ska inte vara lika hårda för de små företagen som för de stora. 
 
Respondenten hoppas att ett avskaffande inte ska påverka Bank D:s kreditgivning alltför mycket. 
Banken är beroende av ett tillförlitligt underlag och måste därför ha tillgång till detta på något sätt. 
Han menar att det finns kreditgivare som även arbetar som revisionsbyråer vilket inte är alltför 
lyckosamt eftersom relationen sinsemellan förtaget och kreditgivaren blir för nära. Kreditgivaren får 
då svårt att ta neutrala beslut som inte påverkas av faktorer som inte har med själva kreditgivningen 
att göra. 

6.4.9 Beviljande av lån utan reviderad information 

Bank D skulle normalt inte bevilja lån utan reviderad information, speciellt inte om det är en ny kund. 
Om det däremot är ett företag som är välkänt för dem och där revisorn har blivit sjuk skulle lån 
beviljas eftersom de känner till verksamheten väl. Detta beror dock mycket på situationen. Till 
exempel skulle det vara svårt att bevilja lån till ett nystartat företag som haft verksamhet i cirka två 
år och ännu inte fått ihop något bokslut som är reviderat. Sifferinformation är en sak och de 
iakttagelser som görs på plats är en annan. 

6.4.10 Skillnader vid låg- respektive högkonjunktur 

Respondenten menar att indirekt kan det finns skillnad avseende beviljandet av lånet vid en låg- 
respektive högkonjunktur. I en högkonjunktur är det färre företag där besluten är mycket kritiska. 
Respondenten menar att det i en högkonjunktur är det kanske ca 10 % som är särskilt svåra för 
banken medan det i en lågkonjunktur kan vara närmare 50 %. I en lågkonjunktur blir det därför än 
viktigare att den ekonomiska informationen är tillförlitlig. 
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6.5 Case 

Nedan presenteras bankernas bedömning av respektive företags chanser att beviljas kredit. Svaren 
finns presenterade under respektive företag och slaget av revisionsberättelse där varje banks 
bedömningar finns presenterade. För att se respektive företags årsredovisningar samt dess rena och 
dess orena revisionsberättelse se bilaga 2. 

6.5.1 Företag 1 

Allmän beskrivning av företaget 
Det första företaget som vi har använt oss av i casen är ett företag som bedriver försäljning, 
reparationer och service av fritidsbåtar, samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. Företaget 
har två stycken anställda och har sin bas i södra delarna av Sverige. Företag 1 har en omsättning på 
1748 tkr och en soliditet på 22 %, ytterligare information om företaget finns i bilaga 2. 
 
Bank A 
Respondenten menar att detta i huvudsak är för lite material. Det handlar mycket om att förstå och 
tro på verksamheten. Sen är det viktigt att banken träffar och pratar med ägare/verkställande 
direktör och att de har ett förtroende för dem. I SME handlar det mycket om förtroendet banken har 
för personerna bakom företaget. Detta menar respondenten är lite svårt i detta fall. Inget av dessa 
två fall är självklara åt något håll då det är tämligen små resultat. I båda fallen krävs kompletterande 
information för att kunna ge ett klart svar. Respondenten menar att antingen beviljar de hela 
summan eller inte.  
 
Bank B 
Här menar respondenten att de får gå in och titta lite vad det är för verksamhet som företaget 
bedriver. Respondenten menar att detta företag har mindre av värde som kan realiseras vid en 
konkurs. Han poängterar att banken får 55 % av en företagsinteckning och varulager kan vara värt 
relativt lite. Kommentarer som respondenten ger angående Företag 1 är att de har inte så stora 
materiella anläggningstillgångar, litet varulager och att de släpar ordentligt med sina faktureringar. 
De har även en lång kredittid gentemot sina kunder.   
 
Bank C 
Respondenten kommenterar företagets bransch och menar att den branschen upplevs lite osäker 
idag på grund av konjunkturen. Men då företaget även sysslar med reparationer och service så 
brukar detta kunna generera bra marginaler i denna typ av verksamhet. Bank C kommenterar 
företaget på så sätt att de har tappat rejält i omsättning samt har en dålig likviditet. Företaget har en 
besvärlig situation framför sig menar respondenten. Dock är det inte helt nattsvart. 
 
Bank D 
Respondenten reagerar direkt på de stora kundfordringar som Företag 1 har. Detta menar han är en 
ansträngande situation för företaget. 

6.5.1.1 Ren revisionsberättelse 

Bank A 
Här vill respondenten veta hur mycket pengar det rör sig om för att eventuellt kunna bevilja kredit. 
Det behövs mer information om företagets planer med dessa pengar och vad de vill uppnå med dem.  
 
Bank B 
Här skulle respondenten ta kontakt med kunden och fråga varför de har en sådan stor post med 
kundfordringar. Banken har fått en bekräftelse av revisorn att allt står rätt till, vilket banken, vid 
första anblicken, inte fick när resultaträkningen studerades. Respondenten menar att här skulle 
banken gå vidare och föra ett resonemang med kunden och väga in andra affärer.  
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Bank C 
Nyckeltalen visar att de har en lång kredittid, vilket Bank C reagerar på. Dock skulle en ren 
revisionsberättelse påverka på ett positivt sätt trots kredittiden. Respondenten menar att han skulle 
ta kontakt med företaget och begära in mer information och föra ett resonemang med ägarna för att 
hitta en lösning.  
 
Bank D 
Respondenten kommenterar direkt efter att han har studerat företagets siffror att Bank D aldrig 
skulle ingå ett kreditsamarbete med detta företag fastän företaget hade en ren revisionsberättelse. 

6.5.1.2 Oren revisionsberättelse 

Den revisionsberättelse klassificeras som då revisorn har avstår från att uttala sig. I den orena 
revisionsberättelsen var anmärkningen att ”i balansposten kundfordringar finns det gamla fodringar 
för 1040 tkr som var oreglerade vid revisionstillfället” samt att inga revisionsbevis har erhållits ”som 
visar att fodringarna är upptagna till rätt värde”.  
 
Bank A 
Dessa anmärkningar menar respondenten är ett bekymmer. I och med att företaget omsätter 
förhållandevis lite pengar (75 000) är detta relativt tunt enligt respondenten. Om revisorn då har 
synpunkter på balansposterna som kan påverka både positivt och negativt så är detta inte positivt. 
Eget kapital uppgår till 430 000 kr men här kräver respondenten mer information. Hur mycket ska 
företaget låna och vad är syftet med lånet? Även omsättningsförändringen är i negativ trend vilket 
även det påverkar. Om detta var den enda informationen Bank A skulle få av företaget så skulle 
troligen inte lån beviljas. 
 
Bank B 
Om den orena revisionsberättelsen läses så får banken ännu mer vatten på sin kvarn. Respondenten 
menar att han skulle ta kontakt med företaget och fråga vad som har hänt. Bank B skulle avslå 
kreditansökan.  
 
Bank C 
Detta företag skulle få det mycket svårt att bli beviljad en kredit hos Bank C med en oren 
revisionsberättelse. Dock skulle respondenten ta kontakt med företaget och se vad som har hänt. 
 
Bank D 
Svaret blir även här att Bank D aldrig skulle ingå ett kreditsamarbete med detta företag.  

6.5.1.3 Utan revisionsberättelse 

Bank A 
Det skulle vara mycket svårt för detta företag att få lån. Respondenten faller åter tillbaka till hur 
mycket pengar det handlar om och vad de ska användas till. Respondenten skulle även vilja se en 
budget som visar exempelvis att en investering leder till en omsättningsökning. 
 
Bank B 
Respondenten förklarade klart och tydligt att utan revisionsberättelse skulle detta företag vara 
chanslös vid en kreditgivning. Bank B skulle inte ägna många timmar på det här bolaget. 
 
Bank C 
Respondenten förklarade att utan revision blir det svårt med en kreditgivning. I detta fall skulle 
banken få koppla in en revisionsexpert eller annan rådgivare för att titta igenom bolaget vars kostnad 
företaget i slutändan skulle få betala. 
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Bank D 
Tveklöst ett nej då banken redan vid en ren revisionsberättelse skulle välja att säga nej till en 
kreditansökan. Företagets situation skulle inte bli bättre utan revisionsberättelse.  

6.5.2 Företag 2 

Allmän beskrivning av företaget 
Företag 2 är ett företag som bedriver mekanisk verkstad samt tillverkning av cisterner och tanker av 
metall. Företaget har också två stycken anställda och finns i södra Sverige. Företag 2 har en 
omsättning på 1745 tkr och en soliditet på 74 %, här kan vi se en liket mellan företag 1 och 2 när det 
gäller omsättning men att företag 2 har en högre soliditet. För en närmare granskning mellan 
företagen se bilaga 2. 
 
Bank A 
Se Bank A:s allmänna kommentarer kring även detta företag under rubriken Företag 1. 
 
Bank B 
Respondentens första kommentar var att detta var ett betydligt roligare företag. Här fanns det en 
negativ omsättningsförändring men det är inte så konstigt anser respondenten från Bank B. 
Respondenten påpekar att företaget gjorde ”kanonår” 05/06 och 06/07 var bra jämfört med tidigare 
år samt att företaget har en mycket fin soliditet.  
 
Bank C 
Företagets verksamhet är mycket kopplat till vilka produkter som tillhandahålls, direktkontakten med 
kunderna, hur dessa kunder ser ut samt hur konkurrenssituationen ser ut etcetera menar 
respondenten. Han ansåg att företaget hade en hög soliditet och en god likviditet. Han menar att 
kassaflödet är otroligt viktigt och i detta fall menar han att företaget har ett bra kassaflöde.  
 
Bank D 
Detta företag verkar till synes helt okej och det har en hyfsad likviditet. Detta sköter inte sina 
betalningar. Här finns det en administration som inte fungerar menar respondenten. Det är något 
som inte är bra i detta företag. Det är inte siffrorna som respondenten reagerar vid i första hand utan 
snarare att det är dålig ordning. Respondenten skulle ta kontakt med företaget och höra vad som 
hänt. Han ger som förslag att den som sköter bokföringen kanske är sjuk eller liknande. 
Respondenten menar att har de haft kunden sen tidigare så vet de hur företaget har sköts tidigare 
också. Han skulle inte direkt sänka detta företag. Företaget har nästan inga skulder. Tänkbart att 
bevilja kredit till detta företag om det var ett känt företag. Hade det varit en helt ny kund hade de 
varit mer tveksamma.  

6.5.2.1 Ren revisionsberättelse 

Bank A 
Detta företag har en betydligt högre soliditet. Dock vill respondenten även här veta hur mycket 
pengar det rör sig om för att eventuellt kunna bevilja kredit. Det behövs mer information om 
företagets planer med dessa pengar och vad de vill uppnå med dem. Detta företag har emellertid en 
lite positivare omsättningsförändring men det är fortfarande tunt då det knappt går ihop. 
 
Bank B 
Vid en ren revisionsberättelse skulle Bank B låna ut pengar till företaget. 
 
Bank C 
Bank C skulle, enligt respondenten, bevilja detta företag lån till följd av sin rena revisionsberättelse. 
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Bank D 
En ren revisionsberättelse från Företag 2 skulle med största sannolikhet leda till att Bank D skulle 
ingå ett kreditsamarbete med detta företag.  

6.5.2.2 Oren revisionsberättelse 

I denna revisionsberättelse uttalar sig revisorn med reservation. Denna orena revisionsberättelse 
innehöll två anmärkningar. Företaget hade vid ett flertal tillfällen inte betala skatt och sociala avgifter 
vid rätt tidpunkt. ”Man hade även vid revisionstillfället oreglerade skulder i balansposten 
leverantörsskulder.”  
 
Bank A 
Att företaget inte har betalat skatter och sociala avgifter i tid ser Bank A allvarligt på. På grund av 
denna anmärkning behöver respondenten träffa kunden för att reda ut vilka orsaker som ligger 
bakom detta. Men om respondenten tittar på detta isolerat så är detta inte bra. 
 
Bank B 
Här skulle respondenten konfrontera kunden och undersöka med honom vad det är som har hänt. 
Har han tänkt åtgärda anmärkningarna? Respondenten menar att de inte skulle sänka ett sådant här 
företag, om denna kund hade varit befintlig kund i Bank B. Men om företaget skulle gå till en annan 
bank med dessa siffror så skulle lånet beviljas menar respondenten. Han menar även att med detta 
kassaflöde som företaget har så är det bara slarv kundens sida. Bank B skulle bevilja lånet.  
 
Bank C 
Respondenten skulle ställa ett par frågor till kunden angående skälen till varför han har missat att 
betala in skatt och sociala avgifter. Detta då de från bankens sida menar att med detta kassaflöde 
som företaget har så förefaller det som om det ligger slarv bakom denna anmärkning. Respondenten 
menar att det inte ser ut som om företaget har haft brist på pengar i företaget vilket gör det lättare 
att bevilja lånet. Bank C skulle bevilja lånet till företaget förutsatt att de har åtgärdat sina 
anmärkningar i revisionsberättelsen.  
 
Bank D 
Respondenten menar att när anmärkningarna i revisionsberättelsen läses igenom och då det 
samtidigt tas en titt på de siffror företaget levererar så kan det ses att företaget inte sköter sina 
betalningar, men att det ändå finns pengar i företaget. Bank D menar att det måste vara 
administrationen som inte fungerar i företaget och skulle därför ta kontakt med företaget och se vad 
som låg bakom, om den som sköter bokföringen varit sjuk eller bara dålig ordning. Respondenten 
kommenterar samtidigt att företaget inte har några större skulder vilket innebär att om bara 
företaget åtgärdar problemet så är Bank D intresserade av ett kreditsamarbete. 

6.5.2.3 Utan revisionsberättelse 

Bank A 
Detta företag skulle få det mycket svårt att få ett lån beviljat. Återigen faller respondenten tillbaka på 
att det är summan och syftet med pengarna som är viktigt. 
 
Bank B 
Detta företag skulle troligtvis få ett lån beviljad hos Bank B som respondenten ser det men menar 
samtidigt att det blir en diskussion med kunden.  
 
Bank C 
Utan revision så skulle detta företag att få det ytterst svårt att få ett lån beviljat hos Bank C med det 
material som finns tillgängligt för banken. Respondenten menar att här skulle de vilja se preliminära 
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siffror, bokslut för exempelvis 08-06-30, då omsättningen har gått ner tidigare år. Detta för att se om 
företaget är tillbaka på banan igen. Sedan menar respondenten att de måste kolla noggrannare på 
vad det är för kunder och hur affärsmodellen ser ut. Det är ett tämligen litet företag så deras 
kreditbehov är relativt litet enligt den bedömning som Bank C gör. Det är ett mycket starkt bolag sett 
till soliditeten så bolaget kommer inte att riskera att hamna i obestånd den närmaste tiden, så 
respondenten skulle med största sannolikhet bevilja ett lån om banken hade fått in lite mer 
information.  
 
Bank D 
Bank D skulle inte låna ut pengar till detta företag utan revision. Det gäller inte bara detta företag 
utan Bank D säger att de inte under några omständigheter varken idag eller vad som kan ses i 
framtiden kommer att låna ut pengar till företag utan någon form av reviderad information.  

6.5.3 Sammanställning Case 

Data som har framkommit under denna empiriska studie visar att de från kreditgivarnas sida är 
ytterst tveksamma till att ingå ett kreditsamarbete med Företag 1, se tabell 2. I situationen där 
revisionsberättelsen var utformad enligt standardutformning så menar Bank C att de troligen skulle 
ingå ett samarbete medan Bank A och B är lite mer tveksamma. Den enda av bankerna som säger 
blankt nej är Bank D. I de två andra situationerna som fanns där företaget hade en oren 
revisionsberättelse och i den då det saknades revisionsberättelse är det ett blankt nej från samtliga 
storbanker.   
 
Svaren som framkom angående det andra företaget var av mer positiva slag. Där skulle tre av 
storbankerna direkt vara villiga att bevilja en kreditansökan till Företag 2 om de hade en ren 
revisionsberättelse. Bank A var den storbank som var tveksam till att erbjuda kunden en finansiering 
och skulle behöva betydligt mer information. När revisionsberättelsen innehöll anmärkningar som 
kan ses som lättare (att företaget inte har betalat in skatter och sociala avgifter i rätt tid) är tre av 
bankerna fortfarande positivt inställda men menar samtidigt att de vill veta vad det är som orsakat 
den orena revisionsberättelsen. Dock menar de tre bankerna, Bank B, C och D, att de troligtvis skulle 
bevilja en kreditansökan. Bank A, som var tveksam redan vid en ren revisionsberättelse, säger här nej 
till att ingå ett kreditsamarbete med Företag 2.  
 
I den tredje och sista situationen i Företag 2 hade företaget valt att inte använda sig av revision och 
sökte kredit utan reviderad information. Här kan det för första gången ses en klar skillnad i 
resonemang och handlande mellan bankerna. Av de fyra storbankerna som vi har intervjuat med är 
det enbart Bank B och Bank C som menar att de skulle kunna tänka sig ingå ett 
finansieringssamarbete med Företag 2 utan reviderad information. Dock menar de samtidigt att de 
bör föra ett resonemang med företaget i fråga och diskutera hur ett samarbete skulle se ut. Att Bank 
A och Bank D inte under några omständigheter skulle föra ett resonemang med företaget om de inte 
hade reviderad information beror på att respondenterna anser att risken är för hög. 
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Tabell 2. Sammanställning av de resultat som casen frambringade. 

  

Sammanställning av 
case 

    

 Bank A Bank B Bank C Bank D 

Företag 1     

Ren 
revisionsberättelse 

Tveksamt Tveksamt Troligt Nej 

Oren 
revisionsberättelse 

Nej Nej Mycket 
svårt 

Nej 

Utan revision Nej Nej Svårt Nej 

Företag 2     

Ren 
revisionsberättelse 

Tveksamt Ja utan tvekan Ja absolut Ja absolut 

Oren 
revisionsberättelse 

Nej Ja troligen Ja troligen Troligen 

Utan revision Nej Ja med 
komplettering 

Tveksamt Nej 
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7. ANALYS 
___________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt presenteras analysen av vår empiriska data kopplat till den teoretiska referensramen. 
Det görs även en jämförelse mellan storbankerna. 

___________________________________________________________________________   

7.1 Analysens disposition 

Analysen syftar till att koppla samman den teoretiska referensramen med studiens empiriska data 
men även till att analysera de eventuella likheter och skillnader som finns mellan respektive bank, så 
kallad mellanfallsanalys. Utifrån detta för vi resonemang kring de resultat som studien har 
frambringat. Detta innefattar likheter och skillnader gentemot teorin men även mellan bankerna. 
Resonemangen följer den indelning som även har gjorts i den teoretiska referensramen. 
 
I det inledande avsnittet analyseras studiens generella resultat utifrån agentteorin. Där diskuteras 
bland annat den informationsasymmetri som kan finnas vid kreditgivning. 
 
Nästkommande avsnitt behandlar kapitalmarknaden. Det vill säga här analyseras, både utifrån teorin 
och mellan bankerna, bland annat hur kreditgivningen går till, den finansiella information som 
efterfrågas, de risker som kan finnas med utlåning till SME samt beviljandet av lån utan reviderad 
information. För de skillnader och likheter som finns mellan bankerna försöker vi förklara vad detta 
kan bero på och varför bankerna agerar olika. 
 
I det sista avsnittet av analysen behandlas revisionen. Bland annat analyseras den nytta bankerna har 
av revisionen, revisionsberättelsens betydelse men även de konsekvenser som kan bli följden vid ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Även här diskuteras studiens resultat utifrån den 
teoretiska referensramen men även de likheter och skillnader som finns mellan bankerna. Analysen 
ligger även till grund för de slutsatser som dras avseende studiens problemformulering och syfte. I 
vissa avsnitt återkommer resonemangen, vilket vi är medvetna om, men dessa är av så pass stor vikt 
att de är värda att upprepas. För att underlätta för läsaren om utgångspunkten för studien vill vi här 
påminna om studiens problemformulering, Hur påverkar revisionen och revisionsberättelsen 
kreditbeslutet till små och medelstora företag, samt syftet, Syftet med denna studie var att undersöka 
värdet av reviderade räkenskaper vid kreditbeslutet till små och medelstora företag. 

7.2 Agentteorin 

7.2.1 Informationsasymmetri 

Problem med informationsasymmetri var inget som direkt framgick vid intervjuerna med bankerna 
dock vill vi ändå hävda att det till viss del förekommer. Bruns (2001) menar att de 
informationsproblem som kan förekomma vid kreditgivning är då långivarna (agenterna) inte får 
tillgång till den finansiella information som företagen (principalen) har tillgång till och som krävs för 
ett beviljande av krediten162. Dessa kan exempelvis vara olika likviditets- och soliditetsmått. 
Svanström menar att denna informationsasymmetri bland företagen kan få till följd att kreditgivaren 
ibland upprättar kreditavtal med klausuler som ger kreditgivaren rätt att omförhandla kontraktet om 
företagets ekonomiska situation drastiskt förändras.163 Dock kan dessa klausuler få till följd att det 
ger företagsledningen incitament att medvetet undanhålla information som på så vis leder till 
asymmetrisk information. Den lagstadgade revisionsplikten är dock ett sätt att minska denna 
informationsasymmetri. Emellertid gäller denna plikt, som nämnts tidigare, endast aktiebolagen 
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vilket innebär att denna typ av problem välgrundat kan förekomma i lånesituationer då enskilda 
näringsidkare ansöker om lån. Där är antagligen detta problem mycket större då ägaren kan 
undanhålla den information han anser kan förstöra chansen att få en kredit beviljad. Detta är dock 
inget som behandlas i denna uppsats.  
 
Så vad händer då vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? Ett sätt att minska dessa 
problem skulle kunna vara att skapa ett än effektivare kontrakt som Perloff behandlar. Det vill säga 
att skapa ett effektivt kontrakt för att säkerställa att ingen part vinner på att skada den andra 
parten164. Ett sätt att minska denna risk skulle kunna vara, med exempel från Bank B, att skapa ett 
kontrakt med kreditvillkor där företagen får komplettera med säkerheter såsom företagsinteckningar 
och liknande. Bank C är inne på samma linje och menar att detta effektiva kontrakt skulle kunna 
innehålla kortare amorteringstider eller en högre ränta. På så vis skulle företagen indirekt kunna 
tvingas att lämna ut all nödvändig information och inte undanhålla någon information eftersom de 
då riskerar att få betala merkostnader eller få andra mindre förmånliga villkor som följd. Dock är 
frågan om det är rätt att företagen indirekt ska tvingas lämna ut information de egentligen vill hålla 
för sig själva. 

7.2.2 Moral hazard 

Bruns (2001) menar att problemen med moral hazard uppkommer då företagen inte kan leverera 
enligt den överenskommelse som de har kommit överens om med banken, exempelvis att de inte 
kan betala amorteringar och räntor enligt överenskommelsen.165 Detta skulle kunna vara ett sätt för 
företagen att gynna sig själva. Vi har dock uppfattningen att detta inte förekommer i någon större 
omfattning vid kreditgivningen i Sverige idag. Vi fick ingen uppfattning om bankerna gör någon 
generell uppföljning av de företag de beviljar krediter förutom Bank A och D. Respondenten från 
Bank A menar att de har störst kreditförluster bland SME vilket enligt respondenten beror på att de 
har sämst uppföljning av dessa företag. Banken har den bästa uppföljningen av de medelstora och 
stora företagen. Där har de en regelbunden kontakt med företaget och en uppföljning av krediten. 
Det har inte funnits någon regelmässig uppföljning av SME eftersom bland dessa företag handlar det 
om så pass låga summor. På denna bank är det helt enkelt summan som styr när och hur ofta de ska 
uppföljning. Vi ställer oss dock frågan varför det inte görs någon bättre uppföljning då de ändå har de 
största kreditförlusterna bland dessa företag, trots att det ofta är låga summor det handlar om. På 
Bank D menar de att, i motsats till Bank A, att de största kreditförlusterna finns bland de större 
företagen. Detta beror på att det är så höga summor som är involverade. Även Bank D hade en dålig 
uppföljning av SME men som nämnts tidigare fanns inte de största kreditförlusterna i dessa företag 
såsom är fallet i Bank A. Vi menar därför att bankerna inte upplever moral hazard som något större 
problem då alla storbanker hävdar att beviljande av krediten ofta grundar sig på företagets 
återbetalningsförmåga.  

7.2.3 Adverse selection 

Adverse selection kan, enligt Bruns (2004), leda till att SME endast söker krediter till de mer riskfyllda 
projekten och därmed undviker att söka lån till de projekt som anses säkra. På så sätt menar han att 
det kan bli svårt för bankerna att bedöma den risk som finns förknippade med en viss kund.166 Detta 
var inget som framkom direkt i intervjuerna. Däremot menade Bank A att om det är ett tveksamt fall 
om krediten ska beviljas eller inte så är syftet med pengarna något de ofta återgår till, vilket framkom 
i casen och då främst Företag 1. Detta för att, enligt oss, undvika de problem som det kan innebära 
vid adverse selection även om de inte upplever detta som något större problem. 
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7.3 Kapitalmarknad 

7.3.1 Kreditgivning och kreditbedömning 

Det som kan utläsas i vår studie är att det inte finns någon specifik modell som alla respondenterna 
använder sig av, utan det som kan ses är att alla bankerna har tagit fram egna modeller som de 
använder sig av när de gör bedömningen av det ansökande företaget. Bank D använder sig normalt 
inte av några modeller, dock görs detta på den privata sidan. Dock menar respondenten från Bank D 
att de går mot att använda sig mer av modeller och då speciellt för SME och vissa företag som kan 
ses som mer riskfyllda. Respondenten menar det att banken har en dålig uppföljning av SME och att 
de därför funderar på att utveckla ett program där de bara kan mata in de uppgifter de har och sedan 
få ut uppgifter om vilka som kräver uppföljning.  
 
Generellt använder sig bankerna av samma parametrar, dock i sina egna modeller, som 
bedömningsunderlag men att de har plockat in en egen del som gör modellen unik. Något vi har sett 
under den studie som vi har genomfört är att bankernas kreditgivningsprocess inte kan ses som 
liknande utan att bankerna bygger sin kreditprocess på interna bedömningsgrunder som varje bank 
tagit fram. Det finns dock även likheter avseende innehållet som har ett liknande utseende bankerna 
emellan. Svensson lyfter fram i sin avhandling det vi har konstaterat, det vill säga att bankernas 
bedömningsprocess vid kreditgivning inte kan uppfattas som likartade utan att de har ett individuellt 
system som används.167 Vi har uppfattningen att detta beror på att det ändock är fyra olika banker 
som konkurrerar om företagen och privatpersoner som kunder. Detta är ett sätt för dem att kunna 
särskiljas dem emellan men även för att kanske kunna hävda och skapa argument till varför företag 
ska välja just deras bank för en kreditansökan.  
 
Själva beslutsfattandet skiljer sig åt mellan bankerna. Inom Bank B följs ett internt mönster som 
bygger på att den lokale kredithandläggaren ansvarar för kreditansökan under hela processen. Om 
det dock rör sig om större summor så diskuteras ansökan med en kreditberedare som finns på olika 
nivåer beroende på hur stora summor som det rör sig om. Bank B följer även ett ratingsystem som 
grundar sig på företagets kreditpolicy. Inom Bank A följer de en strikt kreditpolicy som styrs centralt. 
Alla kreditbeslut tas två och två på olika nivåer. Detta som en säkerhet för banken och på så sätt kan 
även objektiviteten upprätthållas. Vi fick även upplevelsen att det endast var Bank A som fattade 
besluten på detta sätt. Respondenten för Bank C menar att de arbetar mycket med scoringsystem, 
där företagen är uppdelade efter omsättning. Hos Bank C sker scoring automatiskt på de mindre 
företagen och medan en mer individuell bedömning görs på de större företagen. Inom bank C 
uppfattar vi det som att de har en syn på kreditgivning som härstammar från huvudkontoret och som 
därmed genomsyrar hela bolaget.  Inom Bank D fattas merparten av besluten utav en medarbetare 
eller kontorschefen på de lokala kontoren. Inom denna bank har de, motsatt till vad som framkom 
hos de andra bankerna, en personlig kreditgräns upp till vilken de är behöriga att bevilja kredit till 
samt deras kompetens. Detta gör att dessa kontor har en högre befogenhet att bevilja krediter, 
beroende dock på denna personliga kreditgräns, än vad kanske de övriga bankernas lokalkontor har. 
Annars följer kreditstrukturen de övriga bankerna, det vill säga att det finns en högre kreditavdelning 
där de svårare fallen fattas och senare till en regional alternativ central bankstyrelse.  
 
Tiden som läggs ner vid kreditförfrågningar från kunder varierar även den mellan respondenterna. 
Inom Bank C menar de att beroende på vad det kreditsökande bolaget har för finansiell rådgivare så 
görs en mer eller mindre egen finansiell analys av företaget. Bank B hävdar däremot att det vid en 
kreditförfrågan från en ny kund görs en djupare och hårdare analys, medan det med gamla kunder 
inte görs samma omfattande och djupgående analys. Även Bank D gör en mer omfattande analys av 
nya kunder gentemot gamla kunder. Detta på grund av att de inte kan följa företagets historia. Vid en 
äldre kund har de bokslutsinformation och kan följa historien och därmed urskilja ett mönster. Den 
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enda av respondenterna som säger sig göra samma analys av gamla och nya kunder är Bank A. Dock 
menar respondenten att analyserna som görs inom banken är betydligt mer omfattande idag än för 
20 år sedan. Vår åsikt är att det borde göras en mer omfattande analys av de nya kunderna, precis 
som Bank B, C och D hävdar, eftersom banken då inte har tillgång till historisk information och kan se 
hur de har skött tidigare amorteringar och räntebetalningar. Att Bank A lägger ner samma tid på nya 
som gamla kunder kan antingen tolkas som att de lägger ner en betydande tid på analys av företaget 
alternativt att de inte alls lägger ner mycket tid på företaget. Tiden som läggs ner kan dock bero på 
hur stor kredit företaget ansöker om och att det är detta som avgör hur lång tid som spenderas för 
att analysera företaget vilket vi tror är fallet. Vi anser att det talar för Svenssons teori och att 
bankerna kanske i dagens kreditprocess fortfarande bygger på samma grund vad det gäller vilken 
information som behandlas. Emellertid att det skiljer sig mellan bankerna avseende hur 
behandlingen går till menar vi har sin grund i olika kulturskillnader och ägarförhållanden som finns i 
de olika bankerna.  

7.3.1.1 Informationsefterfrågan  

Den klassiska metoden vid kreditvärdighetsbedömning är att utgå från företagets årsredovisning. 
Dock har fokuset flyttat från detta och idag använder sig långivarna av Basel 2 enligt Sigbladh och 
Willow. Detta utgår från företagets årsredovisning men att bankerna ofta kompletterar detta med 
annan information såsom likviditetsbudget och framtidsplaner.168 Kompletteringen av denna 
information sker ofta för att banken ska kunna få en helhetsbild av företaget och på så vis väva in alla 
tänkbara aspekter. Ibland tas det även kontakt med revisorn ifall det finns några oklarheter kring ett 
företags räkenskaper.169 Detta var något som respondenterna i vår studie använde. Dock tog Bank B i 
första hand kontakt med den på företaget som är ekonomiansvarig för att reda ut oklarheter, och 
klarnar inte frågetecknen tas det kontakt med företagets revisor. Alla bankerna använde i första hand 
årsredovisningen som beslutsunderlag. Hos Bank A berodde det dock på när på året företaget lämnar 
in sin ansökan. Är detta under den andra halvan av året vill de gärna se en kvartals- alternativt 
halvårsrapport eller en prognos för den närmsta tiden. Detta beror emellertid på hur väl de känner 
företaget och hur väl de kan följa de historiska siffrorna menar respondenten. Detta för att banken 
ska ha så aktuella siffror som möjligt menar vi, men även för att företaget inte ska kunna undanhålla 
någon väsentlig information som skulle ha kunnat uppvisas i en halvårsrapport. På så sätt skulle 
företaget kunna utnyttja denna informationsasymmetri och beviljas ett lån som antagligen inte skulle 
ha blivit beviljat om banken haft tillgång till de senaste siffrorna.  
 
Bank A menar dock att även dess kunskap om företaget har betydelse vid kreditbedömning, det vill 
säga hur välkänd kunden är för dem. Bankens informationsefterfrågan beror även på propåns 
karaktär, exempelvis hur mycket företaget vill låna samt vad syftet med pengarna är, till exempel en 
investering eller om det är till en förändring av verksamheten. Informationsefterfrågan påverkas 
även av om det är en helt ny kund. Då kan Bank A även begära in affärs- eller någon slags kundplan. 
Detta kan sättas i samband med det att fokuset har flyttat från att endast använda sig av 
årsredovisningen till att använda sig av Basel 2 som Sigbladh och Willow hävdar. Det kan även dras 
paralleller till Svensson då detta är ett sätt för banken att skapa sig en helhetsbild av företaget. Dock 
menar respondenten att årsredovisningen ändå är en årsredovisning och att detta ändå är viktigaste 
men hävdar då även att ett kreditbeslut inte kan tas med endast en årsredovisning som underlag. 
Förutom det vägs det även in det förtroendet de har för företaget samt tilltron till verksamheten. 
 
Även Bank B tittar på de historiska siffror ett företag presenterar men de tar även en titt på tidigare 
årsredovisningar. Liksom Bank A så väger även Bank B in den kunskap de har om företaget. Dock 
kräver de ändå in årsredovisning, preliminära siffror samt en prognos för framtiden för att på så sätt 
göra en säkrare bedömning av ett företags återbetalningsförmåga. Respondenten nämner ett 
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exempel där ett företag ansöker om 50 000 kr. I detta fall görs ingen större bakgrundskoll utan de för 
ett muntligt resonemang med företaget. Till skillnad mot Bank A är det själva resultaträkningen som 
är den viktigaste finansiella informationen vid kreditgivning. Respondenten motiverar detta med att 
det är kassaflödet i denna som kommer att betala räntor och amorteringar.  Han hävdar även att om 
företaget inte kan uppvisa ett positivt kassaflöde så är det svårt att beviljas lån hos Bank B. Detta är 
inget som vi sett hos de övriga bankerna men att vi ändå menar att det även kan vara så hos dessa. 
Motiveringen till denna uppfattning är att alla bankerna bedömer ett företags återbetalningsförmåga 
vid en kreditansökan. Ett företags återbetalningsförmåga kan i mångt och mycket beräknas utifrån 
dess resultaträkning så vi kan förstå respondentens resonemang kring detta. Dock kan vi tycka att 
återbetalningsförmågan lättare kan utvärderas med hjälp av kassaflödesanalysen då denna är 
fokuserad till företagets in- respektive utbetalningar vilket vi menar är det som betalar räntor och 
amorteringar.  
 
Som de tidigare bankerna begär även Bank C in historiska siffror, en prognos över framtiden samt en 
preliminär prognos över innevarande år såsom en halvårsrapport. Ibland kräver de även in en 
investeringskalkyl där företaget får motivera investeringen samt om de beräknar att gå med vinst på 
denna. Även Bank D kräver in officiella årsbokslut och ibland även delårsbokslut. Dessa är dock 
mindre tillförlitliga och kräver därför en högre grad av tolkning. Bank D brukar däremot inte generellt 
sett begära in någon slags budget såsom de övriga bankerna oftast gör. Respondenten för Bank D 
menar på att dessa är så pass osäkra att de inte anses särskilt tillförlitliga. Dessa brukar gå back första 
året, plus minus noll andra året och sedan gå med vinst först tredje året. 
 
Tolkningen vi har gjort av bankernas informationsefterfrågan är att ju mer finansiell information 
banken får tillgång till desto bättre bedömning kan banken göra av företaget. Detta ökar därmed 
företagets chanser att få sin kreditansökan beviljad. Dock är det inte bara de historiska siffrorna som 
ligger till grund för kreditbeslutet utan bankerna går mer och mer mot att begära in budgetar och 
prognoser över framtiden för att på så vis, på bästa sätt, kunna bedöma företagets 
återbetalningsförmåga. Detta gäller dock inte Bank D som inte brukar begära in denna information. 
Skälen till dessa menar respondenten är att dessa inte är tillförlitliga. Bankerna lägger även vikt vid 
syftet med krediten, det vill säga de lägger även vikt vid de framtidsplaner företaget har både i 
allmänhet samt med den investering de exempelvis ansöker om kredit till. Detta var dock inget som 
framgick vid intervjun med Bank D. Alla respondenter menade att det var svårt att prioritera den 
information de ansåg viktigast då kreditbeslutet inte endast grundar sig på denna information, dock 
efterfrågar de liknande information såsom årsbokslut. 

7.3.2 Relationens betydelse vid kreditgivning 

Enligt Bruns (2001) är bankens möjlighet att bedöma företagsledningens kompetens en viktig del i 
bankens kreditgivning.170 Broomé et al. menar att denna bedömning är svår att göra och att på grund 
av detta vägs det ofta in om företaget är känt för banken, om det är ett nystartat företag samt om 
företaget har erfarenhet av liknande situation. De menar även att det är viktigt att affärsidén och 
företagsledningen är framtidsinriktad.171 Hur denna möjlighet, att bedöma företagsledningens 
kompetens, utspelar sig är inget vi utifrån intervjuerna kan utläsa. Dock tar Bank A hänsyn till den 
privata ekonomin vid fåmansföretag för att få en helhetsbild av ägaren för företaget. Detta antar vi 
är ytterligare ett sätt för banken att minska den risk det innebär att bevilja krediter till SME. De har 
som tidigare nämnts de största kreditförlusterna bland dessa företag. Bank A kräver även in mer 
information av ett helt nytt företag jämfört med ett företag som är välkänt för dem vilket vi tolkar 
det som att det har sin grund i att bedömningen av företagets kompetens är så pass svår att göra 
såsom Broomé et al. hävdar. Denna bank har dock två regler för att de ska bevilja ett företag kredit. 
Det första är att kredithandläggaren ska förstå verksamheten. Om denna förståelse inte finns beviljas 
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inte heller krediten. Det andra är att banken måste ha en tilltro till verksamheten och företagaren, 
vilket även det kan sättas i samband med det Bruns menar med att banken måste kunna bedöma 
företagarens kompetens. Avseende den framtidsinriktade affärsidén menar vi att ett bevis på detta 
är då både Bank A och C ibland kräver en slags kalkyl över den exempelvis tänkta investeringen för 
att se vad de har för mål med den samt vilka vinster de prognostiserar att den kommer generera.  
 
Relationen har betydelse för Bank D fall på så vis att om en gammal kund kommer in med en 
kreditansökan men inte kan uppvisa den information som krävs, exempelvis den reviderade 
årsredovisningen, så beviljas krediten oftast ändå. Detta eftersom de har kunskap om företaget och 
vet att de sköter sin verksamhet och inte släpar efter med några sociala avgifter, räntekostnader eller 
liknande.  
 
Betydelsen av relationen finner vi även kring den tid som läggs ner vid kreditgivningen som vi nämnt 
ovan. Alla bankerna var överens om att det läggs ner mer tid på nya kunder gentemot gamla kunder. 
Detta gäller dock inte Bank A. Detta överensstämmer med det Svensson hävdar. Det vill säga att även 
relationen är av vikt vid kreditbeslutet och inte endast den reviderade årsredovisningen.172 Även 
Berger och Udell är inne på detta spår då de menar att kreditgivnings- och finansieringssituationer 
syftar till, för banken, att bygga och vårda långsiktiga relationer med företagen.173 Detta ser vi prov 
på då Bank A, vid fåmansföretag, gärna vill ha ägarna även som privata kunder. Detta var dock inget 
som poängterades bland de övriga bankerna även om Bank D nämnde att de ofta har ägaren/-na som 
privata kunder. 

7.3.3 Risker vid utlåning 

När vi nu har studerat alla det fyra storbankerna i Sverige så har vi gjort olika iakttagelser. Den 
absolut viktigaste iakttagelsen som vi har gjort vad det gäller hur alla det fyra storbankerna resonerar 
kring riskbedömningar vid kreditgivning handlar om att fastställa hur stor kundens 
återbetalningsförmåga är. Bank B och Bank C anser att den viktigaste säkerheten är 
återbetalningsförmågan, och de båda bankerna poängterar mycket noga att de beviljar krediter till 
företag på dess kassaflöde och inte på de säkerheter som finns inom bolaget. Denna åsikt tycker vi 
framhåller den risk som finns för fallissemang som bankerna tycker är viktigare att bedöma än den 
risk som finns vid fallissemang. Tittas detta utifrån Tegin så anser han att det viktigaste är att bedöma 
risken, och då de två risker som finns vid kreditgivning, risk för fallissemang och risk vid 
fallissemang.174 Så de iakttagelser vi gjort stämmer inte överens helt och hållet med den teori som vi 
har utgått ifrån och vilket i detta fall är Tegin. Något som vi tror att vi med säkerhet kan hävda är att 
det bankerna idag vid en kreditbeslutsprocess försöker bedöma är risken för fallissemang. Detta 
eftersom den granskning som görs från bankernas håll har sin utgångspunkt i årsredovisningarna som 
finns över bolaget och den analysen tycker vi tyder på en analys av risk för fallissemang.  
 
Bank A tittar på de olika risker som finns med verksamheten men även andra risker såsom 
miljörisker. Detta görs även hos Bank D som bedömer företagets affärsplan samt dess marknad, 
produktionsförutsättningar och liknande. Bank B och C nämnde inte specifikt vilka risker de tittar på 
vid en riskbedömning men vi gör antagandet att även de undersöker dessa faktorer då de, som 
nämnts tidigare, tittar på kassaflödet. Sådana risker som Bank A och D tittar på påverkar kassaflödet 
därav detta antagande. Det Bank D även framhäver är att de även tittar igenom bokslutet men att 
det i slutändan ofta blir en individuell bedömning beroende på vad det är för företag. Ur Bank D:s 
synvinkel finns de största riskerna bland de nystartade företagen. Detta eftersom det är svårt att 
bedöma vilka som kommer att klara sig och inte. Denna ståndpunkt tror vi även att de övriga 
storbankerna har eftersom detta är en generell händelseutveckling. Detta kan ha en ännu större 
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påverkan i den rådande finanskrisen som vi nu befinner oss i. Det vill säga att även om det är svårt 
för befintliga företag att beviljas lån kan det vara än svårare att få lån för ett nystartat företag. 

7.3.4 Beviljande av lån utan reviderad information 

Alla storbankerna är överens om att krediter kommer att beviljas även utan reviderad information 
vilket är vad som kommer att ske vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Bank A menar till 
och med att det är en självklarhet. Inom denna bank görs detta redan idag då det finns andra 
företagsformer som behöver finansiera sitt kapitalbehov såsom enskilda näringsidkare, handelsbolag 
och kommanditbolag. Vi har den allmänna uppfattningen att detta även sker hos de övriga bankerna 
trots att detta inte var något som framkom under intervjuerna. Dock kommer Bank A ställa högre 
krav på dessa företag som inte kan uppvisa en reviderad information samt att de kommer att begära 
lite annan information. Detta eftersom, vilket är vår uppfattning, att det kommer att krävas mer tid 
av banken för att kvalitetssäkra informationen samt högre kostnader för att ordna detta. De kommer 
även ställa högre krav på egna åtaganden som borgen exempelvis. Vi antar att detta är ett sätt för 
banken att minska sin utlåningsrisk och därmed garantera att företaget kommer att kunna betala 
tillbaka den beviljade krediten.  
 
Bank B är inne på samma linje. De kommer istället titta på mer preliminära siffror och då sätta den 
interna ratingen på det företaget vilket i sin tur ligger till grund för kreditbeslutet. Dock kommer ett 
företag som inte kommer att uppvisa en reviderad finansiell information att tilldelas en högre rating 
som i sin tur kan påverka företagets chanser att få lån. Bank B kommer även, att för alla löpande 
beslut och de tyngre besluten, kräva reviderad information. Respondenten från Bank C har fått den 
uppfattningen att företagen istället kan välja att låta någon redovisningsspecialist granska och skriva 
något slags omdöme om företagets finansiella information. I sådana fall kommer Bank C att, i vissa 
fall, likställa det med om en revisor hade gjort denna granskning. Dock kommer även Bank C kräva att 
en revisor eller någon annan oberoende part har granskat företaget i andra fall. Detta tyder på att 
dessa tre banker kommer att bevilja företag krediter trots att de inte kan uppvisa reviderad 
information. Detta beror dock på hur stor summa det handlar om. Vi tror som Bank B, det vill säga att 
vid de större summorna kommer det att krävas reviderad information. Sedan spelar det mindre roll 
om detta är en ny eller en befintlig kund för banken. Detta grundar vi utifrån den rådande 
finanskrisen som lett till att bankerna är återhållsamma i sin utlåning till både företag och 
privatpersoner. 
 
Av de fyra storbankerna som vi har intervjuat under vår studie så är det endast en av bankerna som 
har sagt att de inte kommer att bevilja lån utan reviderad information.  Bank D är den av de fyra 
storbankerna som säger att det varken idag eller i framtiden som det ser ut för tillfället kommer att 
bevilja krediter till företag utan reviderad information i normala fall. Detta kan sättas i samband med 
den studie som genomfördes av Berry et al., refererad i Svanströms avhandling, som visade att 
kreditgivarna föredrog reviderade årsredovisningar framför oreviderade.175 Emellertid, som det 
nämnts, så kommer reviderade årsredovisningar troligen bli ett krav från Bank D. Detta innebär att 
för företagen kommer det inte finnas någon valmöjlighet till att inte ha revision utan de tvingas till 
detta indirekt för att kunna finansiera sin verksamhet. Sedan menar respondenten att det finns vissa 
undantag som kan göras. Ett exempel som respondenter ger är om revisorn som företaget använder 
sig av blir sjuk så att företaget inte har reviderad information skulle banken kunna bevilja lån, men 
det beror mycket på situationen. Sedan är banken ute och gör egna iakttagelser av företaget och vid 
dessa besök får de ofta en bättre bild av företaget än den sifferinformation banken får av företaget. 
Banken får framför allt veta om företaget och företagaren vet vad banken sysslar med.   
 
Som vi kan utläsa kommer alla bankerna i mindre eller större utsträckning kräva att någon slags 
kvalitetssäkring har gjorts av företagets räkenskaper för att på så sätt minska risken vid utlåning. 
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Detta är även vad som har diskuterats i ECON:s rapport Den samhällsekonomiska nyttan av revision. 
Där menar de att bankerna kommer att förväntas kräva att företagets räkenskaper kvalitetssäkras på 
andra sätt eller att de helt enkelt kommer att ställa än högre krav på revision mot vad som följer 
idag.176 Kraven från bankerna att företagen ändock ska lämna in finansiell information som är 
kvalitetssäkrad kan vara ett sätt att undvika de merkostnader företagen annars skulle få bära om 
banken själva skulle få anlita en oberoende person som granskar denna information vilket även ECON 
menar i sin rapport. Thorell & Norberg menar att det är lättare för aktiebolagen att beviljas kredit vid 
en lagstadgad revisionsplikt men även att de får lägre kapitalkostnader.177 I vår studie visade det sig 
att det varken är svårare eller lättare att beviljas kredit om företaget har revision. Detta stämmer 
däremot inte in på Bank D som kommer kräva revidera information. Däremot ställs det lite andra 
krav vilket kan få till följd att företagen drar sig för att låna pengar hos bankerna om de inte har 
revision. Då kan det funderas över om inte företagen ska överväga att behålla revisionen i och med 
att de ändå är de som i slutändan får stå för kostnaden då företagets intressenter behöver anlita en 
oberoende part som kvalitetssäkrar informationen.  
 
Svanströms studie visade emellertid att två tredjedelar av företagen kommer att behålla revisorn.178 
Detta innebär att företagen ändå anser att revisionen medför ett mervärde alternativt att det 
kommer att vara ett krav från dess intressenter. Det är dock svårt att säga hur många av aktiebolagen 
som kommer att avsäga sig revision. Det kan spekuleras i om det blir de företag som behöver banken 
som finansiär som behåller revisionen då de, efter att ha kalkylerat och utvärderat den övriga nyttan 
med revisorn, inser att de får en lägre kostnad då de själva anlitar en revisor. Detta istället för att stå 
för den kostnad det innebär för banken att kvalitetssäkra den finansiella informationen. De företag 
som inte är beroende av banken som finansiär kommer inte behöva fundera i dessa banor då de kan 
vända sig till andra investerare och finansiärer såsom riskkapitalister. Dock kan även dessa kräva 
reviderade räkenskaper för att vara villiga att investera i företaget vilket leder till att även dessa 
företag kan komma att behöva ta ställning till nyttjande av revision för att i så fall kunna gå till 
banken och där låna de pengar som behövs. 

7.4 Revision 

7.4.1 Revisorns nytta  

Samtliga av de respondenter som vi har intervjuat hade en positiv inställning till revisorn. I den 
undersökning som vi har gjort kan vi konstatera att respondenterna eller kreditgivarna som det 
faktiskt är, är positivt inställda till revisorns arbete och menar att dess arbete skapar nytta för dem i 
form av kvalitetssäkring av företagets redovisning. Detta har även framkommit i andra 
undersökningar som exempelvis i Schneider och Church.  
 
Att bankerna skulle ha kontakt med revisorn vid en kreditprocess som Svensson menar är något som 
vi kanske inte riktigt till fullo håller med om. Bank B menar att det här handlar mer om kontakt med 
personerna som dagligen sköter den löpande bokföringen. Detta val har banken gjort för att alltid få 
tillgång till dagsaktuell information om företaget, men menar även att de försöker stämma av 
informationen med revisorn. Bank A och Bank C verkar ha en mer sporadisk kontakt med banken och 
menar att kontakt tas med revisorn i det fall där det känns angeläget. Det som kan sägas är att det 
verkar inte finnas något mönster som bankerna följer utan det blir mer individuellt bank för bank. 
Bank B kommenterar även att för deras del blir revisorn viktigare i nystartade bolag där de från 
bankens sida saknar dokumentation och historia för företaget, men menar samtidigt att revisorn 
fungerar lite som ett gallringsfilter vilket gör bankens arbete lite lättare.  
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Bank D är också generellt positivt inställda till revisorn, men höjer en varningens finger för hur 
revisorns roll är utformad. Respondenten menar det att ”man biter inte den hand som föder en”. 
Respondenten, representerande Bank D, är inne på att det skulle införas en fond som företagen 
utifrån omsättning betalade en avgift till, och fonden i sin tur utser en revisor. Allt detta för att 
undvika en alltför nära relation med sin revisor, som Bank D kan se som ett problem. Även Bank A är 
inne på samma spår då det aldrig kan bortses från att revisorn har uppdraget från företaget.  Det 
som generellt kan sägas är att respondenterna i allmänhet bara har gott att säga om revisorn och att 
dess ståndpunkter tillför nytta vid kreditgivningen. Däremot poängterar de att revisorn inte är 
delaktig i kreditbeslutet men att de ändå finns med i processen dit. Något som förvånade oss var att 
vissa av bankerna ibland kommenterar vilken revisor som företaget använder sig av och att de även 
kan rekommendera att företaget byter till en mer trovärdig revisor/revisionsbyrå.  De menar 
emellertid inte att de stora byråerna skulle vara mer trovärdiga på något sätt. Bank D säger även att 
de skulle vilja införa en tidsgräns för hur länge företagen får använda sig av samma revisor innan de 
är tvungen att byta. Detta på grund av att företagen inte skall ha en allt för nära relation med sin 
revisor vilket kan uppstå bland. 
 
Det kan spekuleras i om revisorn kan få en större roll vid den rådande finanskrisen. Detta är inget 
som vi uppmärksammat i media men känslan vi har är ändå att revisionen kan spela en nyckelroll då 
bankerna stramar åt utlåningen till företagen. Att då det råder ett tveksamt fall kan förekomsten av 
revision avgöra kreditbeslutet förutsatt att revisorn inte har haft något att anmärka på. 

7.4.2 Betydelsen av reviderade räkenskaper 

Reviderade årsredovisningar väger tungt vid kreditbesluten hos det fyra storbankerna, dock väger 
även andra aspekter in. Det faktum, att alla storbanker begär in reviderad information, är ett bevis på 
att revisionen ändå är en viktig del i beslutet samt att bankerna uppskattar denna information då de 
själva slipper lägga ner tid och resurser i syfte att, antingen själva eller genom att anlita någon 
oberoende part, kvalitetssäkra informationen. Detta kan bli konsekvensen vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten. Bank B menar att revisionen är ett slags kvitto på att företagets 
räkenskaper är i sin ordning och att företagets intressenter då kan förlita sig på denna information. 
Respondenten från Bank B menar även att betydelsen av reviderade årsredovisningar ökar då det 
gäller ett nystartat företag. Att revisorn även granskar den interna kontroll ser Bank C som positivt. 
Detta antar vi beror på att detta då är en garant för att företaget sköts på ett bra sätt och att denna 
skötsel även kommer att fortsätta så. Det faktum att alla storbankerna begär in reviderad 
information kan tolkas som så att dessa inte har något större förtroende till den information som 
lämnas och som är utformad av företagets egen ledning, ekonomichef eller –ansvarig. Detta kan 
återkopplas till problemet med informationsasymmetri då revision är ett sätt att motverka detta 
vilket även bankerna är medvetna om. Vi tror dock inte att företagen använder detta medvetet för 
att gynna sig själva utan tror snarare att detta handlar om okunskap bland företagen avseende hur 
viktigt det är med en korrekt redovisning samt hur denna upprättas. På så vis är det ett steg i rätt 
riktning när regeringen vill införa regelförenklingar som kanske kan minska denna okunskap och 
därmed skulle de företag som själva utformar sin information få en högre kvalitet.   
 
Thorell och Norberg menar att betydelsen av revision ofta överdrivs. Enligt dem är den personliga 
kontakten med kredittagaren minst lika viktig.179 Detta håller vi med om till viss del. Det faktum att 
alla storbankerna ändå begär in reviderade årsredovisningar tyder ändock på att dessa har en viktig 
del i kreditbeslutet. Även som vi nämnt ovan att exempelvis Bank D och Bank B eventuellt väger in 
relationen då det är en gammal kund. Sedan nämner även Bank A att förtroendet är viktigt för att de 
ska gå vidare med kreditansökan. Att detta även är viktigt för de övriga storbankerna antar vi även 
om detta inte uttryckligen sades i intervjuerna.  
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Det har framkommit i studier att bankerna i första hand är intresserade av bland annat ett företags 
lönsamhet, finansiella stabilitet och likviditet. För att bankerna ska kunna säkerställa detta är det 
viktigt med trovärdig finansiell information. En studie genomförd av Berry et al. visade att 
kreditgivare föredrog reviderade årsredovisningar framför oreviderade.180 Detta kan vi även se i 
denna studie då tre av fyra banker kommer att kräva att företagets finansiella information på något 
sätt är reviderade. Bankerna menar att det viktigaste vid kreditbedömningen är företagets 
återbetalningsförmåga vilket innebär att de reviderade årsredovisningarna spelar en viktig roll (här 
bortses från andra faktorer).  
  
En studie genomförd av Berry och Robertson visade att användandet av reviderad information har 
förändrats de senaste 20 åren. Fortfarande är den reviderade informationen viktig men det läggs 
även vikt vid säkerheter, personliga relationer och så vidare.181 Detta är även något som kan ses i 
denna studie. Bankerna lägger fortfarande stor vikt vid årsredovisningen men de poängterar även att 
andra faktorer påverkar kreditbeslutet. Speciellt Bank A menar att deras analyser är mer omfattande 
idag än vad de var för 20 år sedan. Vi tror dock att detta även gäller de övriga bankerna även om 
detta inte var något som direkt framgick. 
 
Ett positivt samband sågs mellan lägre ränta och reviderad årsredovisning i en studie genomförd av 
Blackwell et al.182 Detta är dock inget som kan påvisas i denna studie då bankerna kräver in 
reviderade årsredovisningar samt att det är ett lagstadgat krav idag för aktiebolagen. Dock skulle 
detta kunna ske då ett avskaffande eventuellt genomförs. Emellertid, som tidigare nämnts, så 
kommer fortfarande reviderade årsredovisningar krävas. Däremot skulle det som Bank D är inne på 
om olika nivåer av revision, kunna göra att de företag som har den högre nivån av revision kunna 
förhandla sig till en lägre ränta mot de som har den lägsta nivån av revision. Detta kan ha sin grund i 
att vi tror att den högre nivån av revision skulle ses som mer tillförlitlig och därmed innebära en lägre 
risk för banken. Dock skulle revisorn för det företag med den lägre nivån av revision kunna intyga att 
informationen är av god kvalitet om detta är något som revisorn har fått tillgång till vilket i sin tur 
skulle kunna leda till att företaget kan förhandla sig till en bättre ränta. Eller att de har en lägre nivå 
idag men att de graderar upp sig mot att de får en lägre ränta. 
 
Betydelsen av reviderade räkenskaper kan även kopplas samman med den studie som Jill Collis 
genomförde i England år 2003. Den visade att trovärdigheten gentemot banken ökade men även att 
trovärdigheten för redovisningen ökade. 183  Även detta kan ses i vår studie, speciellt då detta tittas 
utifrån resultaten från casen. Bland annat menar Bank B att då redovisningen för Företag 1 endast 
har kontrollerats och upprättats av den ekonomiansvariga på företaget är trovärdigheten för denna 
mycket låg. Detta skulle då resultera i ett nekade av kredit. Detta gällde även Bank D som under inga 
omständigheter skulle bevilja kredit till företag som inte genomgått revision. Däremot menade Bank 
B att Företag 2 skulle beviljas kredit trots att företaget inte kan uppvisa revidera räkenskaper. Detta 
tror vi har sin grund i att detta företag kan uppvisa bättre ekonomiska siffror. Så vi menar därför att, i 
alla fall i Bank B:s fall, att det även hänger på de siffror företaget kan uppvisa.  

7.4.3 Revisionsberättelsens betydelse 

I studien som vi genomförde kom vi fram till att revisionsberättelsens betydelse vid en 
kreditgivningsprocess inte sträcker sig längre än att bankerna undersöker om det är en oren eller en 
ren revisionsberättelse. Liknande slutsatser drar Svensson i sin avhandling. Dock menar Bank A att 
revisionsberättelsen är av stor betydelse för dem. Denna tillsammans med årsredovisningen är ett 
krav från deras sida. Även Bank C är inne på denna linje då en oren revisionsberättelse ses om 
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graverande. Den uppfattning som vi har fått av våra respondenter, speciellt Bank B och C, är att det 
inte är ofta som bankerna kommer i kontakt med en revisionsberättelse som inte är utformad enligt 
standardutformningen. Dock menar Bank A samtidigt att de orena revisionsberättelserna har blivit 
fler med åren, och när de stöter på en oren revisionsberättelse så blir banken genast mer observant 
och drar sig från att inleda ett samarbete med företaget. Till exempel vill Bank A veta vad det är 
revisorn har haft synpunkter på. Bank B kräver en förklaring av anmärkningen/-arna innan ärendet 
går vidare. Men de kommenterar även att graden på anmärkningar kan spela in vid ett beslut. Bland 
annat Bank A hävdar att beroende på vilken typ av anmärkning revisorn har haft så kan detta påverka 
kreditbeslutet. Det behöver inte automatiskt betyda avslag på en ansökan bara för att företaget har 
anmärkningar i sin revisionsberättelse. Detta visade sig även i casen. Dock menar Bank A att det finns 
en gräns vad banken tolererar även om kreditprövning är en individuell bedömning. Bank D menar 
det även att då det finns anmärkningar i revisionsberättelsen undersöks detta med företaget 
alternativt med revisorn. Är anmärkningen en tillfällighet, till exempel att företag av rent slarv 
”råkat” att glömma att betala in sociala avgifter eller är detta något som skett kontinuerligt under 
året? Något som är genomgående hos alla banker är att revisionsberättelsen ses som en 
kvalitetsstämpel men att det till sist alltid är en individuell bedömning som görs av det 
kreditansökande företaget. Detta är en motsättning till den spanska studien som genomfördes av 
Duréndez Gómeez-Guillamón (2003) som kom fram till att revisionsberättelsen var till stor hjälp vid 
kreditgivning samt påverkade hur stor krediten företaget beviljades.184  
 
Bankernas syn på revisionsberättelsen överensstämmer med den studie som genomfördes år 1987 i 
Singapore av Ferdinand A. Gul. Denna visade att bankerna blev desto mindre riskbenägna desto 
allvarligare anmärkningar revisorn hade påpekat. 185 Detta kan vi även se hos Bank D då de menar att 
krediter inte beviljas till de företag som har gått för långt i sitt undvikande av regelverken. Gul menar 
även det att syftet med anmärkningar är att de ska fungera som en ”röd flagga” vilket även det 
visade sig i vår studie. Alla bankerna drar åt sig öronen vid anmärkningar och blir extra vaksamma. Vi 
har uppfattningen att revisionsberättelsen får en allt större betydelse ju högre belopp krediten gäller 
även om detta inte var något som framgick direkt vid intervjuerna.  Detta eftersom det handlar om så 
pass mycket pengar och bankerna vill vara säkra på att företagen kan återbetala den skuld de har. 
Frågan vi ställer oss är om då revisorn har haft anmärkningar på att exempelvis skatter inte har 
betalats i tid, hur kan då bankerna vara säkra på att företagen kommer att amortera och betala 
räntekostnader i tid? 
 
Betydelsen av revisionsberättelsen kan studeras ytterligare utifrån de företag som vi lät 
respondenterna ta ställning till. Bank D skulle exempelvis inte bevilja kredit till Företag 1. Detta har 
dock inget med den rena revisionsberättelsen att göra då respondenten helt enkelt anser att detta 
företag uppvisar för dåliga siffror för att det skulle vara acceptabelt för banken. Däremot skulle Bank 
D ingå ett kreditsamarbete med Företag 2 och detta till följd av den rena revisionsberättelsen. 
Utifrån detta menar vi att då revisionsberättelsen är ren kan detta påverka bankens beslut på ett 
positivt sätt, men visar företaget för dåliga siffror enligt bankens mening spelar det ingen roll om 
företaget har en ren revisionsberättelse. Även de övriga bankerna för liknande resonemang kring 
detta. Bland annat menar Bank C att Företag 2 troligtvis beviljas kredit till följd av sin rena 
revisionsberättelse. 
 
De resonemang bankerna har fört angående orena revisionsberättelser i intervjuerna visar sig även 
praktiskt då de fick ta ställning till de orena revisionsberättelser som Företag 1 och 2 uppvisade där 
Företag 1 hade en grövre grad av allvarlighet i anmärkningarna. Företag 1 hade i balansposten 
kundfordringar gamla oreglerade kundfordringar. Bank A och B skulle ta kontakt med Företag 1 för 
att se vad som har hänt, vilket även Bank C skulle göra men han menar ändock att det skulle vara 
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mycket svårt för företaget att beviljas kredit. Bank D skulle under inga omständigheter bevilja 
Företag 1 kredit. Företag 2 hade däremot en mildare grad av anmärkning då de endast inte betalat 
sociala avgifter och skatter i tid. Här menar alla bankerna förutom Bank A att det handlar om rent 
slarv då det finns pengar i företaget att betala dessa med. Bank A ser mer allvarligt på denna 
anmärkning. Dock skulle respondenten ta kontakt med företaget för att undersöka vad som hänt 
vilket även de övriga bankerna skulle göra.  
 
Det vi tolkar utifrån detta är att som det kan ses resonerar bankerna olika kring de anmärkningar som 
Företag 1 och 2 hade. Detta menar vi har sin grund i de olika kulturer som finns inom bankerna men 
även att bankerna kan ha gjort stora kreditförluster på företag som har uppvisat just dessa typer av 
anmärkningar. Alla bankerna ser dock allvarligt på då företagen uppvisar orena revisionsberättelser 
och kräver då oftast en förklaring för detta av ägarna. Även de resonemang bankerna för kring den 
orena revisionsberättelse som företagen uppvisar kan kopplas samman med den ovannämnda 
studien som genomfördes av Gul. Bankerna är mer benägna att bevilja krediter till Företag 2 
gentemot Företag 1 då alla banker förutom Bank A menar som nämnts innan att detta i detta fall 
handlar om rent slarv från ägarnas sida. 

7.4.4 För- och nackdelar med revisionsplikten samt med dess avskaffande 

Alla bankerna framhävde olika för- och nackdelar med revisionsplikten samt dess avskaffande. Bank 
A och D är inne på de faktorer som är positiva respektive negativa med revisionsplikten vid 
kreditgivningen medan Bank B snarare framhäver för- och nackdelar utifrån företagarnas perspektiv 
vid ett avskaffande. Detta är även Bank C inne på dock framhäver han även detta ur 
revisionsbyråernas perspektiv. Bank A menar att fördelen med revisionsplikten är upprättandet av 
årsredovisningen samt framtagandet av den information och det material som kan användas vid 
kreditgivning. Dock menar han att nackdelen med revisionsplikten är den att det finns en risk för att 
allt material som önskas inte tillhandahålls av företagen. Att de medvetet undanhåller information 
som kan vara av vikt vid kreditbeslutet enligt deras perspektiv. Respondenten menar det att de som 
inte kan presentera reviderade räkenskaper inte kommer att beviljas kredit. Dessa faktorer är inget vi 
funnit i litteraturen eller liknande men tror dock att Bank A har en vettig och realistisk ståndpunkt. 
Det återstår att se hur bankerna slutligen kommer att hantera detta då revisionsplikten eventuellt 
avskaffas. Bank D menar att vid lagstadgad revisionsplikt slipper banken argumentera med företaget 
vilken information som krävs. 
 
Respondenten, representerande Bank B, menar att de seriösa företagen kommer att fortsätta att 
anlita revisorn vid ett avskaffande vilket då kan ses som en fördel för det företaget. Detta kan ses då 
vi menar att leverantörer och kunder har nytta av revisionen på så vis att de kan säkerställa att de får 
betalat för sina varor alternativt får de varor de har beställt. I och med att företag som har revision 
kan upplevas som mer seriösa skulle detta kunna ge dessa företag konkurrensfördelar på en 
konkurrensutsatt marknad med många aktörer. Detta kan göra att denna konkurrens ses som mer 
rättvis i och med att de seriösa företagen på så vis slipper konkurrera med de mer ”oseriösa” 
företagen som inte har revision. Som respondenten för Bank B menar ”jag skulle vilja påstå att gå 
förbi revision, det är som att pissa i brallan, det värmer i början men blir kallt sen” skulle kunna detta 
kunna kopplas till det som nämnts innan om konkurrensfördelar. Han menar även att det företagen 
vinner på kort sikt, såsom minskade revisionskostnader, förlorar de i säkerhet, som skulle kunna vara 
trovärdigheten för företaget men även högre räntekostnader och kortare amorteringstid. 
 
Ett eventuellt avskaffande är bra för företagen anser respondenten från Bank C. Dock framgick det 
inte ytterligare vilka dessa fördelar är för företagen. De fördelar som bland annat Thorell och 
Norberg framhäver är de där bland annat ägaren är en ensam person och på så vis har full insyn i 
företaget och då anser de att den oberoende granskningen inte behövs för att öka tillförlitligheten till 
företagets finansiella information. De menar att detta krävs först då det finns externa ägare som inte 
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är involverade i den dagliga verksamheten.186 Detta kan vi till viss del hålla med om dock anser vi att 
revisionen ändock kan tillföra ett mervärde som kan vara svårt att få någon annanstans. ECON menar 
att de företag som skulle avsäga sig revision riskerar att få en sämre uppfattning om sin ekonomi 
men även att de kommer att förlora mervärden som i form av synpunkter från revisorerna. De menar 
att i och med detta kan det leda till att företaget tappar i effektivitet och produktivitet.187 Detta håller 
vi med om och tror att bankerna även har denna uppfattning trots att det inte var något som 
framgick i intervjuerna. Istället för att lägga ner alla resurser och energi på att sköta den dagliga 
verksamheten och utvecklas tvingas företagen lägga ner extra kraft och energi på att kvalitetssäkra 
sin finansiella information, som en revisor annars skulle ha gjort, för att exempelvis banken kräver 
det för att kunna bevilja kredit. 
 
Bank C menar att för revisionsbyråerna vore ett avskaffande positivt på så sätt att de kommer tvingas 
utvärdera de tjänster de levererar samt dess kundnytta. Han menar att de som kan hantera detta på 
rätt sätt kommer att gå stärkta ur det samt att de kan förstärka sin kompetens och sin 
konkurrenskraft gentemot övriga revisionsbyråer. Respondenten menar att i och med att revisionen i 
dagsläget är lagstadgad kan detta innebär att revisionsbyråerna inte alla gånger ser till kunden och 
vad denne får när de köper tjänsten. Detta, antar han, är en marknadsorientering av branschen som i 
grund och botten är sund. Även vi har denna uppfattning. Dock skulle det kunna antas att revisorerna 
är negativa till avskaffandet. Men vad vi erfar så är revisorerna och revisionsbyråerna alltjämt 
positiva till ett eventuellt avskaffande eftersom de på så vis blir anlitade av de företag som verkligen 
vill ha revision och som anser att de tillför ett mervärde som överstiger dess kostnad. Som det är nu 
tvingas företagen anlita dessa vilket gör att företagen som inte är positivt inställda till revision inte 
upplever revisorernas besök alltför positiva om de anser att de inte har någon nytta av tjänsten. 
Samtidigt menar Jan Birgerson, VD för Ernst & Young, att revisionen kan fungera som en 
hälsokontroll av företaget men även att företagarna kan behöva rådgivning i olika ekonomiska frågor 
såsom skattefrågor.188 Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att de flesta företag kommer att 
behålla revisorn vid ett eventuellt avskaffande vilket även Svanströms avhandling visade.189 

7.4.5 Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 

Den viktigaste iakttagelsen vi har gjort av de konsekvenser som kan bli följden vid ett avskaffande av 
revisionsplikten är att bankerna resonerar olika kring om de kommer att kräva reviderade 
årsredovisningar eller inte. Potentiella konsekvenser som ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kan få har diskuterats mycket inom Bank A och D. Detta tror vi även har diskuterats 
inom de övriga bankerna även om detta inte var något som framgick av intervjuerna. Bank A har dock 
inget färdigt regelverk kring hur banken skulle komma att hantera detta utan vi uppfattar det som så 
att det är något som kommer att ske först då ett avskaffande är godkänt av regeringen. Det som har 
diskuterats inom banken samt det respondenten har hört bland företagen är att de företag som har 
krediter även är de som kommer att fortsätta nyttja revisorn. Denna uppfattning har även vi då dessa 
företag är beroende av banken som finansiär och därmed kommer att fortsätta med revision men 
även för att detta kan komma att bli ett krav från bankernas sida. Ett annat skäl är även att andra 
externa ägare vill ha denna information för att kunna följa företaget och dess utveckling. 
Respondenten menar att intressenter till företag som är beroende av andra, oavsett om det är 
kreditgivare, styrelseledamot eller någon annan, kan tänkas vilja ha kompletterande information om 
företagets räkenskaper förutom den som företaget själv presenterar. Detta i syfte att öka 
tillförligheten till dessa. Oavsett vad som händer så kommer Bank A begära in finansiell information 
som på något sätt är granskad av en oberoende part. Respondenten menar att banken kommer 
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fortfarande vilja ha information som kan användas till att kunna analysera ett företags 
återbetalningsförmåga och på så vis kunna bevilja krediter. Han menar dock att det är svårt, att i 
dagsläget, uttala sig om vad denna information kommer att ha för utformning. Respondenten 
framhäver att bara för att revisionsplikten skulle avskaffas så blir inte de interna kraven lägre, utan 
snarare tvärtom.  
 
ECON menar att ett avskaffande skulle få till följd att den finansiella informationen blir olikartad. På 
grund av detta kommer intressenterna, däribland bankerna, tvingas lägga ner mer tid och ökade 
resurser till att kvalitetssäkra denna information. En kostnad som i slutändan kommer att drabba 
företagen i form av försämrade kreditvillkor eller högre avgifter och skatter.190 Detta kan vi se hos 
Bank C då de, som tidigare nämnts, kommer tvingas att själva kvalitetssäkra företagets finansiella 
information, en kostnad som företagen kommer att få stå för. En konsekvens som kan drabba de 
oreviderade företag som vänder sig till Bank C för att ansöka om kredit är de kostnader som kan 
komma av att banken själva måste anlita någon för att genomföra en oberoende granskning av 
företagets räkenskaper. De kan även få betala högre räntekostnader men även få en kortare 
amorteringstid. Om dessa kostnader i slutändan blir högre än om företaget själv skulle ha revision 
kan det spekuleras i om det inte är värt att betala för ett eget anlitande av revisor. Som nämnts innan 
så kan revisorn även bistå med övrig rådgivning som kanske företagets ekonomichef kan ge till 
ägarna.  
 
De resonemang som respondenten från Bank B för är att om handläggaren tvingas ta ett kreditbeslut 
på oreviderad information, så finns risken att banken av försiktighetsskäl väljer att sätta en lägre 
rating än om företaget uppvisat reviderad information. Detta leder i sin tur till att kunden får betala 
ett högre pris såsom högre räntekostnader bland annat. Respondentens förhoppning är att seriösa 
företag även i framtiden kommer att använda sig av revision. 
 
Bank D är allmänt bekymrad över vilka effekter ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att 
medföra. Banken är inne på att när inte lagen i framtiden sannolikt inte kommer att ställa krav på 
företagen, så kommer Bank D göra detta. På vilket sätt är inte riktigt helt klart men respondenten är 
inne på att ställa upp revision i olika standardnivåer, L1-L2-L3 där de troligtvis inte har lika hårda krav 
på små bolag som medelstora. Detta kommer banken troligtvis att reglera i sina kreditvillkor.  
 
Som det är idag sitter bankerna i en guldsits då de erhåller denna kvalitetssäkrade information utan 
någon kostnad. I och med detta upplever vi det som en självklarhet att samtliga banker kommer att 
lägga ut de extra kostnader som kommer uppkomma då bankerna själva tvingas kvalitetssäkra den 
finansiella informationen ett företag lämnar in vid en kreditansökan. Frågan vi ställer oss är dock om 
denna kostnad är värd för företagen att betala. SOU-utredningen menar dock att de positiva 
effekterna av ett avskaffande är väl motiverande. Bland annat så nämns de kostnadsbesparingar som 
företagen gör då de får valfriheten att själva anlita de revisions- och redovisningstjänster de är i 
behov av och vill anlita.191 Risken med avskaffandet kan vara att de företag som verkligen behöver 
revision kommer att avsäga sig denna medan de företag som inte alls är i behov av detta behåller 
revisionen. Vad detta kan få för konsekvenser kan det endast spekuleras i. En tanke vi har är att detta 
kan leda till att företagen kan komma att konkurrera på olika villkor vilket i slutändan kan drabba 
kunderna. 

7.4.6 Låg- respektive högkonjunktur 

Storbankerna resonerar på ett liknande sätt avseende kreditgivningen i en låg- respektive 
högkonjunktur. Bank A menar att det ofta slinker igenom ett och annat kreditbeviljande i 
högkonjunktur som det antagligen inte skulle ha gjort vid en lågkonjunktur. Bankerna får tuffare krav 
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på sig att, i en lågkonjunktur, inte bevilja alltför osäkra och riskfyllda kreditansökningar. Detta kan vi 
även se i den rådande finanskrisen då bankerna har stramat åt utlåningen till företagen samt att det 
blir svårare att få nya lån.192  Bank A hävdar att beviljas det ändå lån ställs det högre krav på 
säkerheter alternativt att de får betala ett högre pris i form av exempelvis högre räntekostnader. Då 
marknaden går in i lågkonjunktur och då ett företags siffror blir svagare så får revisionen en större 
betydelse vid beviljande av krediter menar Bank B. De kommer att kräva att företagen har revision 
om inte annat så kommer det krävas större säkerheter. Denna åsikt har även Bank C. Han menar att 
”riskaptiten” blir lägre vid en lågkonjunktur innan marknaden vänder uppåt igen. I detta skede är 
revisionen en faktor som kan påverka ett kreditbeslut i både positiv och negativ riktning. Inom Bank 
D är de inne på samma spår som sina konkurrenter, och säger att i en högkonjunktur blir det färre 
beslut som blir kritiska, där ligger de kanske på 10 % som är svåra. Medan i en lågkonjunktur är 
siffran uppe i närmare 50 % och då hävdas det att de blir viktigare att informationen går att lite på. 
 
Bank A menar det att banken inte ska syssla med riskkapital utan med den löpande kreditgivningen i 
företaget. Som alla bankerna menar så blir bankerna mindre riskbenägna vid en lågkonjunktur vilket 
även den rådande finanskrisen som tidigare nämnts är ett bevis på. Dock hävdar Bank A att det 
egentligen inte ska finnas några större skillnader i kreditgivningen i en låg- respektive högkonjunktur. 
Detta är den allmänna policyn men även att bankerna inte ska bevilja alltför riskfyllda projekt 
krediter. Vi tror att i en lågkonjunktur kan ett företag eller projekt ses som riskfyllt trots att det i en 
högkonjunktur är en bra affär. Sedan kan det funderas över vilka företag som drabbas värst av en 
lågkonjunktur, de små eller de stora företagen. Eftersom de små företagen ofta är beroende av 
banken som sin enda finansieringskälla kan det hävdas att dessa är de som är mest utsatta. Dock 
handlar det om större summor i de stora företagen, även om de kan söka andra finansieringskällor 
såsom privata riskkapitalister. Så i detta fall hävdar vi att det handlar om en individuell bedömning då 
det är olika från fall till fall. 

7.5 Case 
Den allmänna slutsats som vi kan dra av det svar som vi har fått av respondenterna när det gäller 
casen, är att de från bankernas sida studerar om revisionsberättelsen är upprättade enligt 
standardutformning eller inte. Vi vill poängtera att när vi skriver ren revision så innefattar det att 
företaget har genomgått en revision.  

7.5.1 Företag 1 

De resultat som har framkommit av den fiktiva kreditansökan som vi skickade in till respondenterna 
från Företag 1 är av blandade resultat. 
 
I den första situationen hade Företag 1 en ren revisionsberättelse. Samtliga respondenter skulle 
begära in mer information från företaget och sedan föra ett resonemang med företaget för att 
kanske kunna hitta en lösning. Vårt antagande är att detta har sin grund i att detta företag uppvisar 
så pass låga resultat vilket gör att bankerna tvivlar på dess återbetalningsförmåga trots sin rena 
revisionsberättelse.  
 
Vid den andra situationen som innefattade en oren revisionsberättelse var respondenterna betydligt 
mer skeptiska till att ingå ett samarbete. Bank B och Bank D menar att de direkt skulle avslå en 
kreditansökan från Företag 1, medan de från både Bank A och C skulle vilja träffa företagets ägare 
och se vad som har hänt och då även undersöka vad som är syftet med lånet. Så generellt kan det 
sägas att när bankerna stöter på en oren revisionsberättelse så höjs deras vaksamhet och de blir mer 
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reserverande och begär in mer information om företaget, vilket även är något som även Svensson 
påpekar.193   
 
Sista situationen som fanns för Företag 1 var en kreditansökan utan reviderad information. Detta är 
en situation som kan komma att uppstå i framtiden om regeringen väljer att avskaffa 
revisionsplikten. Detta är även den situation som vi tycker är mest spännande att analysera då 
empirin är i linje med tidigare resonemang som har förts. Dessa menar att bankarna har en tendens 
att analysera situationen från olika vinklar. Av svaren att döma så är det egentligen bara Bank B som 
menar att ”företaget skulle vara chanslös vid en kreditgivning, vi skulle inte ägna många timmar på 
det här bolaget”. Där stängs dörren helt medan de från Bank A och C inte alls är lika hårda utan skulle 
vilja träffa företaget och se till exempel budget men framför allt vill de veta vad som är syftet med 
lånet. Sedan har vi Bank D som menar att de aldrig lånar ut pengar till företag som inte har reviderad 
information och kommer inte i framtiden att göra det heller. Så denna situation är inget som de 
analyserar något djupare. 
 
Den information som framkommit under våra intervjuer med respondenterna visar att det finns en 
viss koppling mellan resonemang och det agerande då teorin omvandlas till praktiken från 
respondenterna. Den tolkning som kan göras från bankernas sida är det de blir mer tillbakadragna 
och ställer högre krav när den reviderade informationen försvinner eller när det finns anmärkningar i 
revisionsberättelsen.   

7.5.2 Företag 2 

Företag 2 lämnade in en kreditansökan med en ren revisionsberättelse i årsredovisningen till samtliga 
banker. Det vi kan konstatera är att det svar som vi fick var av varierande karaktär. Bank B, Bank C 
och Bank D skulle absolut ingå ett samarbete med Företag 2 utan problem. Medan Bank A var mer 
tveksam och skulle även här behöva mer information från företaget. Det olika svar som vi har fått 
från våra respondenter kan kanske bero på i vilken situation som banken befinner sig i den finanskris 
som råder för tillfället. En annan orsak kan även vara de bedömningsgrunder som ligger till grund för 
företagets återbetalningsförmåga. Det vill säga att bankerna har olika krav kring denna 
återbetalningsförmåga de kräver av företagen. 
 
I den andra situationen hade Företag 2 en oren revisionsberättelse. Anmärkningarna var att sociala 
avgifter och skatter inte har betalats i tid. Även i detta fall var det Bank A som är den av våra 
respondenter som är mest skeptisk och menar att det är allvarligt att företaget inte har betalat 
sociala avgifter och skatt i tid. De var skeptiska till att bevilja en kreditansökan, men skulle vilja träffa 
kunden och diskutera vilka orsaker som ligger bakom. Bank D, Bank B och Bank C var av ungefär 
samma åsikt, de menar att med det kassaflöde som företaget har så är dessa anmärkningar slarv från 
företagets sida. De menar samtidigt att de skulle kontakta företaget och be att de åtgärdade sina 
anmärkningar, men kommenterar också att de inte skulle sänka ett sådan här företag med tanke på 
deras positiva kassaflöde. Bank B, Bank C samt Bank D skulle bevilja lånet skulle bevilja lånet. Detta 
anser vi har sin grund i hur de riskbedömer ett företag samt dess bedömning av kreditvärdigheten. 
 
Sista situationen är även det ett företag med en ansökan dock utan reviderad information som kan 
uppstå i framtiden då revisionsplikten kan avskaffas. Det mönster som vi har observerat tidigare 
återkommer. Bank C skulle, med denna oreviderade information, ta kontakt med företaget och be 
om att få se preliminära siffror för att få lite färskare siffror vilket även gäller Bank B. Slutsatsen som 
dessa två banker drar är att de med största sannolikhet skulle bevilja en låneansökan till Företag 2. 
Bank A menar, redan vid första anblicken, att företaget skulle få stora problem med att få igenom sin 
ansökan hos deras bank. Bank D säger även i detta fall nej då de återigen hänvisar till bankens policy 
att inte låna ut pengar till företag utan reviderad information. Vad som kan ligga bakom dessa 
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skillnader är bara något som vi kan spekulera i men vår personliga åsikt är att den rådande finanskris 
som hägrar över oss har gjort att vissa banker har fått hårdare krav på sig. Kanske på grund av att de 
har haft lättare krav tidigare medan andra banker kör på som vanligt. Det vi kan konstatera är att 
Bank D är den av storbankerna som verkar vara mest kritiska till ett avskaffande av revisionsplikten 
och kanske den bank som är mest konservativ och minst riskbenägen av det fyra storbankerna, vilket 
gör att de har valt att bara låna ut på reviderad information. Det vi kan konstatera är att vår 
empiriska verklighet stämmer överens med Svenssons teorier. Bankerna säger att en 
revisionsberättelse som saknar anmärkningar inte behöver bidra till ett ja eller nej, utan att det även 
är andra aspekter som bidrar till beslutet men att det påverkar på ett positivt sätt.     

7.5.3 Utvärdering case 

När vi nu skall utvärdera det resultat som våra praktiska case tillförde studiens resultat, anser vi att 
casen har höjt studiens akademiska nivå. Personliga åsikter som vi som författare har avseende casen 
är att dessa har resulterat i information som vi personligen anser hade blivit svåra att frambringa av 
respondenterna om vi endast hade valt att använda oss av intervjufrågor. Nu fick vi en inblick i hur 
respondenterna från varje bank resonerade kring kreditgivning och vilken information som väljs ut ur 
företagets årsredovisningar. Om vi skulle göra en ny studie som innefattar case, så skulle vi med 
största sannolikhet välja att konstruera casen på ungefär samma sätt som vi har gjort nu. Möjligen 
att vi skulle ha valt att höja soliditeten ett par procentenheter för Företag 1. En annan sak vi skulle 
välja att göra är att, i och med det rådande finansiella läget, välja ett företag som är känslig för 
konjunkturen, som till exempel ett företag som säljer/tillverkar lyxvaror, samt ett företag som är 
mindre känsligt för konjunkturen. Detta har vi dock tänkt på i viss mån då Företag 1 hade verksamhet 
inom båtförsäljning samt Företag 2 som var verksam inom industrin. Frågan vi ställer oss är dock om 
detta hade påverkat i någon högre grad. Den svårighet som vi tycker att vi som undersökare har stött 
på är den svårighet som det är att lägga casen på rätt nivå och hitta lämpliga nyckeltal. Detta då 
respondenterna enbart kan bedöma företagens hårda fakta så som nyckeltal samt resultat- och 
balansräkning. En annan ska som vi med största sannolikhet hade lagt till var vilket syfte som 
krediten hade. Om det var en rörelsekredit eller in kredit för en investering. Detta är något som de 
från respondenternas sida har kommenterat och som vi är mycket tacksamma för. 
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8. SLUTSATSER 
___________________________________________________________________________ 

 
Här presenteras de slutsatser som baseras på den tidigare analysen. Här syftas det till att besvara 
studiens problemformulering samt syfte. Därefter följer förslag till fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________   

8.1 Återkoppling till problemformulering och syfte 

Hur påverkar revisionen och revisionsberättelsen kreditbeslutet till små och medelstora företag?  
Syftet med denna studie var att undersöka värdet av reviderade räkenskaper vid kreditbeslutet till 
små och medelstora företag. 
 
I dagens läge befinner sig bankerna i ett gyllene läge avseende kreditsituationen då de tillhandahålls 
aktiebolagens årsredovisningar, som är reviderade av revisorer, gratis eftersom detta är angivit i lag 
(ABL). Denna tillgång kan dock komma att försvinna år 2010. Bankerna är oerhört positiva till dessa 
reviderade årsredovisningar och det arbete revisorerna utför eftersom denna information har en hög 
grad av tillförlitlighet gentemot om företagets egen ekonomiansvarige skulle ha genomfört detta 
vilket även visade sig i casen. Årsredovisningen används i första hand i bankernas finansiella analys av 
historiska nyckeltal såsom olika likviditetsmått. Det huvudsakliga syftet med de reviderade 
årsredovisningarna är att beräkna företagets återbetalningsförmåga på lång sikt vilket även är en av 
grundstenarna inom kreditgivning. 
 
Kreditgivningen idag syftar ofta till att skapa långsiktiga affärsrelationer. Alla bankerna menar att det 
är viktigt med förtroende för ägarna bakom företagen vilket även en av bankerna menar då de gärna 
ser att ägaren/-na även är privata kunder. Detta innebär sannolikt att det är lättare att få krediter 
beviljade för företag vilka bankerna redan har en relation till, antingen som företagskunder 
alternativt att företagens ägare även är privata kunder, än vad det är för företag som är helt nya 
bekantskaper för banken.  
 
De lagar som finns avseende kreditgivningen är omfattande och syftar till att banken ska överleva 
men även gynna det finansiella läget. Detta ser vi framförallt nu i den rådande finanskrisen. Bankerna 
har stramat åt sin utlåning och har höjt räntorna allt i syfte för att trygga sin överlevnad då det finns 
många banker i USA som gått ett dystert öde till mötes. 
 
Bland de respondenter som vi har intervjuat, vilka representerar de fyra storbankerna, finns det en 
viss oro inför vad som kommer att hända i framtiden. Det finns ingen gemensam plan mellan 
storbankerna för hur de i framtiden kommer att förhålla sig till det faktum att revisionsplikten kan 
komma att avskaffas. Däremot har bankerna egna åtgärder, två av respondenterna menar att de 
även i framtiden troligtvis kommer att kräva reviderad information för att ingå ett kreditsamarbete 
med kunderna. Respondenten för en annan bank menar att de troligtvis i framtiden kommer att 
fortsätta som vanligt och låna ut pengar utan reviderad information. Något som ska noteras är att 
det ännu inte har framkommit några centrala direktiv från bankerna angående ställningstagandet 
inför ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Däremot anser vi att de respondenter som vi har 
valt att intervjua har genom sin ställning på bankerna en god insikt i hur ett framtida 
ställningstagande kommer att se ut samt hur dagens resonemang förs. Sammantaget så är vi av den 
åsikten att de svar som vi har fått av respondenterna med stor sannolikhet även kommer bli bankens 
framtida ställningstaganden. Under intervjuerna har det framkommit svar som är av det mer 
konservativa slaget på så sätt att bankerna kommer kräva reviderad information även i framtiden till 
ett mer slappt ställningstagande där bankerna menar att de kommer att bevilja lån även utan 
reviderad information. Något som även bör nämnas är att under studiens genomförande har vi inte 
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haft något bortfall vilket vi ser som en fördel och har medfört att studien kan ses ha en hög grad av 
tillförlitlighet.   
    
Alla storbankerna använder revisionsberättelsen på så sätt att de undersöker om den är enligt 
standardutformning eller om revisorn har haft något att anmärka på. Revisionsberättelserna är av 
majoriteten rena vilket innebär att dess betydelse är mindre. Detta har lett till att 
revisionsberättelsen kan ha förlorat i värde då den ofta är ren och därmed inget som bankerna lägger 
vikt vid. Bank B och C menar att revisionsberättelsen ser lika ut de första två styckena och att de är 
mest intresserade av de stycken som kommer därefter. Vi tror därför att det vore bra att höja 
revisionsberättelsens status oavsett hur bankerna kommer att agera kring försvinnandet av den 
kvalitetssäkrade årsredovisningen. Detta diskuteras inom branschen och FAR/SRS generaldirektör, 
Dan Brännström, har presenterat ett förslag som utgår från att de granskade bolagen ska rangordnas 
på femgradiga skalor utifrån fem områden; finansiella rapporter, bolagsstyrning, arbete med hållbar 
utveckling, intern kontroll samt risk för oegentligheter.194 Vårt förslag för att höja statusen vore 
kanske att sätta något slags betyg på företagen samt dess revision utifrån någon typ av 
bedömningsgrunder, exempelvis olika riskklassificeringar samt finansiella nyckeltal. Detta skulle 
hjälpa bankerna att upptäcka vilka företag som anses som mer riskfyllda och som därmed kan ha en 
sämre återbetalningsförmåga på grund av exempelvis den bransch de är verksam inom. Detta skulle 
gynna de flesta företag, dock då inte de som kanske behöver ansöka om kredit till riskfyllda projekt. 
Skulle de ändå ansöka om kredit så är risken mindre att de ”fifflar” med redovisningen eftersom 
detta i så fall skulle framkomma då banken har dessa bedömningsgrunder att utgå ifrån. Alla 
storbankerna är överens om att skulle det förekomma anmärkningar blir bankerna genast mer 
vaksamma samt att då de undersöker vilken karaktär anmärkningarna är av. Den orena 
revisionsberättelsen kan påverka ett kreditbeslut om anmärkningarna är av så pass allvarlig art att 
bankerna anser att det innebär en för stor risk att ingå ett kreditsamarbete med detta företag. Detta 
såg vi även praktiskt då bankerna fick ta ställning till de två fiktiva företagen vi presenterade. 
 
Det som skulle komma att kunna spela en allt viktigare roll vid ett eventuellt avskaffande är bankens 
relation till företaget. Att det är relativt viktigt att banken har en bra relation ser vi bland annat hos 
Bank A men även hos övriga banker har den en viss betydelse. Huruvida denna relation kan komma 
att se ut vid ett avskaffande är något som det kan spekuleras i. Denna skulle kunna spela en viktigare 
roll hos de banker som inte kommer att kräva reviderade bokslut men detta är inget vi förutsätter.  
Detta har sin grund i att relationen får en allt viktigare betydelse för kreditbeslutet som vissa studier 
har visat.  
 
Det kan även spekuleras i kring hur revisionstjänsterna kommer utformas vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten. Detta gör att revisionsbyråerna tvingas utvärdera de tjänster de 
erbjuder till kunderna och undersöka vilket mervärde de ger. Ett utfall skulle kunna vara att 
revisionsbyråerna tillsammans med bankerna kommer överens om hur dessa tjänster skulle kunna 
utformas eftersom de flesta företag är beroende av banken som finansiär. På så vis erbjuds företagen 
och de kan välja de tjänster de känner att de behöver samt att revisionsbyråerna har information om 
vilka tjänster som krävs ifrån bankernas håll. På detta sätt underlättas företagen när de går till 
banken med en kreditansökan. 
 
Vår allmänna uppfattning, som kan utläsas ifrån vår studie men även andra studier och 
tidningsartiklar, av de konsekvenser ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kan få är att de 
flesta banker och kreditgivare överlag kommer att fortsätta kräva reviderad information. I och med 
detta kan de företag som har valt bort revisionen få det svårare att bli beviljade krediter. Detta skulle 
kunna leda till att de vänder sig till andra kreditgivare där de får betala högre kostnader, som 
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exempelvis räntekostnader. Även om företagen i slutändan väljer att gå till sin normala bank kan de 
få betala de merkostnader som det innebär för banken att själva kvalitetssäkra den information 
företaget presenterar. Detta får oss att fundera på om det inte är värt för företagen att behålla 
revisionen för att på så sätt slippa dessa högre kostnader men även för att vinna andra mervärden 
som revisionen ändock tillför företagen enligt oss. Såsom en högre tillförlitlighet för redovisningen. 
Även om företagen idag anser att revisionen inte tillför något mervärde, det vill säga att kostnaden 
överstiger dess nytta, så kommer revisionsbyråerna tvingas arbeta mer efterfrågestyrt vilket innebär 
högre kvalitet och pris på de tjänster som erbjuds.  Däremot kan ett avskaffande av revisionsplikten 
innebära att de företag som självmant väljer att ha revision har ett ypperligt läge då det gäller 
förhandlingar kring det pris företaget ska betala för krediten. Detta kanske dock är mer aktuellt om 
det skulle införas någon slags bedömningsskala av revisionen där företagen själva får välja vilka 
tjänster de vill anlita. Där då de företag som har det högsta betyget även har det bästa 
förhandlingsläget.  En annan konsekvens kan även vara att vissa leverantörer och kunder kommer att 
kräva reviderad information vilket innebär att kan företag i sig inte presentera detta finns risken att 
de vänder sig till någon annan och därmed kan företaget förlora viktiga kontakter och relationer. 
 
Personligen tror vi dock att bankerna kommer att krävas att bli mer flexibla i framtiden och kanske 
enas om hur de ska se på vilka krav som kommer att krävas vid kreditgivning. Om bankerna inte kan 
enas om vissa ställningstaganden kommer detta innebär att vissa banker kommer att kräva reviderad 
information med andra inte kommer att kräva detta. Detta skulle kunna leda till konkurrenssituation 
som vi inte anser vara optimal eftersom bankerna då inte kommer att konkurrera på samma nivåer 
storbankerna emellan. Det skulle kunna leda till att företag kommer vända sig till de banker som till 
exempel inte kräver reviderad information. Samtidigt bör det nämnas att det inte finns några 
centrala direktiv vilket gör att vi idag bara kan spekulera i vilka följder olika scenarion skulle få.  
 
Utifrån den sammanställning som har gjorts utav casen drar vi slutsatsen att revisionen har en stor 
betydelse då företag ansöker om kredit hos de fyra storbankerna. Det som även kan utläsas utifrån 
sammanställningen är att företag får det mycket svårt att bli beviljade krediter utan komplettering av 
information hos de fyra storbankerna. Dock kan vi även urskilja vissa skillnader mellan storbankerna 
avseende hur bedömningen sker av den information som företagen lämnar och i viss mån även 
revisorns betydelse. I och med användandet av casen kan vi styrka respondenternas uttalanden 
under intervjuerna kring värdet av revision. Därmed framgår värdet av revision än mer då 
storbankerna fick ta ställning till två fiktiva företag. Detta eftersom det blir än mer tydligt hur 
storbankerna resonerar kring vikten av reviderade räkenskaper och hur detta kan inverka positivt 
respektive negativt på kreditbeslutet. 
  
En slutsats vi även drar av denna studie är att så länge bankerna är konsekventa kring vilken grad av 
reviderad information de kräver för att bevilja företagen kredit ser vi inga större problem. Dessa 
problem kan däremot uppstå då någon bank bestämmer sig för att inte alls krävs någon slags 
reviderad information. Samtidigt ser vi av respondenternas resonemang att den risk som uppenbart 
uppstår när regeringen avskaffar revisionsplikten kan komma att kompenseras av samarbeten och 
relationen mellan banken och företagen. Men för framtida kreditgivare kan det absolut komma att 
bli svåra situationer och kniviga beslut. Vi menar därför att bankerna är tvungna att i framtiden 
fortsätta kräva revision av sina kredittagare. Ett annat sätt vore att på ett genomtänkt sätt utveckla 
bedömningsgrunder för att kunna bedöma företaget på samma sätt som bankerna idag använder 
revisionen till. Det ska nämnas att dagens storbanker inte alls är av samma åsikter utan det kan 
egentligen sägas att alla storbanker har sin egen ståndpunkt till framtiden, men som en av våra 
respondenter uttryckte det ”vi närmar oss snart framtiden vilket oroar mig väldigt”. 
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi gör antagandet att revisionsplikten kommer att avskaffas kan det vara intressant att undersöka 
konsekvenserna av detta ur exempelvis företagarnas perspektiv. Det skulle till exempel kunna 
undersökas hur företagen upplever avskaffandet och hur detta i så fall detta kommer påverka dem 
exempelvis hur finansieringssynpunkt då det råder delade meningar avseende om reviderade 
räkenskaper kommer att krävas av bankerna för att bevilja krediter. 
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9. AVSLUTNING 
___________________________________________________________________________ 

 
I avsnittet utvärderas den kunskap som denna studie har frambringat samt dess styrkor respektive 
svagheter.  

___________________________________________________________________________   
 
Kunskapen som denna studie har resulterat i anser vi vara högt värderad samt av hög grad av 
giltighet. För att en studie ska anses ha god giltighet är förutsättningen att forskaren har insamlat 
tillräckligt med information. Detta innebär att forskaren ska studera så pass många företag att så 
många kvaliteter hos dessa kan utforskas och omfattas av den utvecklade teorin. Det vill säga att 
forskaren studerar så många grupper/individer som möjligt så att den utvecklade teorin grundas eller 
prövas så mycket som möjligt.195 Då vi har intervjuat alla fyra storbankerna, vilket även var 
utgångspunkten, och därmed studerat alla tänkbara kvaliteter anser vi att studien har en hög grad av 
giltighet. Det faktum att respondenterna bidrog med relevant och riklig information anser vi även ha 
bidragit till studiens giltighet. Dock syftade inte vår studie till att utveckla någon teori då vi valt att ta 
den ”gyllene medelvägen”. Denna höga grad av giltighet är även en studiens styrkor då även studiens 
respondenter kan ses som en bidragande anledning till detta.  
 
En ytterligare styrka med denna studie är de två fiktiva företag som storbankerna fick ta ställning till. 
Detta eftersom det bidrar till att praktiskt se hur storbankerna resonerar då de får in en 
kreditansökan och vilka uppgifter de ska lägga vikt vid och då även värdet av revision. Detta styrker 
även de uttalanden som gjordes under intervjuerna och hur de då resonerar kring revision och 
kreditansökningar. Dessa företag är även av den storlek som oftast ansöker om lån hos storbankerna 
och som de ofta får ta ställning till. Det vill säga dessa företag och dess kreditansökan är en vardaglig 
situation för dessa storbanker. 
 
En svaghet med denna studie kan vara att vi som nämnts tidigare då vi valt att använda oss av 
storbankernas kreditchefer på lägre nivå istället för respektive storbanks verkställande direktör. 
Detta är dock inget som vi anser ha påverkat studien alltför mycket i en negativ riktning. Detta har 
även sin grund i att storbankerna har en policy kring krediter och besluten av dessa. En annan 
svaghet kan även vara att ingen riktigt säkert kan säga om revisionsplikten kommer att avskaffas eller 
ej samt hur detta kommer att påverka kreditgivningen samt dess beslut. 
 
Ett av de sanningskriterier som tillämpas vid kvalitativa studier är dess överförbarhet. Detta kriterium 
innefattar hur resultaten från en studie kan överföras till ett annat sammanhang eller en annan 
studie.196 I vårt fall handlar det om att göra bedömningen om de resultat, angående hur revisionen 
och revisionsberättelsen kan påverka kreditbeslutet, kan överföras till liknande studier. Vår 
bedömning är att dessa skulle kunna överföras till andra studier om dessa är inriktade på ett liknande 
område och att studien är riktad mot olika kreditgivare. Detta har dock mindre betydelse om dessa är 
olika banker eller andra finansiella institut.   
 
Ett annat sanningskriterium som används i samband med kvalitativa studier är intersubjektivitet. 
Detta kriterium innebär att en forskarens resultat och slutsatser i en studie ska kunna accepteras av 
både de deltagande respondenterna men även av andra bedömare som exempelvis praktiker och 
forskare. Det vill säga att dessa uttalar sig om graden av trovärdighet i de resultat och slutsatser 
forskaren har kommit fram till i studien.197 Vi har valt att inte kontrollera resultatet och vår tolkning 

                                                 
195

 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. 1993, 165. 
196

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2005, 307. 
197

 Ibid. 166-167. 
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och analys av dessa med respektive respondent då vi anser att varken intervjuerna eller ämnet anses 
särskilt värdeladdat. Även det faktum att tiden inte skulle räcka till för att respektive respondent 
skulle få styrka sina svar bidrog även det till valet att inte applicera detta sanningskriterium på denna 
studie. Vi har dock gjort bedömningen att vår tolkning och analys anses tillförlitlig då intervjuerna 
bandades och transkriberades. Detta, anser vi, således har minimerat risken för misstolkningar och 
missförstånd av svaren som respektive respondent har avgett, dock reserverar vi för att risken ändå 
finns för misstolkningar. Respektive respondent har emellertid fått tagit del av studien efter att den 
godkänts.   
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Bilaga 1  Intervjuguide  
 
Inledning 
 
Vilken är din nuvarande uppgift inom banken? 
 
Hur lång erfarenhet av kreditgivning har du? 
 
Under hur lång tid har du sysslat med kreditgivning till företag? 
 
Utbildning 
 
Vilken utbildning har du inom kreditgivningsområdet?  
 
Kreditgivning 
 
Hur går kreditgivningen till för små och medelstora företag? 
 
Hur gör ert företag bedömningen av riskerna i ett företag som ansöker om lån? 
 
Hur mycket lägger ni ner på analyser av nya och gamla kunder vid kreditförfrågningar?  
 
Vilken typ av finansiell information kräver ni av små och medelstora företag vid kreditbedömningen? 
 
Vilken av dessa och varför är just denna information viktigast? 
 
Använder ni någon typ av modell vid kreditbedömningen? (I så fall vilken/vilka?) 
 
Finns det några specifika risker med att låna ut till små och medelstora företag? 
 
Kan man minska risken genom kreditvillkor? 
 
Revisorns roll 
 
Hur ser bankens relation ut till revisorn? 
 
Har det någon påverkan om revisorn följer med till banken vid kreditgivning? 
 
Revisorns arbete skapar den någon nytta för er? Hur i sådana fall? 
 
Har banken någon nytta av revisionsberättelsen? Kan den påverka ert beslut och i sådana fall hur? 
 
Vid oren revisionsberättelse, spelar det någon roll hur allvarlig dessa anmärkningar är vid 
kreditansökan? I så fall vart går gränsen?? 
 
Hur ser revisorns roll ut vid ett kreditgivningsbeslut? 
 
Använder ni information som är finansiellt reviderad? I så fall i vilken omfattning? Hur påverkar den 
ert beslut? 
 
Skulle ni bevilja lån utan reviderad information?  Får detta i sådana fall några effekter för kunden?  
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Vilka potentiella effekter får ett borttagande av revisionsplikten för er? 
 
På vilket sätt tror ni att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att påverka er kreditgivning och 
dess process? 
 
Kommer era informationskrav från företagen att bli annorlunda när revisionsplikten avskaffas? I så 
fall hur? 
 
Personliga åsikter angående avskaffandet av revisionsplikten?  
 
 Övriga 
 
Finns det någon skillnad vid låg- resp. högkonjunktur? 
Får revisionen större betydelse? 
    
För- och nackdelar med avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Konsekvenser vid ett avskaffande? 
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Bilaga 2 Revisionscase 
 
Företag 1 
 

Ort  

Orgnr.: 55xxxx-xxxx 

Kommun: 

Län:  

 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 
200701- 

200712 

200601- 

200612 

200501- 

200512 

200401- 

200412 

Antal anställda: 2 3 2 2 

Omsättning (tkr): 1748 1978 1812 1951 

Omsättningsför.(%): -11.63 9.16 -7.12 17.74 

Res. e. fin.netto (tkr): 75 -89 106 69 

Summa tillgångar (tkr): 1930 2419 2261 1804 

Soliditet (%): 22.28 15.63 19.73 20.67 

 

STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR  
Styrelse och andra övervakande befattningar 

AIL.A Ordinarie Ledamot 

AMS, C. Suppleant  

 

Tillsynsbefattning  

X X, Revisor  

YY. Revisorssuppleant  

 

Tidigare namn 
B M. AB, Registreringsdatum: 1961-11-14 

 

FIRMA TECKNARE 
Friman tecknas av styrelsen      

 

BOLAGSORDNINGEN 

Bolaget skall driva försäljning, reparation och service av fritidsbåtar, båtutrustning och båttillbehör, bedriva 

hundtrim samt förvalta fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet.  
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NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 
200701- 

200712 

200601- 

200612 

200501- 

200512 

200401- 

200412 

Res före avskrivningar (% av oms): 5.89 -2.88 7.84 4.66 

Nettoresultat (% av oms): 4.29 -4.50 5.85 3.54 

Vinstmarginal (%): 5.66 -3.08 7.28 4.56 

Omsättning/anställd (tkr): 874.00 659.33 906.00 975.50 

Soliditet (%): 22.28 15.63 19.73 20.67 

Kassalikviditet (%): 141.62 111.22 139.05 147.64 

Kassaflöde från rörelsen (tkr): -40.00 94.00 -48.00 -1.00 

Avkastning på eget kapital (%): 17.44 -23.54 23.76 18.51 

Avkastning på totalt kapital (%): 5.13 -2.52 5.84 4.93 

Lönekostnad/anställd (tkr): 179.00 171.00 233.00 205.00 

Res. f. disp. o skatt/anst (tkr): 37.50 -29.67 53.00 34.50 

Omsättningsförändring (%): -11.63 9.16 -7.12 17.74 

Föränd. sum. tillg. (%): -20.21 6.99 25.33 3.56 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i XX AB 

Org.nr 556 

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 förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som 
föreskrivs i aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i XX AB 

Org.nr 556 

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. 
 
I balansposten kundfodringar finns det gamla fodringar för 1040 tkr som var 
oreglerade vid revisionstillfället. En generell nedskrivning har skett med 200tkr. Vi har 
ej erhållit revisionsbevis som visar att fodringarna är upptagna till rätt värde. 
 
På grund av ovanstående kan jag inte uttala mig om årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen i Sverige eller om förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Jag kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen och disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
 
A.A. 
Auktoriserad revisor 
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Företag 2 
 

Ort  

Orgnr.: 55xxxx-xxxx 

Kommun: 

Län:  

 

BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 
200607- 

200706 

200507- 

200606 

200407- 

200506 

200307- 

200406 

Antal anställda: 2 2 2 2 

Omsättning (tkr): 1745 1836 1925 1775 

Omsättningsför.(%): -4.96 -4.62 8.45 -6.43 

Res. e. fin.netto (tkr): 73 215 46 26 

Summa tillgångar (tkr): 1873 1832 1799 1735 

Soliditet (%): 74.04 72.77 65.55 65.82 

 

STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR  
Styrelse och andra övervakande befattningar 

AG,A. Ordinarie Ledamot 

RO, A. Suppleant  

 

Tillsynsbefattning  

X X, Revisor  

 

Tidigare namn 
J I AB, Registreringsdatum: 1996-03-26 

 

FIRMA TECKNARE 
Firman tecknad av AG, A och RO, A var för sig  

 

BOLAGSORDNINGEN  
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad även som idka därmed förenlig verksamhet. 
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NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 
200607- 

200706 

200507- 

200606 

200407- 

200506 

200307- 

200406 

Res före avskrivningar (% av oms): 11.00 16.67 6.18 5.13 

Nettoresultat (% av oms): 4.18 11.71 2.39 1.46 

Vinstmarginal (%): 4.76 12.31 2.86 1.97 

Omsättning/anställd (tkr): 872.50 918.00 962.50 887.50 

Soliditet (%): 74.04 72.77 65.55 65.82 

Kassalikviditet (%): 269.27 320.75 239.92 251.53 

Kassaflöde från rörelsen (tkr): 317.00 -43.00 258.00 -119.00 

Avkastning på eget kapital (%): 5.26 16.13 3.90 2.28 

Avkastning på totalt kapital (%): 4.43 12.34 3.06 2.02 

Lönekostnad/anställd (tkr): 200.50 213.50 212.00 183.50 

Res. f. disp. o skatt/anst (tkr): 36.50 107.50 23.00 13.00 

Omsättningsförändring (%): -4.96 -4.62 8.45 -6.43 

Föränd. sum. tillg. (%): 2.24 1.83 3.69 -4.98 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i BBB AB 

Org.nr 556 

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 förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som 
föreskrivs i aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
 
A.A. 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i BBB AB 

Org.nr 556 

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. 
 
Vid ett flera tal tillfällen har man under räkenskapsåret inte betalat skatt och sociala 
avgifter vid rätt tid. Man hade även vid revisionstillfället oreglerade skulder i 
balansposten leverantörsskulder.  
 
Med tanke på ovanstående så kan jag inte göra något uttalande om 
årsredovisningen har upprättats i enlighet årsredovisningslagen eller om 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
 Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
 
A.A. 
Auktoriserad revisor  

 


