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Sammanfattning 

 

Alla företag måste enligt lag upprätta någon form av redovisning. Via bokföringsnämnden får 

svenska företag allmänna råd över hur de ska tillämpa Årsredovisningslagen och 

Bokföringslagen vid upprättandet av sin redovisning. För närvarande arbetar 

bokföringsnämnden med att ta fram nya redovisningsregler för svenska företag, vilket har 

valts att kallas K-projektet. Över 90 procent av alla bolag i Sverige betraktas som mindre. 

Mindre, onoterade företag som har en omsättning mellan 3 och 25 miljoner kronor tillhör 

kategorin K2. Det är denna kategori av företag vi valt att fokusera på i denna uppsats.  

 

De flesta företag behöver någon form av extern finansiering. Vårt syfte med studien är att ta 

reda på vilka rutiner som i nuläget finns vid utlåning av kapital till mindre, onoterade företag 

samt om dessa rutiner kommer att förändras i och med att det nya regelverket börjar gälla och 

i så fall på vilket sätt. Vi har i form av ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ metod 

genomfört vår undersökning med hjälp av intervjuer, både via besök och per telefon. Fem 

kända banker i Norrland blev vårt urval. 

 

För att bankerna ska våga låna ut kapital till företag är det av största vikt att banken får in 

tillräckligt med information om företaget för att kunna göra en korrekt bedömning över 

huruvida återbetalningsförmåga finns. Bankerna kommer inte att ändra sina rutiner med 

anledning av införandet av de nya förenklade redovisningsreglerna. De kommer att ställa 

samma krav som tidigare. I verkligheten kommer införandet av de nya reglerna troligtvis inte 

innebära någon direkt förenkling för de mindre företagen när de är i behov av finansiering 

från en bank. 
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INLEDNING  

 

I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva vår inriktning med uppsatsen samt varför vi 

har valt denna inriktning. Vi kommer att gå in på bakgrunden till vårt problem för att sedan 

komma fram till en problemformulering. Avslutningsvis kommer vi att beskriva vårt syfte med 

uppsatsen.    

 

Det var i Italien som den dubbla bokföringen utvecklades mellan år 1 200 och år 1 500. 

Anledningen till utvecklingen av den dubbla bokföringen var att förutsättningarna 

förändrades. En skillnad var att det inte längre på samma sätt gick att bedriva byteshandel 

med varor. Kapitalet började användas till diverse investeringar och det fanns de som endast 

erbjöd sitt kapital. Genom detta inrättades krediten och även de första bankerna. Precis som 

idag hade bankerna även då intresse av att få tillbaka de utlånade pengarna och begärde därför 

att låntagaren skulle tillämpa bokföring för att på så sätt kunna ha kontroll över 

räkenskaperna. Även diverse beräkningar och kalkyler började bli verklighet.
1
    

 

1.1 Ämnesval  

Då båda författarna studerar på Civilekonomprogrammet med redovisning som inriktning 

kändes detta val av uppsatsämne som en självklarhet för oss. Det var egentligen under kursen 

internationell redovisningsteori- och praxis som idén till vårt ämnesval föddes, då vi blev 

intresserade av att veta mer om den så kallade K-uppdelningen av företag. Att valet sedan föll 

på redovisningsreglerna för just K2-företagen beror i huvudsak på att ämnet för närvande är 

aktuellt.    

 

Vi vet att det tidigare har gjorts studier på hur revisionsbyråerna ser på införandet av de nya 

redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag. Vi har dock inte stött på några studier 

rörande hur bankerna förhåller sig till dessa regler, varför vi valt att belysa just detta i denna 

uppsats. Med andra ord utgår vi ifrån bankernas syn på det nya regelverket i vår studie.   

 

1.2 Problembakgrund 

Inom området redovisning gäller det att hänga med i svängarna. Redovisningsreglerna ändras 

kontinuerligt och inte minst som företagare är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad om 

vilka regler som är aktuella för att redovisningen ska bli korrekt. Den 1 januari 2007 infördes 

de nya redovisningsreglerna för de allra minsta företagen med en omsättning under tre 

miljoner kronor.
2
 Hur övergången till dessa nya redovisningsregler har gått tycker vi ännu är 

för tidigt att utvärdera vilken är en anledning till att vi inte valde att undersöka detta. Nästa 

steg i det så kallade K-projektet är införandet av de nya redovisningsreglerna för mindre, 

onoterade företag. Första möjliga tillfälle för berörda företag att upprätta sin årsredovisning 

enligt de nya redovisningsreglerna är per den 31 december 2008. De nya redovisningsreglerna 

berör ungefär 90 procent av de svenska aktiebolagen.
3
 Tanken med de nya reglerna är att det 

                                                           
1
 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och –praxis, första upplagan, (Liber Ekonomi, 2003), 60.  

2
 Bokföringsnämnden, 11 november 2008, Information om BFNs normgivningsprojekt för årsredovisning och 

årsbokslut för icke-noterade företag, <http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf>, 12 november 

2008. 
3
 Civilekonomernas informations AB, 2008, K2 – Nya redovisningsregler för 90 % av alla aktiebolag, 

<http://www.civilekfor.se/templates_epilite/Page____3166.asp>, 11 november 2008 samt Bokföringsnämnden,  

http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf
http://www.civilekfor.se/templates_epilite/Page____3166.asp
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ska bli enklare för företagen att upprätta sin årsredovisning.
4
 Enligt Gunvor Pautsch som är 

chef för bokföringsnämnden är den mest väsentliga förenklingen att samtliga 

redovisningsregler finns koncentrerade i samma regelverk.
5
  

 

Enligt en artikel i Journal of Financial Regulation and Compliance behövs det dock snävare 

bestämmelser kring informationen på de finansiella marknaderna. Det skulle bland andra 

banker och investerare ha nytta av. Behovet är sammankopplat med den snabba utvecklingen 

som skett inom den finansiella sektorn. I samband med den snabba utvecklingen har det 

uppstått problem vad gäller värdering och risk. Det har visat sig att det inte alltid är enkelt att 

vara konsekvent vid mätning av ekonomin vad gäller inrapporterade intäkter, eftersom dessa 

intäkter rättar sig efter redovisningens standardiserade regler och principer.
6
   

 

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt kommer införandet av de nya redovisningsreglerna att påverka bankernas rutiner 

vid utlåning av kapital till berörda företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att, med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer, undersöka 

om och i så fall hur bankernas rutiner kommer att förändras vid utlåning av kapital till mindre, 

onoterade företag med anledning av införandet av de nya redovisningsreglerna.  

 

Undersökningen syftar vidare till att ta reda på vad bankerna tycker om informationen i 

dagens redovisning samt hur bankerna, vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, ska 

säkerställa att de får in tillräckligt med information för att kunna göra en korrekt bedömning 

vid arbetet med kreditgivning.   

 

1.5 Avgränsningar  

Med rutiner avses hela processen från det att företagaren besöker banken för första gången till 

att företagaren får besked från banken om företagaren beviljas lån eller inte. Rutinerna 

inkluderar alla steg i utlåningsprocessen och innefattar samtliga kontakter mellan företagaren, 

banken samt eventuell revisor. 

 

När nu de nya förenklade redovisningsreglerna för den stora majoriteten av svenska 

aktiebolag står för dörren är vi övertygade om att det inte bara är de enskilda företagen som 

kommer att påverkas. Företagets olika intressenter kommer direkt eller indirekt att bli berörda 

på skilda sätt. I denna uppsats har vi valt att enbart fokusera på hur bankerna ser på saken.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
15 oktober 2008, Information om BFNs normgivningsprojekt för årsredovisning och årsbokslut för icke-noterade 

företag, <http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf>, 5 november 2008.  
4
 Bokföringsnämnden, 11 november 2008, Information om BFNs normgivningsprojekt för årsredovisning och 

årsbokslut för icke-noterade företag, <http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf>, 12 november 

2008. 
5
 Balans nr 8-9 2008. 

6
 Anagnostopoulos, Ioannis och Buckland, Roger. Bank accounting and bank value: harmonising effects of a 

common accounting culture?, 2007, 360-361.  

http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf
http://www.bfn.se/AKTUELLT/Ny-normgivning.pdf
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2 METOD 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva på vilket sätt vi har valt att angripa vår 

problemformulering i uppsatsen. Vi kommer att ta upp teorier kring kunskapssyn och 

förförståelse samt belysa vår syn på saken. Kapitlet kommer att avslutas med en redogörelse 

för vårt tillvägagångssätt via en beskrivning av vilken konkret metod samt vilket angreppssätt 

vi har valt för vår undersökning.  

 

2.1 Kunskapssyn 

Beroende på vilket synsätt forskare använder sig av vid utförandet av sina undersökningar 

inom forskningen framförs teori på olika sätt. Teorin representerar enligt Alvesson och Deetz 

inte omvärlden utan är bättre uttryckt ett sätt att tänka och se omvärlden.
7
 Grundtanken med 

den positivistiska kunskapssynen är att det ska gå att empiriskt prova en teori.
8
 Forskarens 

egna värderingar får inte påverka studien. Meningen med positivismen är att komma fram till 

samband.
9
 Detta görs utifrån ställda hypoteser som testas i det verkliga livet vartefter 

forskaren får svar på sina påståenden.
10

 Det ska finnas ett samband mellan orsak och verkan, 

enligt Andersson.
11

 Enbart den kunskap som går att styrkas genom de olika sinnena är 

accepterad inom positivismen, detta kallas fenomenalism.
12

  

 

Hermeneutiken är den andra helt motsatta synen på kunskap och är enligt Andersson en 

allmän tolkningslära. Den handlar om att förstå fenomen.
13

 I denna uppsats har vi ett 

hermeneutiskt synsätt där vi genom intervjuer försöker tolka bankernas olika formuleringar 

och uttryckssätt när de svarar på våra frågor. Det gör vi för att få en helhetsförståelse över 

deras ageranden och handlingssätt där vi utgår från vår problemformulering. Genom att 

använda denna kunskapssyn får vi ett utökat vetande om hur den individuella personen tänker 

och känner, till skillnad från positivismens synsätt som analyserar och kvantifierar data.
14

 Vår 

avsikt med denna uppsats är att tolka innebörden i bankernas uppfattning av de nya 

redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag i syfte att få reda på om och i så fall hur 

bankernas rutiner vid utlåning av kapital till berörda företag kommer att förändras med 

anledning av införandet av de nya reglerna. Eftersom vi anser oss ha ett hermeneutiskt synsätt 

har vi för avsikt att få en förståelse för fenomenet.
15

  

 

2.2 Förförståelse 

Kunskaper vi har sedan tidigare påverkar den forskning vi bedriver. Det är i praktiken en 

omöjlighet att erfarenheter och förhållningssätt inte inverkar på hur vi förstår företeelser och 

vad vi egentligen förstår av dem. Forskningen kan därför aldrig vara helt fri från 

värderingar.
16

 Båda författarna har företagsekonomi och redovisning som grund i vår 

utbildning vilket gör att vi är allmänt införstådda i ämnet. Vi har sedan tidigare en allmän 

                                                           
7
 Alvesson, Mats och Deetz, Stanley, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 43-44. 

8
 Svenning, Conny, Metodboken, femte upplagan (Lorentz förlag, 2003), 55. 

9
 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Graphic systems AB, 1982), 28. 

10
 Rubenowitz, Sigvard, Utrednings- och forskningsmetodik, andra upplagan, (Akademiförlaget, 1984), 30. 

11
 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Graphic systems AB, 1982), 28. 

12
 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Liber ekonomi, 2005), 26. 

13
 Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Graphic systems AB, 1982), 13. 

14
 Rubenowitz, Sigvard, Utrednings- och forskningsmetodik, andra upplagan, (Akademiförlaget, 1984), 31-32. 

15
 Ibid, 26. 

16
 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 43. 
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förståelse för vilka för- och nackdelar som finns med att använda sig av intervjuer som 

undersökningsform. Vi har inga kunskaper eller erfarenheter om regelverket för K2 sedan 

tidigare vilket gör att vi kan vara objektiva inom ämnesområdet. 

  

2.3 Tillvägagångssätt 

 

2.3.1 Konkret metod  

Den kvalitativa metoden är en samling tolkningstekniker vars syfte är att skildra och återge 

betydelsen av vissa företeelser i den sociala miljön. Vad som menas med denna metod är att 

forskaren försöker uppfatta hur de personer som studeras ser på saker och ting – forskaren ser 

saker utifrån deras perspektiv. Eftersom vi anser oss ha ett hermeneutiskt synsätt är den 

kvalitativa metoden den metod som passar vår studie bäst. En kvalitativ forskare 

kännetecknas ofta av att ha ett öppet samspel med de personer vilka ingår i studien. Vidare är 

intervjuer ofta undersökningsformen som en kvalitativ forskare använder sig av. 

Respondenten tar upp vad han eller hon anser är viktigt att nämna rörande varje fråga. 

Fördelarna är flera med denna undersökningsform. Undersökningen kan sammanställas på ett 

bra sätt eftersom respondenten själv bidrar med sina tidigare kunskaper och erfarenheter och 

även uppfattningar.
17

  Detta är också en anledning till varför vi valt den kvalitativa 

forskningsmetoden som utgångspunkt för denna uppsats. Den kvantitativa forskningen 

strävar, till skillnad från den kvalitativa, efter neutralitet vilket innebär att det empiriska 

materialet blir onaturligt där forskaren snarare studerar simplifierade situationer än själva 

verkligheten. Med andra ord motsvarar inte alltid dessa situationer det som faktiskt händer 

runt om i världen och studien kan då bli felaktig.
18

 

 

2.3.2 Angreppssätt 

En studie kan angripas på flera olika sätt. Ett sätt att ta sig an en undersökning är via det 

deduktiva angreppssättet där forskningen går från teori till empiri. Ett annat sätt är det 

induktiva angreppssättet där forskaren istället främst iakttar verkligheten vilket senare leder 

fram till en teori och ett resultat.
19

 Den deduktiva processen tar utgångspunkt från en teori till 

att utforma en eller flera hypoteser. Utifrån dessa hypoteser görs en empirisk granskning där 

data samlas in för att ge ett resultat vilket senare leder till att hypoteserna antingen kan styrkas 

eller avfärdas.
20

  

I denna uppsats har vi varken en ren deduktiv eller en ren induktiv ansats. Det är inte så att vi 

utifrån redan befintliga teorier utformar en eller flera hypoteser som vi sedan ska undersöka 

för att sedan kunna bekräfta eller förkasta dessa. Det är inte heller så att vi utifrån 

undersökningen ämnar skapa en helt ny teori. Vårt angreppssätt för denna uppsats är i princip 

ett mellanting av dessa två angreppssätt. Vi utgår från redan befintliga teorier inom 

redovisning men formulerar inte någon hypotes som vi avser att undersöka. Utifrån redan 

befintliga teorier inom redovisning formulerar vi emellertid våra frågor för att få svar på ett 

specifikt problem, det vill säga om och i så fall hur bankernas rutiner kommer att ändras med 

anledning av införandet av de nya redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag. Oftast 

                                                           
17

 Alvesson, Mats och Deetz, Stanley, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2000),  

81-82. 
18

 Ibid, 65-66. 
19

 Svenning, Conny, Metodboken, femte upplagan, (Lorentz förlag, 2003), 58. 
20

 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 23. 
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används det induktiva angreppssättet vid kvalitativa, hermeneutiska studier. Vi anser dock 

inte att det induktiva angreppssättet till fullo lever upp för denna uppsats trots att denna studie 

är både kvalitativ och hermeneutisk.  

 

2.3.3 Sökord  

Vid sökning efter veteskapliga artiklar har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks 

databas. Vid började med att söka i databasen Science direct men anser inte att vi hittade 

relevanta artiklar. Vi prövade därefter att söka i databasen Emerald där vi lyckades bättre. De 

sökord vi har använt är: account*, accounting, accounting +bank, “conceptual framework”, 

corporate and finance, stakeholder samt usergroups. De sökord vi använde för att hitta de 

vetenskapliga artiklar som vi har med i uppsatsen är accounting +bank och stakeholder, på 

vilka vi fick 5 386 respektive 4 732 söksvar.        
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3 TEORI 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som vi anser belyser vår 

problemformulering, då vi bland annat kommer att redogöra för det elementära inom 

redovisning. Vi kommer att redogöra för begreppen god redovisningssed respektive rättvisade 

bild, redovisningens syfte och hur redovisningen ska gå till då vi framför allt kommer att 

redogöra för de primära redovisningsprinciperna. Mot slutet av kapitlet kommer vi att 

redogöra för vad bokföringsnämnden är och via det komma in på det aktuella så kallade K-

projektet. Vi kommer att specialisera oss på de nya redovisningsreglerna för mindre, 

onoterade företag (de så kallade K2-företagen). Slutligen kommer vi kortfattat att redogöra 

för förslaget om slopad revisionsplikt.    

 

3.1 Grundläggande om redovisning 
 

3.1.1 God redovisningssed och rättvisande bild 

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. 1§ ska en årsredovisning bestå av en 

balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse samt för större företag även 

en finansieringsanalys.
21

 Vidare ska årsredovisningen ”upprättas på ett överskådligt sätt och i 

enlighet med god redovisningssed”.
22

 Begreppet god redovisningssed förekommer även i 

Bokföringslagen (1999:1078) 4 kap. 2§ enligt vilken ”bokföringsskyldigheten ska fullgöras på 

ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed”.
23

  

 

Begreppet god redovisningssed, vilket anses vara ett nyckelbegrepp inom den svenska och 

skandinaviska redovisningslagstiftningen, har under lång tid betraktats som att det borde vara 

en allmän grund för normgivningen inom redovisning. En anledning till begreppets existens är 

att det fungerar som en utfyllnad för vissa delar av lagar inom redovisning. 

Redovisningsområdet utvecklas i snabb takt och om inte god redovisningssed skulle finnas 

som utfyllnad till lagen skulle lagar inom redovisning snabbt bli föråldrade. Innebörden i god 

redovisningssed för olika typer och storlekar för företag varierar. Sammanfattningsvis kan 

begreppet anses innehålla lagstiftning inom redovisning, övriga redovisningsstandarder samt 

redovisningspraxis för företag. Det är inte bara i Sverige som begreppet existerar utan det är 

även etablerat i de flesta andra länder i Västeuropa samt i USA.
24

       

 

I Sverige har det har förts en diskussion om de båda begreppen god redovisningssed och 

rättvisade bild i själva verket betyder samma sak. I Danmark menar de två författarna 

Christiansen & Elling att det finns en skillnad mellan begreppen. De menar att god 

redovisningssed är företagsorienterad och hänvisar till på vilket sätt företagen faktiskt 

redovisar, det vill säga metoden. Redovisningen blir processorienterad. Rättvisande bild å 

andra sidan är till för användarna, det vill säga företagets olika intressenter. Fokus ligger inte 

                                                           
21

 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap. 1§.  
22

 Ibid, 2 kap. 2§.   
23

 Bokföringslagen (1999:1078), 4 kap. 2§.  
24

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och –praxis, första upplagan, (Liber Ekonomi, 2003), 127-128; 

Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare, tredje upplagan, (Studentlitteratur, 2005), 14  samt 

Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik och  Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – teori och praxis, 

(Studentlitteratur, 2007), 13. 
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på de enskilda delarna i redovisningen utan på helheten. Redovisningen blir 

produktorienterad.
25

     

       

 

 

 

 

Företagsorienterad Metodorienterad Processorienterad 

 

                 

 

 

Användarorienterad Helhetsorienterad Produktorienterad 

Modifikation av figur 5:1 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis, 157.   

3.1.2 Redovisningsprinciper  

I Sverige innefattar Årsredovisningslagen och Bokföringslagen de elementära reglerna för hur 

redovisningen ska gå till.
26

  

Inom området redovisning finns det teoretiker som menar att den rättvisande bilden är 

målsättningen med redovisningen och att det målet kan uppnås med hjälp av 

redovisningsprinciper.
27

  

 

                                                           
25

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och –praxis, första upplagan, (Liber Ekonomi, 2003), 157. 
26

 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare, tredje upplagan, (Studentlitteratur, 2005), 45.  
27

 Ibid, 42. 
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I årsredovisningen ska företaget ta hänsyn till nedanstående principer:
28

 

 Fortlevnadsprincipen 

 Konsekvensprincipen 

 Försiktighetsprincipen 

 Periodiseringsprincipen  

 Post för post-principen  

 Bruttoredovisning  

 Kontinuitetsprincipen. 

 

En av de mest fundamentala och mest betydelsefulla principerna är den så kallade 

fortlevnadsprincipen.
29

 Utgångspunkten vid upprättandet av årsredovisningen är antagandet 

om företagets fortsatta verksamhet i enlighet med principen, vilket i balansräkningen innebär 

att en värdering av tillgångarna ska göras med hänsyn till den beräknade nyttjandeperioden.
30

 

Även i Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.1 står det att läsa att företaget ska antas fortsätta sin 

verksamhet vid upprättande av balansräkningen, resultaträkningen och noterna.
31

  

 

Enligt Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.2 ska samma principer användas från ett 

räkenskapsår till ett annat vid skattning och klassindelning av de olika posterna i 

redovisningen.
32

 Tanken med konsekvensprincipen är att redovisningen enkelt ska kunna 

jämföras mellan olika räkenskapsår. Om företaget väljer att byta värderingsprincip måste den 

nya värderingsprincipen vara avsedd att användas för obestämd tid framöver. De jämförelsetal 

som finns sedan tidigare får inte tas med.
33

 Om ett företag av någon anledning står i stånd till 

att byta redovisningsprincip fordras det detaljerade upplysningar om varför företaget har bytt 

redovisningsprincip. Det är viktigt att notera att det skiljs mellan att byta redovisningsprincip 

och att göra ändringar i uppskattningar och bedömningar.
34

  

 

I Sverige har den så kallade försiktighetsprincipen varit känd sedan mycket lång tid tillbaka.
35

 

I Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.3 står det skrivet att värdering av redovisningens olika 

poster ska göras med försiktighet.
36

 Principen innebär att tillämpa försiktighet vid värderingen 

av olika tillgångar. Hellre värdera en tillgång för lågt än för högt. Det är 

försiktighetsprincipen som varit utgångspunkten för att värdera tillgångar till 

anskaffningsvärdet, trots att det i vissa fall är tillåtet att värdera dessa till verkligt värde.
37

 

Enbart intäkter som kan garanteras får uppges i redovisningen. De förluster som företaget inte 

                                                           
28

 Broberg, Anette, Förslag till nya redovisningsregler för aktiebolag – K2, första upplagan, (Björn Lundén 

information AB, 2007), 48. 
29

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och –praxis, första upplagan, (Liber Ekonomi, 2003), 158. 
30

 Broberg, Anette, Förslag till nya redovisningsregler för aktiebolag – K2, första upplagan, (Björn Lundén 

information AB, 2007), 48. 
31

 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap. 4§ p. 1.    
32

 Ibid, 2 kap. 4§ p. 2.    
33

 Broberg, Anette, Förslag till nya redovisningsregler för aktiebolag – K2, första upplagan, (Björn Lundén 

information AB, 2007), 48. 
34

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och –praxis, första upplagan, (Liber Ekonomi, 2003), 159. 
35

 Ibid, 160. 
36

 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap. 4§ p. 3.     
37

 Bokföringsnämnden, 4 november 2008, K2 – för mindre aktiebolag, Informationsblad, 

<http://www.bfn.se/info/infok2mindre.pdf>, 7 november 2008.   
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kände till vid årets slut men likväl vet vid årsredovisningstillfället, måste tas upp.
38

 En 

förklaring till försiktighetsprincipen är att långivarna vill få tillbaka sitt utlånade kapital. Om 

företagets tillgångar och skulder värderas med försiktighet kommer sannolikt företaget inte att 

dela ut för höga utdelningar och därmed få brist på kapital. Ytterligare ett argument till 

försiktighetsprincipen är att konsekvenserna för såväl företaget som för dess intressenter blir 

mindre allvarliga om företagets finansiella ställning snarare underskattas än överskattas.
39

 En 

nackdel med försiktighetsprincipen skulle kunna anses vara de felaktigheter i värderingarna 

som faktiskt blir en konsekvens av att värdera tillgångarna och skulderna med försiktighet. 

Detta skulle kunna leda till felaktiga beslut av företagets intressenter.
40

  

 

Beträffande periodiseringsprincipen står det i Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.4 att intäkter 

och kostnader som kan hänföras till det aktuella räkenskapsåret ska tas med i redovisningen 

oberoende av betalningstillfället.
41

 Detta betyder med andra ord att det inte är avgörande när 

en produkt säljs, utan har att göra med vid vilken tidpunkt intäkter och kostnader 

uppkommer.
42

 

 

Värderingen av företagets tillgångar och skulder ska ske fristående från varandra enligt post 

för post-principen. Det är endast under speciella omständigheter som värderingen görs 

gemensamt, exempelvis när det uppstått inkurans under tidpunkten för varulagrets värdering 

eller när kundfordringar skrivs ned.
43

 I Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.5 står det att 

balansräkningens olika poster ska värderas separat från varandra.
44

  

 

Enligt Årsredovisningslagen 2 kap. 4§ p.6 får varken tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter 

eller kostnader kvittas mot varandra.
45

 Detta kallas principen om bruttoredovisning. Med 

andra ord ska tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader bruttoredovisas. Det 

finns dock vissa undantag.
46

 

 

Kärnan i kontinuitetsprincipen är att ingående balans för ett räkenskapsår ska vara detsamma 

som det redovisade värdet på utgående balans för det föregående räkenskapsåret. 

Kontinuitetsprincipen benämns ibland för kongruensprincipen.
47

 Enligt Årsredovisningslagen 

2 kap. 4§ p.7 ska räkenskapsårets ingående balansen överensstämma med dess utgående 

balans för det senaste räkenskapsåret.
48

  

 

                                                           
38

 Broberg, Anette, Förslag till nya redovisningsregler för aktiebolag – K2, första upplagan, (Björn Lundén 

information AB, 2007), 49. 
39

 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare, tredje upplagan, (Studentlitteratur, 2005), 34-35.  
40

 Ibid, 34.  
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43
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3.2 Redovisningens syfte  

Det är inte bara ägarna och ledningen för företaget som har ett intresse av hur företaget går. 

Ett syfte med redovisningen och de ekonomiska rapporterna är att tillgodose omvärlden med 

information om företaget.
49

 Informationen är värdefull på så sätt att den kan användas som 

grund för diverse beslut i företaget. Vidare kan redovisningen verka som ett mått på hur bra 

företagsledningen sköter företaget.
50

  

 

3.2.1 Intressentmodellen 

Den information som fås via de ekonomiska rapporterna ger dels ägarna och ledningen för 

företaget och dels övriga intressenter en bild av den ekonomiska ställningen i företaget. 

Vetskapen om den finansiella ställningen i företaget kan ligga till grund för olika beslut av 

både ägarna och ledningen för företaget samt av övriga intressenter. Till en viss del kan de 

olika intressenterna ha olika behov av de ekonomiska rapporterna.
51

 

 

Intressenter anses vara de som på ett eller annat sätt bidrar till ett företags utveckling. 

Intressenter kan vidare även anses vara alla de – individer likaväl som grupper – som på ett 

eller annat sätt kan påverka eller bli påverkade av ett företags beslut. Principen anses vara att 

alla individer är intressenter för företag på ett eller annat sätt. Intressenterna kan delas upp i 

dels primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är de som har en direkt 

förbindelse till företaget, kanske till och med via ett avtal. Det kan vara svårt att veta vad 

sekundära intressenter i själva verket är. Sekundära intressenter anses dock vara övriga 

intressenter, förutom de primära, som inte har någon bindning till företaget, med eller utan 

avtal, men som ändå kan påverkas av ett företags beslut eller agerande.
52

  

 

Aktieägarna, nuvarande och potentiella, använder de ekonomiska rapporterna dels som 

underlag för om det tycks lönsamt eller inte att köpa aktier i företaget och dels som mått på 

hur bra företagsledningen tycks sköta företaget.
53

  

 

Kreditgivare använder de ekonomiska rapporterna som beslutsunderlag för om företaget ska 

beviljas lån eller inte. Om företaget har ekonomiska problem är risken större att det går i 

konkurs. Av den anledningen är banker och andra kreditinstitut intresserade av den finansiella 

ställningen i företaget. För att låna ut kapital till företaget vill banken eller kreditinstitutet 

kunna göra en skattning av företagets möjligheter att betala räntor och amorteringar.
54

    

 

Liksom kreditgivare är leverantörer intresserade av huruvida företaget kan betala sina 

skulder. Till skillnad från banken och andra kreditgivare, som är intresserade av företagets 

                                                           
49

 Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik och  Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – teori och praxis, första 

upplagan, (Studentlitteratur, 2007), 17. 
50

 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008, FAR SRS Förlag AB, (Avesta: STC i Avesta 

AB, 2008), 12-13.  
51

 Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik och Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – teori och praxis, första 

upplagan, (Studentlitteratur, 2007), 18. 
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upplagan, (Studentlitteratur, 2007), 18-21.  
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förmåga att betala sina långfristiga skulder, är leverantörerna mer intresserade av företagets 

återbetalningsförmåga gällande kortfristiga skulder.
55

  

 

Kunderna är intresserade av hur det går för företaget och kan behöva information om den 

finansiella ställningen. Kunder som exempelvis har köpt en vara eller tjänst och har betalat i 

förskott vill känna sig trygga i att företaget kommer att kunna leverera den aktuella varan eller 

tjänsten och inte kommer att gå i konkurs. Ett annat scenario är om kunden redan har betalat 

och fått en produkt levererad och sedan vill ha möjlighet att kunna få eller köpa diverse 

reservdelar till den aktuella produkten i framtiden. Ytterligare en anledning till varför 

kunderna har ett intresse i att ha kännedom om den ekonomiska ställningen i företaget är 

exempelvis om det ingår en viss garantitid för produkten i fråga som går förlorad om det 

säljande företaget sätts i konkurs.
56

   

 

Både redan anställda och personer som funderar på att ta anställning hos företaget har 

intresse av att veta hur företaget går. De redan anställda vill veta att de får sin lön utbetald och 

de kan även vara intresserade av hur möjligheterna till löneökning ser ut. Personer som 

funderar på att ta anställning hos företaget vill veta att företaget har en god ekonomisk 

ställning och inte ser ut att få problem vilket skulle kunna innebära att företaget läggs ner. 

Även fackföreningarna har intresse av hur företaget går, bland annat för att de vill veta hur 

mycket pengar som avsätts till framtida pensioner.
57

  

 

Statliga myndigheter, kommunen samt samhället i övrigt är även de intresserade av hur det går 

för företaget. Staten vill få in rätt skatt. Konkurrenter är intresserad av företagets ekonomiska 

ställning vid eventuella nyetableringar och även vid prissättning.
58

 Ytterligare en aspekt är att 

företaget kan förse samhället med arbetskraft. De ekonomiska rapporterna ger samhället en 

överblick av hur företaget går.
59
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Aktieägare   Kreditgivare Leverantörer 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

Kunder   Anställda   Stat och kommun  

 

3.2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper  

Det finns ett antal kvalitativa egenskaper hos redovisningen varav de viktigaste är att 

redovisningen ska vara begriplig, relevant, tillförlitlig samt jämförbar.
60

  

 

Begriplighet – de ekonomiska rapporterna ska utformas på ett sådant sätt att användaren 

begriper vad som står. Utgångspunkten är att användaren redan har en måttlig kompetens 

inom ekonomisk verksamhet. Komplicerad information måste tas med i redovisningen om 

den är relevant även om den aktuella informationen kan vara svår för en del att begripa.
61

  

 

Relevans – den information som inverkar på en läsares eller användares beslut i en fråga vad 

gäller företaget anses vara relevant. Även om informationen egentligen inte är ny utan 

exempelvis endast bekräftar exempelvis vinstprognoser kan informationen anses relevant.
62

  

 

Tillförlitlighet – en nödvändighet för att informationen som ges via de ekonomiska 

rapporterna ska kunna användas är att informationen är tillförlitlig. Informationen får med 

andra ord inte vara vinklad eller bestå av väsentliga felaktigheter. I vissa fall kan ett dilemma 

uppstå i form av att informationen mycket väl kan vara relevant men samtidigt för osäker. 

Detta kan exempelvis vara fallet vid skadeståndsanspråk. Detta kan leda till att redovisningen 

blir missvisande och i sådana situationer är det bättre att redogöra för detta på något annat 

sätt.
63
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Jämförbarhet – för att en läsare eller användare av redovisningen ska kunna få en bild av 

företaget och kunna jämföra hur företaget går år från år, måste redovisningen och 

framställningen av de ekonomiska rapporterna göras på samma sätt mellan åren. Om företaget 

av någon anledning ändrar sitt sätt att redovisa eller framställa ekonomiska rapporter ska detta 

upplysas.
64

    

 

Utöver dessa fyra kvalitativa egenskaper finns det fler egenskaper hos redovisningen som 

anses vara viktiga: korrekt bild, innebörd och form, periodiserad redovisning, antagande om 

fortlevnad, väsentlighet, neutralitet samt försiktighet.
65

  

 

Korrekt bild – en nödvändighet för att informationen i redovisningen ska kunna vara trovärdig 

är att redovisningen är riktig. Med andra ord ska transaktioner och annat i redovisningen 

uppföras på rätt sätt. I vissa situationer kan ett dilemma uppstå i form av att det kan vara svårt 

att fastställa ett belopp för en post i redovisningen. Genom att ta med en osäker post finns det 

en risk för att redovisningen och de ekonomiska rapporterna inte ger en korrekt bild. Ibland 

kan det vara bäst att inte ta med den aktuella posten i redovisningen men om det bedöms som 

att den bör vara med ska läsaren och användaren upplysas om situationen.
66

  

 

Innebörd och form – transaktioner ska redovisas på så sätt att de speglar sin ekonomiska 

innebörd snarare än sin juridiska form vilka i vissa situationer kan vara skilda. Ett exempel på 

när den ekonomiska innebörden inte stämmer överens med den juridiska formen är om en 

tillgång är leasad. Även om en tillgång är leasad kan den tas med i leasetagarens 

balansräkning trots att det egentligen är leasegivaren som är ägare ur juridisk synvinkel.
67

  

 

Periodiserad redovisning – transaktioner och övriga händelser ska bokföras när de äger rum. 

Med andra ord ska transaktioner i företaget redovisas när de blir verklighet och alltså inte vid 

in- respektive utbetalningstillfället.
68

  

 

Antagande om fortlevnad – betyder att redovisningen och framställningen av ekonomiska 

rapporter ska ske med inställningen att företaget ska drivas för all framtid. Detta antagande 

berör exempelvis nedskrivningar eftersom att ett villkor för beräkning av nyttjandevärdet är 

att företaget antas fortsätta sin verksamhet.
69
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Väsentlighet – informationen i redovisningen och de ekonomiska rapporterna antas vara 

väsentlig om ett uteslutande av den aktuella informationen kan göra att ett felaktigt beslut tas i 

företaget.
70

  

 

Neutralitet – det är inte tillåtet att informationen i redovisningen och de ekonomiska 

rapporterna är framställd på ett skevt sätt. Det är inte heller tillåtet att lägga fram 

informationen i redovisningen och de ekonomiska rapporterna på ett sådant sätt att de driver 

fram ett på förhand önskat beslut.
71

 

 

Försiktighet – vid redovisning och framställning av ekonomiska rapporter är det viktigt att 

klara av den osäkerhet som finns. Det kan exempelvis vara svårt att exakt veta om företaget 

kommer att få betalt för fordringar eller till hur stor del kunderna kommer att utnyttja 

garanti.
72
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3.3 Bokföringsnämndens roll 

Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet vars huvuduppgift är att verka normgivande för 

småföretagare i Sverige samt tillhandahålla rådgivning vid frågor rörande deras redovisning. 

De verkar under regeringens finansdepartement och arbetar aktivt med utvecklandet av en god 

redovisningssed i företagens interna och externa redovisning.
73

  

Företagen får genom nämnden allmänna råd över hur de ska tillämpa Årsredovisningslagen 

och Bokföringslagen när de upprättar sin redovisning. De allmänna råden publiceras i något 

som kallas bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Dessa består enbart av normer som 

bokföringsnämnden gett ut. Vid sökning i BFNAR ska år och ordningsnummer uppges för att 

hitta rätt information. För att sedan kunna förstå det som står i dessa råd föreslås att samtidigt 

läsa samma bestämmelse i Årsredovisningslagen samt Bokföringslagen, detta eftersom den 

information som finns i BFNAR är sammankopplad med dessa regelverk.
74

  

Bokföringsnämnden ger också ut serier som behandlar vägledningar och uttalanden. 

Vägledningarna ger bland annat kommentarer till de olika normerna samt klargör 

informationen till användarna. Vägledningarna gör att det blir lättare att förstå normernas 

innebörd och vad som krävs vid upprättandet av företagets redovisning. De används alltså 

enbart för att tolka de allmänna råden och ändrar inte lagtextens betydelse. 

Bokföringsnämnden följer lagstiftningen i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. 

Bokföringsnämndens normgivning är ingen tvingande lagstiftning i sig men eftersom 

bokföringsnämnden enligt Bokföringslagen ansvarar för att upprätta god redovisningssed och 

den enligt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen ska följas kan normerna inte 

åsidosättas. Företagen ska därför följa bokföringsnämndens allmänna råd eftersom de anses 

utgöra god redovisningssed. Tidigare har bokföringsnämnden använt sig av uttalanden och 

rekommendationer som hade betydelse för praxis inom årsredovisningen men från och med 

september år 1999 ändrades detta till användandet av de allmänna råden vilket numera 

innebär en koppling till Bokföringslagens och Årsredovisningslagens lagtexter.
75

  
 
 

Bokföringsnämnden har valt att dela in svenska företag i fyra kategorier, vilka har valt att 

kallas K1-K4. Varje företag tillhör en viss K-kategori beroende på typen och storleken av 

företaget:
76

  

 

 K1, enskilda näringsidkare vars omsättning understiger tre miljoner kr.  

 K2, till största delen mindre aktiebolag, men också andra mindre företag som inte hör 

till K1.  

 K3, större onoterade företag.  

 K4, större noterade företag. 
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Enligt Bokföringslagen 6 kap. 3§ andra stycket får företag med en omsättning på högst tre 

miljoner, K1-företag, upprätta årsbokslutet i förenklad form, ett så kallat förenklat 

årsbokslut.
77

  

För de så kallade K4-företagen ska koncernredovisning upprättas enligt IAS/IFRS.
78

 

Bokföringsnämnden håller i nuläget på att arbeta fram nya redovisningsregler som är till för 

att förenkla bokföringen för företag, det så kallade K-projektet.
79

 

 

3.3.1 Utvecklingen i stora drag 

Regelverket för K1 började gälla 1 januari 2007 och finns att läsa i bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2006:1) och (BFN R11).
80

  

Beträffande K2 och K3 har regeringen tillsatt två statliga utredningar som ska se till att ny 

lagstiftning träder i kraft. När den nya skatte- och redovisningslagstiftningen är klar kommer 

de nuvarande reglerna för K2 och K3 att behöva anpassas.  

 

K2 är uppdelat i två regelverk:  

 

 K2-ÅB (normgivning för årsbokslut, gäller enbart företag som har rätt att avsluta 

räkenskapsåret med ett årsbokslut).   

 K2-ÅR (normgivning för årsredovisningar). 

 

Regelverket för K2-ÅR blev klart i juni 2008 och får börja tillämpas i årsredovisningar från 

och med den 31 december 2008. K3 är i nuläget under utveckling.
81
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3.4 K2 – en introduktion  

Gränserna för de företag som anses tillhöra kategorin K2 finns skrivet i Årsredovisningslagen 

1 kap. 3§ där det står att mindre företag är de företag som inte räknas som större. För att 

företag ska få räknas som större krävs att antingen ett eller flera av nedanstående krav är 

uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren:
82

 

 

 Medelantalet anställda varit fler än 50  

 Balansomslutningen varit större än 25 miljoner kronor 

 Nettoomsättningen varit större än 50 miljoner kronor.  
 

Åtminstone till en början kommer drygt 90 procent av de svenska aktiebolagen att bli berörda 

av de nya redovisningsreglerna. Det är dock inte bara företagen själva som behöver sätta sig 

in i de nya reglerna. Det är av stor vikt att även de som arbetar med redovisning eller på något 

annat sätt tar del av redovisningen sätter sig in i de nya reglerna. Till att börja med är det 

frivilligt för de mindre, onoterade företagen att börja tillämpa de nya redovisningsreglerna.
83

 

Om ett företag bestämmer sig för att använda de nya redovisningsreglerna måste dessa följas 

till fullo. Ett undantag är om företaget har varit delaktig i en fusion, då ska speciella 

redovisningsregler om fusion användas.
84

  

 

Vägledningen, som består av lagregler, bokföringsnämndens allmänna råd för mindre, 

onoterade företag (BFNAR 2008:1), kommentarer samt ett antal exempel, innehåller samtliga 

redovisningsregler som behövs för att utforma en årsredovisning som dessutom lever upp till 

Årsredovisningslagens krav. Om en redovisningsfråga inte finns styrd i det allmänna rådet ska 

företaget i första hand lösa frågan med hjälp av regler i det allmänna rådet som avser snarlika 

frågor. I andra hand ska frågan lösas med hjälp av Årsredovisningslagens grundläggande 

redovisningsprinciper samt det allmänna rådets grundläggande principer.
85

  

 

Redovisningsreglerna i det allmänna rådet kännetecknas av förenklingar vilka exempelvis ger 

företagen alternativet att använda sig av schablonlösningar. Ytterligare en aspekt är den så 

kallade försiktighetsprincipen. Trots att det enligt Årsredovisningslagen i vissa fall inte är 

förbjudet att värdera till verkligt värde är utgångspunkten i det allmänna rådet att värdering 

ska ske till anskaffningsvärdet.
86

  

 

De företag som inte väljer att börja använda de nya redovisningsreglerna kan fortsätta att 

redovisa enligt de redovisningsregler som i nuläget fortfarande gäller. Dessa företag kommer 

dock att inom några år behöva byta redovisningsregler. Då kommer valet av regler att stå 

mellan redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag och redovisningsreglerna för 

större, onoterade företag.
87
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I det allmänna rådet står det att läsa hur resultat- respektive balansräkning samt hur 

förvaltningsberättelse ska vara uppställda. Tanken är att de ekonomiska rapporterna ska 

upprättas efter de poster, rubriker, underrubriker samt summeringsrader som finns angivna. 

Det är accepterat att ändra namn på de olika rubrikerna i årsredovisningen om namnet bättre 

förklarar vad posten står för.
88

    

 

De mest väsentliga skillnaderna med de nya redovisningsreglerna är de förenklingar som 

gjorts för att underlätta arbetet med upprättandet av årsredovisningen. Numera finns det också 

gränsvärden införda för när företag måste redovisa nedskrivningar av finansiella 

anläggningstillgångar och när avskrivningar ska ske. Dessa gränsvärden ingår i 

bokföringsnämndens väsentlighetsregler. Kraven har också sänkts när det gäller 

tilläggsupplysningar. En del fasta krav angående redovisningen kommer dock att finnas, 

exempelvis måste företagen använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning.
89

   

 

Vi ska nu mer ingående redogöra för de skillnader som uppkommer med anledning av 

införandet av det nya regelverket. 

 

3.4.1 Förvaltningsberättelsen  

Enligt Årsredovisningslagen ska det i årsredovisningen finnas en förvaltningsberättelse. Den 

ska ge upplysningar om företagets verksamhet i syfte att komplettera informationen i 

årsredovisningen, det vill säga balans- och resultaträkning samt noter. Den ska belysa 

utvecklingen i företaget, företagets ståndpunkt och resultat. I regelverket för K2 finns 

tydliggöranden för företagen över vilken information som ska lämnas i förvaltningsberättelsen 

samt vid vilken tidpunkt den ska lämnas.
90

 

 

Information om företagets tre föregående år ska i enlighet med det allmänna rådet uppges. 

Denna uppges enligt Broberg i form av tre nyckeltal:
91

 

 

 Soliditet 

 Rörelsemarginal 

 Nettoomsättning 

 

Soliditeten beräknas som: Justerat eget kapital/balansomslutning * 100 

(Justerat eget kapital = Summan av redovisat eget kapital + 72 procent av obeskattade 

reserver i företaget.) 
 

Rörelsemarginalen: Rörelseresultat/nettoomsättning * 100 

 

Det är tillåtet för företagen att uppge fler än dessa nyckeltal om de önskar. 
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Om nettoomsättningen varierar kraftigt från år till år, över 30 procent, måste företaget uppge 

orsakerna till detta. De ska också förklara variationerna i soliditet och rörelsemarginal om de 

överstiger fem procent.
92

 

 

3.4.2 Resultaträkning 

När företaget upprättar sin resultaträkning ska den vara kostnadsslagsindelad.
93

 Den 

kostnadsslagsindelade resultaträkningen är indelad i tre steg. Det första steget består i att 

företagets rörelseresultat erhålls genom att dra bort rörelsens kostnader från dess intäkter. Steg 

två består i att ta fram resultatet efter finansiella poster vilket erhålls genom att ta hänsyn till 

företagets finansiella intäkter och kostnader. Det tredje och sista steget består i att korrigera 

för övriga poster såsom bokslutsdisposition och skatt. Resultatet som slutligen presenteras är 

årets resultat.
94

 Den funktionsindelade resultaträkningen består av ännu ett resultat, nämligen 

företagets bruttoresultat vilket fås genom att minska företagets nettoomsättning med beloppet 

för kostnad sålda varor. Företagets rörelseresultat fås genom att minska bruttoresultatet med 

företagets kostnader vilka är indelade i tre funktioner: försäljningskostnader, 

administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader.
95

  

 

En förenkling som har förts in i det allmänna rådet handlar om periodisering. Med de nya 

reglerna behöver företaget enbart periodisera när inkomster och utgifter överstiger 5 000 

kronor.
96

 En annan förenkling är att diverse upprepade utgifter som exempelvis kostnader för 

försäkringar och prenumerationer tillåts redovisas som en kostnad det år som företaget betalar 

eller mottager fakturan. Detta under förutsättning att utgiften förmodligen kommer att variera 

med maximalt 20 procent från år till år samt att varje räkenskapsår endast påförs en 

årskostnad.
97

 Företaget ska redovisa en intäkt när de avgörande riskerna och fördelarna med 

varan har övergått till köparen. Beloppet ska vidare kunna beräknas på ett pålitligt sätt och 

företaget ska förmodas få betalt för varan.
98

 När det gäller försäljning av fastigheter ska 

försäljningen i regel redovisas vid tillträdesdagen, oavsett om fastigheten anses vara en 

anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Av förenklingsskäl är det dock möjligt för 

företaget att redovisa realisationsvinst alternativt realisationsförlust på kontraktsdagen.
99

 

Successiv vinstavräkning är den huvudregel som ska tillämpas när det gäller redovisning av 

uppdrag, oavsett om uppdraget är ett fast-pris-uppdrag eller om uppdraget utförs på löpande 

räkning.
100

  

 

En del företag vilka använder reglerna för K2 får upprätta en förkortad resultaträkning. För att 

få göra detta krävs att företaget har konkurrensmässiga skäl till det. Exempelvis kan 

nystartade företag vilka har en produkt känslig för konkurrens vilja dölja sin omsättning och 
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bruttovinst, så att inte andra drar nytta av informationen. I den förkortade resultaträkningen 

slås poster samman för att bli ett så kallat bruttoresultat. Detta betyder att det inte går att 

urskilja exempelvis företagets nettoomsättning och förändringen i varulager. Anledningarna 

till varför företagen valt att använda denna form av resultaträkning måste uppges i en not och 

dessa skäl måste vara detaljerade. Om ett företag skulle skadas med anledning av skäl vilka är 

konkurrensmässiga så får företaget utelämna information om nettoomsättningen. Detta kräver 

dock att företaget sökt tillstånd hos Bolagsverket och fått det beviljat. I resultaträkningens 

tilläggsupplysning måste också anges att Bolagsverket gett tillstånd att utelämna information 

om nettoomsättningen.
101

 Även i Årsredovisningslagen står det skrivet att av konkurrensskäl 

kan mindre företag få slå ihop poster i resultaträkningen.
102

  

 

3.4.3 Balansräkning  

När det gäller redovisningen av företagets tillgångar är utgångsläget att det är först när en 

tillgång säljs som den inte längre ska redovisas som en tillgång hos företaget. Företaget ska då 

istället redovisa tillgången som en intäkt, alternativt som en kostnad beroende på om 

tillgången säljs med vinst eller förlust.
103

 Ett leasingavtal ska alltid redovisas som ett 

operationellt leasingavtal vilket innebär att företaget i princip hyr tillgången.
104

 Den 

väsentliga skillnaden i regelverket för K2 är att det enbart är de immateriella tillgångar vilka 

är anskaffade som får tas upp som tillgång. Immateriella tillgångar som är egenupparbetade 

får alltså inte tas upp som i balansräkningen som en tillgång. Kostnaderna för de immateriella 

tillgångar som är egenupparbetade måste vid det tillfälle de uppkommer föras som kostnader i 

resultaträkningen. Detta kan enligt Broberg bli bekymmersamt för de företag vars 

huvudsakliga verksamhet består av utveckling samt har ett stort behov av forskning som ju är 

immateriella tillgångar. Deras egna kapital kommer successivt att minska vilket på längre sikt 

kan leda till att företaget får ekonomiska problem. Dessa företag kan istället välja att använda 

reglerna för K3 – större, onoterade företag – där skillnaden i de immateriella tillgångarna inte 

existerar.
105

 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en materiell tillgång och vad som 

inte är det. Så kan vara fallet när ett objekt, en materiell tillgång, samtidigt behöver ett 

program eller patent, en immateriell tillgång, för att kunna användas och fungera. I reglerna 

för K2 anses att om tillgången mestadels består av materiell karaktär räknas den som en 

materiell tillgång och omvänt om den immateriella delen är större.
106

  

 

Företag som valt att redovisa i enlighet med reglerna för K2 kan välja att skriva av maskiner 

och inventarier på fem år istället för som innan använda sig av nyttjandeperioden för att 

beräkna avskrivningstiden.
107

 Tillgångarna får alltid skrivas av tills värdet av dem är noll. 
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Detta betyder att det inte uppstår något restvärde som ska beaktas. I praktiken återger denna 

schablonregel bilden av hur många företag behandlar avskrivningar redan idag.
108

 Om ett 

företag valt att inte tillämpa schablonregeln vid avskrivningarna får de ta ett eventuellt 

restvärde i beaktning. Restvärdet är priset ett företag kan erhålla när de säljer en tillgång med 

korrektion för kostnaderna vid försäljningen. Värdet på tillgången ska vara lika med det 

uppskattade restvärdet när alla avskrivningar är gjorda. När det gäller immateriella 

anläggningstillgångar kan företaget göra nyttjandeperioden längre om företaget med 

övertygelse kan konstatera att det finns en nyttjandeperiod vilken är längre än fem år.
109

 

Företag ska precis som tidigare göra nedskrivningar om användningen av tillgången i hög 

grad har minskat vilket kan bero på en viss företeelse som medför att tillgångens sätt att 

fungera i företaget har blivit mindre. Skillnaden med de nya reglerna består i vid vilken 

tidpunkt och till vilket belopp företaget ska skriva ned tillgången.
110

 Det är förbjudet att skriva 

upp immateriella anläggningstillgångar vid tillämpning av regelverket för K2. Byggnader och 

mark får dock skrivas upp men endast till taxeringsvärdet.
111

  

 

Enligt det allmänna rådet är det inte tillåtet att redovisa uppskjuten skatt oavsett om det gäller 

en fordran eller en skuld. Om det är aktuellt med uppskjuten skatt ska den föras mot eget 

kapital.
112

 Trots att det enligt Årsredovisningslagen till en viss del är ett alternativ, är det inte 

tillåtet att värdera finansiella tillgångar till verkligt värde. Om det förekommer fordringar och 

skulder i utländsk valuta ska företaget värdera dessa till balansdagens kurs.
113

 Om företaget 

har en förpliktelse som beror på ett avtal alternativt offentligrättsliga regler ska företaget 

redovisa en avsättning med motsvarande belopp under förutsättning att det förmodas kräva en 

utströmning av kapital för att justera förpliktelsen. Dessutom ska en pålitlig skattning av det 

aktuella beloppet kunna göras. Om summan av företagets förpliktelser understiger 25 000 kr 

eller tio procent av det egna kapitalet som företaget redovisade vid årets ingång behöver 

företaget inte göra någon avsättning för sina förpliktelser. Viktigt att notera är att detta dock 

inte gäller pensionsförpliktelser.
114

 Om pensionsbeloppet endast baseras på en av företagets 

tillgångars värde ska pensionsbeloppet tas upp till samma belopp som den aktuella tillgångens 

värde. Om företaget även har andra pensionsförpliktelser ska dessa redovisas i enlighet med 

den allmänna planen för pensioner. Ett annat alternativ är att räkna ut värdet på pensionen 

genom att använda lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Om företaget 

har bestämt sig för att säkra pensionsförpliktelserna på så sätt att de ska föra över pengar till 

en pensionsstiftelse ska företaget endast göra en avsättning om det aktuella beloppet är mindre 

än stiftelsens kapital.
115
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Allmänt beträffande poster i balansräkningen gäller att om det är svårt eller väldigt kostsamt 

att få fram uppgifter på en tillgång eller skuld får den posten värderas schablonmässigt. Det 

måste dock finnas en väsentlig och pålitlig grund för schablonen. Schablonen måste vidare 

tillämpas på samma sätt och den ska ge ett värde som ligger omkring årets verkliga värde.
116

 

 

3.5 Upplysningskrav och övergångsregler   

Förutom att företaget ska informera om att det följer Årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd ska företaget upplysa om avskrivningstid för 

anläggningstillgångar samt hur företaget har valt att redovisa sina eventuella tjänste- och 

entreprenadavtal.
117

 Vid övergången mot det nya regelverket kommer det att finnas 

övergångsregler.
118

  
 

3.6 Kortfattat om förslaget om slopad revisionsplikt 

Det är inte bara nya redovisningsregler som är aktuellt för företag. Även förslaget om slopad 

revisionsplikt diskuteras flitigt. Förslaget om slopad revisionsplikt i Sverige berör över 96 

procent av aktiebolagen vilket motsvarar 300 000 bolag. Förslaget är en matchning till 

direktiv från EU. Syftet är att göra det lättare för företagen i allmänhet.
119

 Det är bolag med en 

omsättning på upp till 83 miljoner kronor, maximalt 50 anställda samt högst 41,5 miljoner 

kronor i balansomslutning som berörs av förslaget om slopad revisionsplikt. En anledning till 

förslaget om slopad revisionsplikt är att svenska företag ska ges samma villkor som företag i 

konkurrerande länder såsom bland andra England, Tyskland och Nederländerna.
120

  

 

För närvarande måste samtliga av Sveriges aktiebolag låta kvalitetssäkra sin redovisning av 

en kvalificerad revisor. Om förslaget om slopad revisionsplikt går igenom kommer det i 

princip betyda att det sker en tillbakagång till hur det var före år 1988.
121

 Det finns både de 

som är för och de som är emot ett avskaffande av revisionsplikten. Svenskt Näringsliv är för 

förslaget och menar att ett avskaffande av revisionsplikten skulle främja tillväxten.
122

 

Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Brottsförebyggande rådet är emot förslaget 

om slopad revisionsplikt. De menar att ett avskaffande skulle innebära att det blir svårare att 

påträffa brott.
123

 Även Skatteverket och Aktiespararna är emot förslaget om slopad 

revisionsplikt.
124

 Flera av de stora revisionsbyråerna är för förslaget om slopad 
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revisionsplikt.
125

 Enligt en artikel i Dagens Industri från 16 augusti 2008 menar VD för 

revisionsbyrån Ernst & Young, Jan Birgerson, att förslaget om slopad revisionsplikt är ”en 

logisk och förståelig anpassning till EU-lagstiftningen.” Han menar att även om förslaget om 

slopad revisionsplikt går igenom kommer företag att efterfråga revisorer. Eventuellt kan de 

allra minsta förtagen välja att inte få sin redovisning kvalitetssäkrad av en revisor vilket 

betyder att vid ett avskaffande av revisionsplikten är det nödvändigt för revisionsbyråerna att 

börja erbjuda fler tjänster. Inte heller Helene Willberg, VD för KPMG, tror att ett avskaffande 

av revisionsplikten kommer att minska antalet kunder och är mycket positiv till ett 

avskaffande av revisionsplikten. Mikael Eriksson, VD på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 

är också positiv till ett avskaffande även fast han väntar sig en liten minskning av antalet 

kunder. Öhrlings kommer av den anledningen börja tillhandahålla fler tjänster, bland annat 

skatterådgivning.
126

  

 

Om förslaget går igenom är tanken att de nya bestämmelserna ska börja gälla från och med 

den 1 juli 2010.
127
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4 PRAKTISK METOD  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att få svar på vår 

problemformulering, det vill säga hur införandet av de nya redovisningsreglerna för mindre, 

onoterade företag kommer att påverka bankernas rutiner vid utlåning av kapital till berörda 

företag. Vi kommer att redogöra för hur vi har gjort vårt urval, avgränsningar som gjorts, 

hur datainsamlingen har gått till och hur vi har bearbetat den, access och bortfall för att 

avsluta med en kritisk granskning av primära källor.  

 

4.1 Urval av primärdata 

När fastställanden av målet för undersökningen görs ska också beslut tas vad gäller vilka som 

ska undersökas. Med andra ord ska populationen bestämmas. Populationen behöver inte vara 

personer utan kan även vara exempelvis företag eller olika händelser. Populationen kan vidare 

begränsas till en speciell tid eller plats.
128

 I denna uppsats har vår population varit banker som 

sysslar med utlåning av kapital till mindre, onoterade företag.  

 

4.2 Avgränsningar i datainsamlingen 

Avgränsningarna i denna uppsats har varit naturliga för oss. Banker som inte sysslar med 

utlåning av kapital till de företag som denna uppsats belyser har vi inte ansett vara relevant att 

intervjua. Vidare har vi avgränsat vår undersökning till att enbart innefatta banker i Norrland.  
 

4.3 Val av intervjuobjekt  

När vi hade bestämt oss för att vår population ska vara banker valde vi till att börja med att 

den 18 november 2008 gå in på www.hitta.se och söka efter ”banker” i ”Umeå”. Anledningen 

till varför vi valde just Umeå är för att vi tyckte att det verkade smidigast i och med att det är i 

Umeå vi studerar. Vid vår första sökning fick vi fram 27 söksvar inom kategorin företag. I 

första hand valde vi ut de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank. Vi 

skrev upp deras kontaktuppgifter. Om bankerna har fler än ett kontor i staden valde vi att 

fokusera på de centralt belägna bankkontoren. Vid kontakt med de utvalda bankerna i Umeå 

visade det sig snart att de flesta av bankerna ansåg sig vara upptagna för att ställa upp på 

intervju. Med anledning av det valde vi att istället fokusera på nämnda banker i Skellefteå. 

Anledningen till varför valet föll på just Skellefteå var på grund av att en av författarna bor 

där. I Skellefteå kunde vi nästan omedelbart boka tid för intervjuer. Vid denna tidpunkt blev 

vi även uppringda från ett av bankkontoren i Umeå som vi tidigare varit i kontakt med och 

fick en intervju inbokad. Nu hade vi totalt fyra intervjuer och fortsatte att undersöka 

möjligheterna till fler intervjuer. Det visade sig dock snart att det inte är så många banker som 

sysslar med utlåning av kapital till de företag vi belyser i denna uppsats. Vi gjorde då en ny 

sökning på www.hitta.se. Denna gång sökte vi på enbart ”banker” i syfte att hitta fler banker i 

Norrland. Vi fick totalt 2 000 söksvar i kategorin företag. Högst upp bland dessa stod Danske 

Bank vilket gav oss nytt hopp. Vi sökte på enbart ”Danske Bank” i syfte att hitta ett kontor i 

närheten. Då Danske Bank vid tiden för undersökningen inte hade kontor i Umeå eller 

Skellefteå valde vi det kontor som för närvarande ligger längst norrut vilket är Sundsvall. Vi 

ringde upp Danske Bank och det visade sig att de levde upp till vår population och vi 

bestämde tid för en intervju. Våra utvalda banker blev till slut Danske Bank, Handelsbanken, 

Nordea, SEB samt Swedbank.  
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Vi genomförde tre besöksintervjuer samt två telefonintervjuer. Besöksintervjuerna tog 

ungefär 40 minuter och telefonintervjuerna ungefär 25 minuter. Vi upplever dock att effektiv 

intervjutid var ungefär detsamma oavsett intervjuform. Oavsett intervjuform anser vi att vi 

fick lika utförliga svar från bankerna.  

 

Vår utgångspunkt var att genomföra besöksintervjuer. Anledningen till varför vi valde att 

genomföra två av intervjuerna per telefon beror i det ena fallet framför allt på avståndet till 

banken och i det andra fallet på att det var svårt att få tag på rätt person och denna hade lättare 

att ställa upp på en telefonintervju än en besöksintervju. Vi tycker inte att vår intervjuguide 

behövdes förenklas med anledning av att intervjun genomfördes per telefon i jämförelse med 

en besöksintervju.
129

 Vi har således använt samma intervjuguide vid såväl besöksintervju som 

telefonintervju.  
 

4.4 Intervjusituationen  

Totalt genomförde vi fem intervjuer, varav två telefonintervjuer och tre besöksintervjuer. Vid 

samtliga intervjuer frågade vi respondenten om lov att spela in intervjun, vid våra 

telefonintervjuer frågade vi även om tillåtelse att använda högtalarfunktionen på telefonen. 

Ingen av bankerna i vår undersökning motsatte sig detta.   

 

4.4.1 Telefonintervjuerna 

Vid vår första telefonintervju använde vi oss av en fast telefon med högtalarfunktion. 

Högtalarfunktionen använde vi för att båda författarna skulle ha möjlighet att vara lika 

delaktiga vid intervjun och också för att kunna spela in samtalet. Inledningsvis hade vi vissa 

tekniska problem. Dessa i form av att vi inte hörde respondenten på det sätt vi hade önskat. Vi 

lyckades dock lösa ljudproblemen relativt snabbt och resten av intervjun fortskred på ett bra 

sätt. Kvaliteten på inspelningen kunde vi i efterhand konstatera var fullt duglig, om än en 

aning svag. Vi upplevde respondenten, vilken är en av bankens företagsrådgivare, som vänlig 

och tillmötesgående vilket vi anser bidrog till en bra intervju.  

 

Då vi inte hade tillgång till en fast telefon vid tidpunkten för vår andra telefonintervju 

använde vi oss av en mobiltelefon. Med förra telefonintervjun i bakhuvudet lät vi 

mobiltelefonen och bandspelaren stå väldigt nära varandra på bordet framför oss i syfte att få 

bästa möjliga kvalitet på inspelningen. Detta visade sig dock i efterhand vara ett misstag från 

vår sida. När vi spelade upp intervjun hörde vi genomgående störande ljud från 

mobiltelefonen. Detta gjorde att kvaliteten på inspelningen blev mindre bra. Framförallt var 

det våra frågeställningar som var svåra att höra. Störningarna från respondentens svar var 

dock inte lika stora, vi kunde lyckligtvis höra vad respondenten svarade på våra frågor. För 

övrigt upplever vi att intervjun fortlöp på ett bra sätt och att respondenten, ställföreträdande 

bankchef, verkade intresserad av vår uppsats och svarade engagerat på våra frågor. 

 

4.4.2 Besöksintervjuerna 

Vid samtliga tre besöksintervjuer blev vi vänligt bemötta och mottagna av respondenten. Vid 

vår första besöksintervju visade respondenten, företagsmarknadschefen, in oss i bankens 

konferensrum och bad oss sitta ner under tiden som han var och hämtade kaffe och kaka. 
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Konferensrummet var relativt litet och med många fönster, både ut mot gatan och in mot 

bankens kontorslandskap. Vi upplever respondenten som vänlig och tillmötesgående. Han tog 

sig tid att engagerat svara på våra frågor. 

 

Vid vår andra besöksintervju gick vi, efter att tillsammans med respondenten ha hämtat kaffe i 

bankens personalrum, in och satte oss i bankens besöksrum. Vi upplevde respondenten, 

bankens kreditchef, som en aning stressad men vi anser inte att det påverkade svaren på våra 

frågor.  

 

Vid vår tredje och sista besöksintervju skakade vi vid avtalad tid hand med respondenten, 

bankens kreditchef och satte oss ner i nämnd persons arbetsrum vilket var ett tämligen stort 

och rymligt rum. Trots att det fanns ett besöksbord med stolar i rummet blev vi hänvisade till 

respondentens skrivbord. Det blev på så sätt mindre personligt. Intervjun tog sin början 

relativt omgående sedan vi anlänt. Vi upplevde att respondenten verkade mycket erfaren av 

sitt arbete och han är mycket riktigt också den respondent som har längst erfarenhet av arbete 

med kreditgivning.  
 

4.5 Databearbetning 

Vid samtliga våra intervjuer använde vi bandspelare som hjälpmedel för att på så sätt kunna 

koncentrera oss helt på intervjun och de personer vi intervjuade. Genom att inte behöva skriva 

vad som sades under intervjuerna kunde vi istället fokusera oss på att ställa relevanta 

följdfrågor när tillfälle gavs. Ytterligare en fördel med att spela in intervjuerna är att det 

annars hade tagit längre tid att genomföra dessa eftersom vi då tvingats skriva ned under tiden 

som intervjuerna pågick. Avslutningsvis är ännu en fördel att kunna gå tillbaka och återigen 

lyssna igenom svaren på frågorna för att undvika missförstånd samt att inte missa något som 

är av betydelse. Innan vi började inspelningen frågade vi respektive respondent om tillåtelse. 

Ingen av bankerna motsatte sig inspelningen. 
 

4.6 Access och bortfall  

För att kunna genomföra en undersökning krävs det access till den eller det som forskaren 

avser att undersöka. Att få access kan vara mer eller mindre problematiskt och kan ibland ta 

lång tid. För att komma i kontakt med bankerna i vår undersökning valde vi att per telefon 

kontakta aktuella banker då vi presenterade vårt syfte med uppsatsen och på vilket sätt vi 

önskar genomföra undersökningen.
130

  

 

Vi anser att det överlag har varit svårt att boka tid med bankerna för intervju. Det svåra har 

framför allt bestått i att få tag på rätt person på bankerna. När vi väl har fått tag i rätt person 

har samtliga varit positivt inställda till vår uppsats. Flertalet av de banker som vi var i kontakt 

med i Umeå ansågs sig dock vara för upptagna för att ställa upp på intervju. Problematiken i 

att få tag på rätt person på bankerna grundar sig i huvudsak på att dessa personer har varit mer 

eller mindre upptagna. Vi har vid åtskilliga tillfällen ombetts att återkomma senare. Vid några 

tillfällen har vi även fått lämna våra telefonnummer och sedan har rätt person kontaktat oss. 

Vår access har således varit svår och det tog oss längre tid än vi hade planerat att komma i 

kontakt med rätt person på bankerna men i gengäld har vi inte haft något direkt bortfall bland 

bankerna.    
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4.7 Kritisk granskning av primära källor  

Vid våra besöksintervjuer strävade vi efter att vara neutrala i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta för att inte påverka intervjupersonerna. Omedvetet kan forskaren genom ansiktsuttryck 

och kroppsspråk påverka den han eller hon intervjuar i en viss riktning. I de fallen får 

forskaren enbart veta det han eller hon vill veta och därmed kanske inte får reda på 

intervjupersonens verkliga åsikter.
131

 Vi upplever dock samtliga respondenter som trygga och 

stabila i sin yrkesroll varför vi anser att detta inte är ett problem. Vi försökte även att inte 

ställa ledande frågor, däremot ställde vi några gånger detaljfrågor för att försäkra oss om att vi 

uppfattat svaren rätt. I och med dessa följdfrågor fick vi en korrekt uppfattning över svaret på 

frågan. Vi anser att vi genomgående har varit konsekventa i vårt sätt att intervjua bankerna. Vi 

upplever inte någon större skillnad mellan besöks- respektive telefonintervjuerna beträffande 

kvaliteten på svaren eller respondenternas engagemang.  

 

Vid en telefonintervju kan det vara svårare att fånga respondentens uppmärksamhet lika länge 

som vid en besöksintervju. Detta bland annat eftersom att den eller de som intervjuar och 

respondenten eller respondenterna inte ser varandra samt eftersom det kan vara störande ljud i 

bakgrunden.
132

 Vid en av våra telefonintervjuer uppstod det störningar i form av att vi till en 

början inte hörde vår respondent så bra som önskat. Ljudproblemen löste sig dock snart och 

intervjun fortlöpte därefter utan direkta störningar. Samtliga intervjuer genomfördes inom en 

dryg vecka. Vi upplever inte något problem med att intervjuerna genomfördes på olika 

veckodagar och olika tidpunkter.   
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5 EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av vår undersökning. Vi kommer 

inledningsvis att presentera bankerna i vår undersökning för att sedan redogöra för vad varje 

respondent svarade på respektive fråga där varje bank dock kommer vara anonym.   

 

Följande banker är med i vår undersökning. Ordningen på bankerna är inte densamma som 

ordningen på intervjuerna.  

 

 Danske Bank  

 Handelsbanken  

 Nordea  

 SEB  

 Swedbank  

 

Intervju 2,3 samt 5 är besöksintervjuer. Intervju 1 och 4 är telefonintervjuer.  

 

Vi har intervjuat fyra manliga chefer samt en manlig företagsrådgivare med god insikt i 

arbetet med kreditgivningen. Denna företagsrådgivare har arbetat på aktuell bank sedan 1980. 

Samtliga respondenter vi har intervjuat har lång erfarenhet inom banksektorn och/eller inom 

redovisning. En av respondenterna har ett förflutet som auktoriserad revisor och har arbetat på 

aktuell bank sedan 1998. För övrigt har ingen av respondenterna arbetat inom bank i mindre 

än 15 år.    
 

Fråga 1: Vad tycker Ni om informationen i dagens årsredovisning och årsbokslut? 

Räcker den till eller tycker Ni att den behöver kompletteras i någon utsträckning? 

 

Intervju 1: Respondenten anser att verkligheten är viktigare än att enbart titta på siffrorna, 

varför banken kan begära in kompletterande information om företaget.   

 

Intervju 2: En årsredovisning är inte ett absolut begrepp och den information som banken 

erhåller om företaget kan variera. Den information som banken får skiljer sig mycket 

beroende på storleken på företaget.  

 

Intervju 3: I ett första steg anses årsredovisningen vara tämligen komplett och används i 

första hand som ett referensmaterial. Banken kan dock behöva mer information utöver det 

som finns i årsredovisningen.    

 

Intervju 4: Bokslutet har standardiserad information och ger inte banken tillräckligt med 

information om företaget, varför respondenten anser att informationen behöver kompletteras. 

I vissa fall kan det vara av intresse för banken att gå djupare i och få mer insikt i exempelvis 

hur varulagret och kundfordringsstrukturen ser ut.   

 

Intervju 5: Banken vill gärna ha mer information om företaget men i det stora hela anser 

respondenten att informationen som fås från årsredovisningen räcker till. Respondenten 

nämner dock att de är väldigt fokuserade på hur kassaflödet i företaget ser ut och att den 

informationen inte alltid finns så detaljerad i bokslutet som banken skulle önska. 
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Fråga 2:  Tycker Ni att dagens redovisning håller hög kvalitet?  

 

Intervju 1: Respondenten anser att årsredovisningen överlag håller hög kvalitet. Om 

företaget går mindre bra finns det dock en tendens att försköna bokslutet och tvärtom. En 

svårighet i redovisningen kan vara att göra en bedömning av varulagret, bland annat eftersom 

att det är möjligt att värdera varulagret på flera olika sätt. Vad gäller de fyra viktigaste 

kvalitativa egenskaperna hos redovisningen anser respondenten att det är helheten som är 

viktigast men nämner speciellt att tillförlitligheten känns viktig. Banken måste kunna lita på 

det som står i redovisningen.     

 

Intervju 2: Många gånger kan banken definitivt lita på den information som erhålls om 

företaget. Respondenten upplever att kunderna verkligen försöker få banken att förstå hur de 

har tänkt med redovisningen och vilka framtidsutsikter de har med företaget. Kvaliten på 

redovisningen kan dock skilja från fall till fall. Det kan exempelvis finnas svårigheter i att 

värdera varulagret och pågående arbeten rätt. Det är väldigt viktigt för kreditgivningen att 

redovisningen är tillförlitlig. Det anses även vara viktigt att redovisningen är jämförbar.  

 

Intervju 3: Respondenten betonar att redovisningen, för att vara av god kvalitet, väl ska 

avspegla den verksamhet som företaget vill visa upp. Redovisningen måste vara fullständig. 

Vidare ska företaget följa de regler som finns i Årsredovisningslagen. Redovisningen behöver 

med andra ord inte vara av god kvalitet även om siffrorna i redovisningen ser bra ut. 

Respondenten anser att en av de mer överordnade kvalitativa egenskaperna i redovisningen är 

att den är jämförbar. Det är framför allt viktigt att kunna jämföra hur företaget har gått över 

tiden för att på så sätt skapa sig en uppfattning om trenden i företaget samt se förändringar 

snarare än att kunna jämföra olika företag med varandra. För övrigt är det egentligen ingen av 

de kvalitativa egenskaperna hos redovisningen som direkt kan uteslutas.  Det är helheten som 

är viktig. Ett antagande om företagets fortlevnad är dock en utgångspunkt vid arbetet med 

kreditgivning.    

 

Intervju 4: Respondenten har uppfattningen att dagens redovisning håller hög kvalitet. Att 

redovisningen är tillförlitlig och jämförbar är otroligt viktigt. Beträffande jämförbarheten är 

det framför allt intressant att jämföra företaget med sig självt över tiden men även kunna 

jämföra företaget inom olika branscher. För övrigt är det helheten i redovisningen som är 

viktigt.   

 

Intervju 5: Respondenten anser att redovisningen i stort håller hög kvalitet. I vissa fall kan 

dock redovisningen vara av riktigt dålig kvalitet och det kan i efterhand visa sig att revisorn 

eller annan ansvarig redovisningskonsult inte har haft en aning om hur exempelvis varulagret 

har sett ut. Respondenten menar dock att de etablerade byråerna i allmänhet gör ett bra arbete. 

Att redovisningen är tillförlitlig och relevant anser respondenten är de viktigaste kvalitativa 

egenskaperna hos redovisningen. För övrigt är banken mycket fokuserad på kassaflödet och 

det är den aspekt som är allra viktigast vid arbetet med kreditgivning. Även neutralitet och 

försiktighet nämns som speciellt viktiga egenskaper hos redovisningen samt att det är viktigt 

att redovisningen är så objektiv som möjligt.   



K2 – Införandet av nya redovisningsregler 

 

Johansson & Vikström  Sida 35 

 

Fråga 3: Hur ser Ni i allmänhet på det nuvarande regelverket jämfört med den 

förenkling som håller på att införas? 

 

Intervju 1: Om saker förenklas anser respondenten att det generellt sett blir sämre för 

banken. Om en kund som är känd hos banken sedan tidigare och som har skött sig ansöker om 

kredit kan banken ha överseende med förenklade redovisningsregler. Är det däremot en ny 

kund som ansöker om kredit kommer banken att sakna de mer detaljerade boksluten. Vid 

exempelvis svag lönsamhet för företaget vill banken veta att siffrorna verkligen stämmer.  

 

Intervju 2: Respondenten anser att förenklingar givetvis är bra men att det ändå är viktigt för 

banken att veta att företagen är noggranna i sin redovisning. För övrigt har respondenten inga 

direkta synpunkter.   

 

Intervju 3: Respondenten anser inte att det är någon stor sak med de förenklingar som håller 

på att införas. Det är egentligen inte några stora förändringar det handlar om.  

 

Intervju 4: Respondenten menar att banken inte är tillfreds med att saker förenklas. Banken 

kommer inte att ställa lägre krav efter införandet av de förenklade redovisningsreglerna utan 

kommer även i fortsättningen att kräva att de siffror som presenteras har blivit genomgångna 

av en extern part.  

 

Intervju 5: Respondenten nämner att banken är ganska nöjd med de redovisningsregler som 

gäller idag. En förenkling kommer inte att underlätta arbetet med kreditgivning. Banken 

måste med så stor sannolikhet som möjligt veta att det är till ett vettigt projekt banken lånar ut 

kapital. För att kunna göra en korrekt bedömning behövs tillräckligt med information om 

företaget. Banken kan komma att kräva in samma material om företaget som görs idag även 

efter införandet av de förenklade redovisningsreglerna för att känna sig bekväm i sitt beslut 

om kreditgivning.     

 

Fråga 4: Tycker Ni att dagens regelverk uppfattas som krångligt för de mindre 

företagen och i så fall på vilket sätt? 
 

Intervju 1: Respondenten uppfattar inte dagens regelverk som krångligt för företagen.  

 

Intervju 2: Respondenten har inte uppfattat dagens regelverk som något problem för 

företagen.  

 

Intervju 3: Företagets redovisning beskriver med hjälp av ekonomiska termer en tämligen 

komplex verklighet. Det svåra i redovisningen sitter inte i själva redovisningen som sådan 

utan snarare i värderingarna i redovisningen.    

 

Intervju 4: Respondenten har inte hört något klagomål beträffande redovisningsreglerna för 

mindre, onoterade företag. Många företag anser dock att upprättandet av redovisningen är dyrt 

men respondenten tycker ändå att det är väl värt att lägga pengar på. Respondenten tror att 

alla företag behöver någon form av finansiering och för att erhålla kapital kan redovisningen 

behöva styrkas med hjälp av exempelvis en revisor. Även om företaget inte behöver 
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finansiering från exempelvis en bank kan andra intressenter kräva insyn i redovisningen, 

exempelvis leverantörer.    

 

Intervju 5: Respondenten har inte hört några klagomål från företagen på dagens regelverk. 

Det händer dock att vissa företag uttrycker klagomål om banken begär in kompletterande 

information om företaget, exempelvis delårsrapport eller kalkyler. Företagen kan uppleva det 

som krångligt och dyrt på så sätt att de kan ha svårt att få tag i sin revisor. Det finns en 

förståelse från respondenten sida att dagens regelverk kan uppfattas som ett stort och dyrt 

pådrag för små företag att upprätta sin årsredovisning och att dessa pengar egentligen kanske 

skulle behövas i rörelsen istället. Respondenten påpekar dock att företagen normalt vill ha en 

bra redovisning för sitt eget intresse. Företaget vill veta hur det går för företaget även för egen 

del.   

 

Fråga 5: Vad har Ni idag för rutiner vad gäller utlåning av kapital till mindre, 

onoterade företag?  

 

Intervju 1: Banken har generellt sett inga fasta regler eller krav vid utlåning av kapital. 

Däremot tittar den alltid på hur affärsidén ser ut, vilka ägarna bakom företaget är och hur 

verksamheten har gått tidigare år. Banken lägger också vikt vid hur bokslutet i företaget ser ut 

och även på annan information om den anses vara av värde. När det gäller befintliga företag 

är historiken betydelsefull. Vid nystartade företag är det speciellt viktigt att bedöma 

personerna bakom företaget. 

 

Intervju 2: Återbetalningsförmågan är det absolut viktigaste för banken. Banken bedömer de 

olika riskerna som finns vid utlåning, både rörelserisk och finansiell risk och gör bedömningar 

över sannolikheten att bolaget i fråga får problem utifrån dess affärsverksamhet och dess 

ställning. Banken undersöker också vad som händer om företaget får problem. Det är viktigt 

att mötet med kunden ger ett bra intryck och att det finns goda framtidsutsikter för bolaget. 

Banken tar hänsyn till vilken bransch företaget är verksam inom och vilka risker som är 

förknippade med denna bransch. I vissa branscher finns det som ett exempel risk för många 

politiska beslut. Det är också viktigt för banken att veta företagets kundantal. Grunden till 

bedömningarna handlar om att förstå affärsverksamheten. Om kunden i fråga har egna 

uppfattningar om de risker som finns så vill banken veta hur företaget hanterar dem. Om 

företaget inte alls har tänkt på detta eller inte har svar på frågan ser banken detta som negativt. 

 

Intervju 3: Banken gör framförallt en bedömning över företagets framtida 

återbetalningsfråga. Det som också anses viktigt är affärsidén och ägarna i bolaget. Banken 

använder årsredovisningen som ett referensmaterial till att budgetera och göra prognoser 

framåt i tiden. En av rutinerna är också att löpande göra uppföljningar av företagens krediter. 

Detta görs minst en gång per år men oftast flera gånger om året. När det gäller 

kredituppföljningarna är en kvalitetssäkrad årsredovisning ett viktigt dokument. Banken 

granskar också nyckeltal och då framförallt olika resultatbaserade nyckeltal. Banken 

undersöker förändringen i eget kapital och omsättningshastigheten. Eftersom vi talar om 

krediter till små företag är det de stora nyckeltalen som är viktigast. 
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Intervju 4: Återbetalningsförmågan är det som är viktigast för banken, eftersom att all 

kreditgivning bygger på denna. Det är viktigt att personerna bakom företaget inte har några 

betalningsanmärkningar. 

 

Intervju 5: Banken lånar ut pengar till de företag som den tror på. Det är viktigt att banken 

har förtroende för företagaren. Vidare anser respondenten att återbetalningsförmågan och 

affärsidén är viktiga aspekter. Det ska vara lönsamt för banken att låna ut pengar och därför 

vill banken ha säkerhet vid utlåningen. Vid utlåning av kapital till företagen tittar banken även 

på kassaflödesrelaterade nyckeltal.   

 

Fråga 6: Vilken vikt lägger Ni vid revisionsberättelsen? Har Ni eller kommer Ni att 

ändra Era rutiner om revisionsplikten avskaffas? Hur kommer Ni att försäkra Er om 

att den information som lämnas i företagens redovisning är korrekt vid ett eventuellt 

avskaffande? 

 

Intervju 1: Banken lägger till viss del vikt vid revisionsberättelsen. Vid ett avskaffande av 

revisionsplikten kommer banken i vissa fall att kräva in något granskat papper ändå.    

 

Intervju 2: Revisionsberättelsen är väldigt värdefull och banken lägger stor vikt vid den. Det 

anses förödande om revisionsplikten avskaffas på grund av risken att tappa mycket 

information. Det finns då en risk att det uppstår klasskillnader mellan de företag som väljer att 

behålla sina revisorer gentemot resterande företag. Däremot kanske det kommer att uppstå 

nya tillfällen och andra sätt att bekräfta information. Med hjälp av revisorerna får banken en 

utomstående bedömning och kan på så sätt känna att redovisningen är tillförlitlig. Om 

revisionsplikten avskaffas vet respondenten inte i dagsläget hur rutinerna kommer att 

förändras för att försäkra sig om att redovisningen är korrekt. Respondenten utgår ifrån att 

beslutsfattarna kommer att samarbeta med banksystemet i denna fråga. 

 

Intervju 3: Banken lägger inte någon vikt vid revisionsberättelsen annat än om den avviker 

men respondenten anser att det är viktigt att ha en utomstående tredje part vid bedömningen 

av redovisningen. Framförallt är det svårt att se om något saknas i redovisningen och det är 

därför bra att en revisor kontrollerar detta eftersom det inte är bankens arbete. Banken gör 

sedan egna bedömningar utifrån det reviderade materialet. Respondenten anser att förslaget 

om slopad revisionsplikt är bra men tror inte att det blir någon mindre revision om förslaget 

går igenom. Respondenten tror att revisorerna ändå kommer att vara efterfrågade och tror 

därmed inte att det kommer att uppstå några problem. Troligtvis kommer banken vid ett 

avskaffande av revisionsplikten ändå kräva att redovisningen blir kvalitetssäkrad. 

 

Intervju 4: Respondenten menar att revisionsberättelsen är extremt standardiserad och 

banken lägger vikt vid en oren revisionsberättelse eftersom den då brukar dölja problem. Om 

revisionsplikten avskaffas utgår respondenten från att rutinerna kommer att förändras. Banken 

kommer inte att ställa lägre krav på redovisningen än vad som görs i dagsläget men kommer 

givetvis att anpassa sig efter hur verkligheten ser ut. Respondenten anser att 

återbetalningsförmågan är betydande och där anses årsredovisningen vara en viktig del 

tillsammans med prognoser och annan information. Även om revisionsplikten avskaffas tror 

respondenten att revisorerna kommer att finnas kvar och troligtvis kommer att se nya 

affärsmöjligheter i att hitta andra intyg som banken får förlita sig på.  
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Intervju 5: I de fall revisionsberättelsen är oren lägger banken stor vikt vid den eftersom en 

oren berättelse är en signal på att något är fel. Om revisionsplikten avskaffas kommer banken 

att på annat sätt vilja ha in bekräftelse på att redovisningen är tillförlitlig. Respondenten tror 

att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att leda till fler synpunkter på vem som sköter 

bokföringen och att det samtidigt kommer att bli viktigt för företagen att välja trovärdiga 

revisionsbyråer, med andra ord byråer som historiskt sett gjort ett bra arbete. Det viktigaste är 

att banken får in ett tillförlitligt material. 
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Fråga 7: Nystartade företag kan ibland ha svårt att erhålla kapital. Hur fungerar det 

idag när ett nystartat företag vill låna pengar hos Er? Hur tror Ni att det kommer att bli 

med de nya reglerna? 

 

Intervju 1: Banken har inga specifika mallar som följs utan gör en bedömning från fall till 

fall. Banken tar hänsyn till företagets affärsidé, vem eller vilka som ska driva företaget samt 

inom bransch företaget ska verka. Många nystartade företag går i konkurs inom tre år och 

vissa branscher är mer utsatta än andra för konkurs. Banken kommer även efter införandet av 

de nya förenklade redovisningsreglerna kräva att företaget presenterar tillräckligt med 

ekonomisk information för att banken ska kunna göra en korrekt bedömning av företaget.    

 

Intervju 2: Banken satsar väldigt mycket på att fånga upp och hjälpa de mindre företagen att 

komma tillrätta. När ett nystartat företag ansöker om kredit ligger mycket fokus på att göra en 

bedömning av vem eller vilka som ska driva företaget. Om personen eller personerna har skött 

sina betalningar på det privata planet bra, inte har några betalningsanmärkningar samt har en 

genomtänkt affärsidé för företaget kan banken låna ut pengar schablonmässigt till det 

nystartade företaget. Respondenten anser att det är viktigt att banken får en uppfattning om på 

vilket sätt personen eller personerna planerar att starta upp företaget och vilken beredskap 

som finns om något skulle gå snett.  

 

Intervju 3: Att nystartade företag har svårt att erhålla extern finansiering beror snarare på att 

de inte har någon historia för företaget att visa upp än på gällande redovisningsregler. 

Respondenten tror inte att det kommer att bli någon skillnad i rutinerna efter införandet av de 

förenklade redovisningsreglerna.   

 

Intervju 4: När ett nystartat företag ansöker om kredit gör banken en erfarenhetsmässig 

bedömning av affärsidén. Utifrån de budgetar och affärsplaner som finns skapar sig banken en 

uppfattning över företagets förutsättningar och sannolikheten för att det kommer att gå bra för 

företaget i framtiden. Banken vill få veta att återbetalningsförmåga finns. Banken kommer 

inte att ändra sina rutiner efter införandet av de nya förenklade redovisningsreglerna.   

 

Intervju 5: Eftersom ett nystartat företag inte har någon historia att visa upp blir det än 

viktigare att göra en bedömning av personen eller personerna bakom företaget. Generellt 

gäller att banken blir mer restriktiv vid kreditgivning till nystartade företag. Med tanke på att 

ett nystartat företag inte har någon historia att visa upp blir det till exempel svårare att kunna 

bevisa att återbetalningsförmåga finns. Vad som har hänt historiskt sett är viktigt för att kunna 

göra en bedömning över hur framtiden kommer att bli. Det blir ingen skillnad i bankens 

rutiner efter införandet av de nya förenklade redovisningsreglerna mer än att banken kan 

komma att kräva in kompletterande information om banken inte anser sig ha tillräcklig 

information för att göra en bedömning. Detta skulle kunna innebära att processen för 

kreditgivningen tar längre tid.   
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Fråga 8: Med de nya förenklade redovisningsreglerna kommer upprättande av 

kassaflödesanalys inte längre att vara en nödvändighet. Hur ställer Ni Er till detta?  

 

Intervju 1: Respondenten anser att det har att göra med vad det är för typ av bolag, bland 

annat har storleken på företaget betydelse. I vissa fall kommer banken ändå att kräva en 

kassaflödesanalys.  

 

Intervju 2: Banken gör alltid egna kassaflödesanalyser oavsett om de får någon eller inte. 

Som det ser ut idag är det inte många företag som upprättar en kassaflödesanalys, det är bara 

koncernbolagen som gör det.      

 

Intervju 3: Respondenten anser att det är synd eftersom banken sysslar mycket med 

kassaflödet. Banken gör alltid egna kassaflödesanalyser oavsett om den får någon från 

företaget eller inte, men det blir givetvis enklare för banken att upprätta dessa i de fall den har 

företagets egna kassaflödesanalyser till hands. Anledningen till varför banken gör egna 

kassaflödesanalyser är på grund av att banken strukturerar upp analyserna på lite annorlunda 

sätt än vad företaget gör. De flesta företag upprättar dock inga kassaflödesanalyser.  

 

Intervju 4: Banken gör alltid egna kassaflödesanalyser. Upprättandet av dessa analyser över 

kassaflödet i företagen är en del av bankens egna interna analys. Kassaflödesanalysen är 

grunden när banken ska värdera företag.  

 

Intervju 5: Banken gör alltid egna kassaflödesanalyser oavsett om den får någon från 

företaget eller inte. Ur kassaflödet erhålls en inblick över hur framtiden kommer att se ut. I 

vissa fall kan banken även begära att få in kassaflödesanalyser från företaget.  

 

Fråga 9: En nyhet med de nya redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag är att 

företagen kan välja att upprätta en så kallad förkortad resultaträkning. Detta gäller 

framför allt nystartade företag som erbjuder endast en produkt vilken är utsatt för 

stark konkurrens. En förkortad resultaträkning innebär att ett antal poster i 

resultaträkningen, som annars står uppställda var för sig, får slås ihop till en enda post 

som blir företagets bruttoresultat. Detta innebär att bland annat företagets omsättning 

och bruttovinst döljs. Hur ser Ni på detta?  

 

Intervju 1: Respondenten anser inte att det är bra. I speciellt nystartade bolag är det särskilt 

intressant att se sådana uppgifter, eftersom det visar hur utvecklingen i företaget har gått 

speciellt de första åren. Inget är bestämt ännu över hur banken ska förhålla sig till de nya 

reglerna.  

 

Intervju 2: Om ett företag har för avsikt att låna ett betydande belopp tror respondenten inte 

att det uppstår några problem vad gäller att erhålla mer information från företaget i fråga. 

Även i dagsläget kan banken begära att få in tilläggsinformation från företag. Det finns 

företagskunder som inte är i behov av lån och för dessa kan det vara bra med förenklingar. 

Dessa företag kan se förenklingarna som en besparing. I allmänhet anser respondenten att det 

inte är bra att omsättningen döljs. Banken kommer att ställa krav på de företag som ansöker 

om krediter om förenklingen innebär att väsentlig information förloras. En känd kund som 

banken sedan tidigare har goda erfarenheter ifrån har ett bättre utgångsläge än ett nystartat 
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bolag. Detta eftersom banken tidigare gjort en bedömning över företaget och det har visat sig 

fungera väl. Ytterligare en anledning till att en känd företagskund har en fördel kan vara att 

banken vid den senaste kreditansökan fick en väl genomförd presentation samt bra 

information om företaget.  

 

Intervju 3: Respondenten anser inte att det är bra eftersom det är viktigt att ha kunskap om 

företagets omsättning. I de fall ett företag lämnar in en förkortad resultaträkning till banken i 

samband med en kreditansökan vill banken att de kompletterar informationen. 

 

Intervju 4: Banken accepterar inte att detta döljs och kräver då att företaget i fråga redovisar 

detta på annat sätt. Banken kommer i dessa fall att kräva in kompletteringar över den 

information som saknas. Eventuellt kan banken behöva lägga ner mer vid arbetet med 

kreditgivningen för de företag som lämnar in en förkortad resultaträkning.    

 

Intervju 5: Banken vill ha så mycket information om företaget som möjligt och respondenten 

anser att det inte är bra för banken om bruttovinstmarginalen döljs. Det blir då svårt att kunna 

göra en bedömning av företagets återbetalningsförmåga eftersom företaget måste kunna betala 

tillbaka sina krediter. Banken kan komma att kräva in kompletterande information vilket kan 

leda till att processen för kreditgivning blir längre. 
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6 ANALYS  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera analysen av vår undersökning. Vi kommer att i stort 

framföra bankernas syn på införandet av de nya förenklade redovisningsreglerna för mindre, 

onoterade företag samt på vilket sätt införandet av dessa kommer att påverka deras rutiner 

vid kreditgivning.   

 

Vi upplever att bankerna överlag är tämligen överens i sina svar på våra frågor. Vi får 

uppfattningen att samtliga banker arbetar på ett likartat sätt och att de lägger vikt vid liknande 

aspekter när det gäller utlåning av kapital till mindre, onoterade företag. Vi har dock 

uppmärksammat att det råder en del skillnader mellan bankerna både vad gäller på vilket sätt 

de arbetar och kring hur de resonerar om olika saker. Överlag tycker bankerna att 

informationen i dagens årsredovisning och årsbokslut i ett första steg är bra. Informationen 

kan i vissa fall dock behöva kompletteras eftersom bokslutet har standardiserad information. 

Bankerna kan vilja ha in kompletterande information beträffande hur exempelvis varulagret 

och kundfordringsstrukturen ser ut för att på så sätt få en större inblick i hur företagets 

verksamhet ser ut. 

  

Bankerna tycker i stort att dagens årsredovisning håller hög kvalitet. Kvaliteten kan dock 

variera från fall till fall. I vissa fall kan det vara svårt att värdera exempelvis varulager och 

pågående arbeten. Det finns dessutom fler än ett sätt att värdera dessa poster på varför det är 

viktigt för banken att observera nämnda poster i företagets redovisning. Att redovisningen är 

tillförlitlig och jämförbar är enligt bankerna de viktigaste kvalitativa egenskaperna hos 

redovisningen vilket också bekräftas i teorin som två av de viktigaste egenskaperna.
133

 När 

det gäller att redovisningen ska vara jämförbar menar bankerna att det i huvudsak är viktigt att 

kunna jämföra företaget med sig självt över tid snarare än att kunna jämföra företaget med 

andra företag. Det är viktigt att kunna se trenden i företaget för att på så sätt kunna göra en 

prognos för hur företaget kommer att gå i framtiden. Att redovisningen är tillförlitlig handlar 

om att banken ska kunna lita på det som står i årsredovisningen. Att siffrorna ser bra ut 

behöver inte betyda att redovisningen är av god kvalitet. En av bankerna i vår undersökning 

nämner även att neutralitet och försiktighet i redovisningen är speciellt viktiga egenskaper. 

Redovisningen kan med andra ord vara av god kvalitet även om de siffror som presenteras är 

mindre bra men väl avspeglar verkligheten. Antagande om företagets fortlevnad är en 

utgångspunkt när bankerna gör sin kreditbedömning.    

 

En förenkling är alltid en förenkling och en konsekvens av att nya förenklade 

redovisningsregler för mindre, onoterade företag för närvarande är aktuella, torde vara att 

bankerna kommer att få in mindre information om företagen vilket inte är något som kommer 

att underlätta bankernas arbete med kreditgivning till företag. För att banken ska bevilja ett 

företag lån måste banken med så stor sannolikhet som möjligt veta att de lånar ut pengar till 

ett välbetänkt projekt. För att kunna göra en korrekt bedömning av företaget måste banken ha 

tillräckligt med information om företaget som underlag för beslut.  

 

Ingen av bankerna i vår undersökning uppger att de har hört något klagomål på dagens 

regelverk för hur redovisningen ska gå till för mindre, onoterade företag. En av bankerna 
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uppger dock att när banken har begärt in kompletterande uppgifter såsom exempelvis en 

delårsrapport kan företagaren ha upplevt det som krångligt på så sätt att företagaren kan ha 

haft svårt att få tag på sin revisor samt att den kompletterande informationen som banken har 

begärt har lett till ytterligare kostnader för företaget. Det finns en förståelse från bankens sida 

att det kan anses som ett stort och dyrt pådrag för företagen att upprätta sin årsredovisning. En 

annan bank betonar att svårigheterna i redovisningen inte sitter i själva bokföringen som 

sådan utan snarare i värderingarna som företagen gör.     

 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer har vi fått uppfattningen att den kanske allra 

viktigaste aspekten när det gäller utlåning av kapital till företag är att göra en bedömning av 

företagets återbetalningsförmåga. Vidare lägger bankerna stor vikt vid företagets affärsidé 

samt personen bakom företaget. Vi får uppfattningen att om banken skulle behöva välja 

mellan att bevilja kredit till en skicklig företagare med en mindre bra affärsidé eller en mindre 

skicklig företagare med en bra affärsidé, skulle valet falla på det första alternativet. Det är 

även viktigt att göra en bedömning av företagets olika risker. Det är viktigt för banken att få 

en uppfattning över hur stor risken är att något kommer gå snett samt vilka konsekvenser som 

i så fall kan bli ett faktum. Årsredovisningen kan användas som ett referensmaterial för att 

dels få en insikt i hur det har gått för företaget tidigare och dels för att kunna göra prognoser 

inför framtiden. Några banker uppger att de även tittar på vissa nyckeltal, främst resultat- och 

kassaflödesbaserade nyckeltal. Ingen av bankerna i vår undersökning tycks dock som helhet 

ha några fasta rutiner vad gäller utlåning av kapital till företag.  

 

Vad gäller vilken vikt bankerna lägger vid revisionsberättelsen varierar svaren kraftigt mellan 

bankerna. En del banker lägger mycket stor eller stor vikt vid revisionsberättelsen medan 

andra banker endast lägger en viss vikt vid den och framför allt bara då den är oren. Vi blev 

snabbt varse att även i fråga om förslaget om slopad revisionsplikt är meningarna strängt 

delade bland bankerna i vår undersökning. Det intressanta är att oavsett vilken ställning 

bankerna har till förslaget kommer de att vilja att företagens redovisning kvalitetssäkras på 

något sätt i alla fall.
134

 Bankerna måste kunna känna sig fortsatt trygga med att redovisningen 

är tillförlitlig. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan det eventuellt bli aktuellt med andra 

former av intyg än de som revisorn idag utfärdar, för att redovisningen ska bli kvalitetssäkrad. 

 

Vid utlåning av kapital till nystartade mindre, onoterade företag arbetar bankerna delvis på 

olika sätt. Utmärkande för bankerna i vår undersökning är dock att eftersom nystartade 

företag inte har någon historia att visa upp beträffande hur det har gått för företaget tidigare år 

läggs om än mer vikt vid att göra en bedömning av personen bakom företaget. En av bankerna 

anser att om personen bakom företaget har skött sina privata betalningar på ett bra sätt och 

inte har några betalningsanmärkningar är det ett bra tecken. En annan bank betonar mer 

affärsidéns betydelse och menar att eftersom ett nystartat företag inte har någon historia att 

visa upp måste banken göra en erfarenhetsmässig bedömning av affärsidén samt att utifrån 

budgetar och affärsplan göra en bedömning av hur banken tror att företagets förutsättningar 

för framtiden ser ut. Även när det gäller utlåning av kapital till nystartade företag är det viktigt 

att få en uppfattning om företagets återbetalningsförmåga. Vi får uppfattningen att det är 

svårare för ett nystartat företag att erhålla kapital jämfört med ett redan etablerat företag under 

förutsättningen att det har gått bra för företaget. En av bankerna bekräftar indirekt detta när 
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nämnd bank nämner att de är mer restriktiva när det gäller utlåning av kapital till nystartade 

företag. Framför allt tycks svårigheterna för nystartade företag att erhålla kapital bero på en 

kombination av att nystartade företag dels inte har någon historia att visa upp och dels 

bankernas vetskap om att många nystartade bolag går i konkurs inom tre år. Ytterligare en 

aspekt på denna punkt är inom vilken bransch det nystartade företaget ska verka.  

Majoriteten av bankerna i vår undersökning uppger att de alltid upprättar egna 

kassaflödesanalyser oavsett om de får någon från företaget eller inte. Oftast har banken en 

annan uppställning för sina kassaflödesanalyser än vad företagen har. Att upprätta 

kassaflödesanalys är en del i dessa bankers egen analys av företaget. För närvarande är det 

endast en minoritet av berörda företag som lämnar in en kassaflödesanalys till banken i 

samband med kreditansökan.  

 

Bankerna vill och behöver ha in tillräckligt mycket information för att kunna ta beslut 

huruvida företaget ska beviljas kredit eller inte. Det faktum att företag kommer att kunna 

lämna in en förkortat resultaträkning där bland annat bruttovinst och omsättning döljs är inte 

omtyckt hos bankerna. En förkortad resultaträkning innebär att poster får slås samman till en 

post som blir företagets bruttoresultat. Detta innebär att företagets att exempelvis företagets 

nettoomsättning och förändring i varulager undanhålls.
135

 Om ett företag lämnar in en 

förkortad resultaträkning kommer samtliga banker att begära in mer information kring 

företaget för att kunna göra en korrekt värdering. Ingen av bankerna uppger att de tror att de 

kommer att behöva lägga ner mer tid på att granska förkortade resultaträkningar men att 

processen för huruvida företaget ska beviljas kredit eller inte kan komma att bli längre 

eftersom att banken kommer begära in kompletterande uppgifter.   
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7 SLUTSATSER   
 

I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatserna av vår undersökning. Vi kommer att 

svara på vår problemformulering, vilken lyder: ”På vilket sätt kommer införandet av de nya 

redovisningsreglerna att påverka bankernas rutiner vid utlåning av kapital till berörda 

företag?”   

 

Bankerna kommer inte att ändra sina rutiner nämnvärt med anledning av införandet av de nya 

förenklade redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag.  

 

För de mindre, onoterade företag som är i behov av extern finansiering från exempelvis en 

bank, kommer de nya förenklade redovisningsreglerna troligtvis inte att bli någon förenkling i 

verkligheten. Bankerna kommer att ställa samma krav på redovisningen som de för nuvarande 

gör, detta för att banken ska kunna göra en korrekt bedömning av om företaget ska beviljas 

kredit eller inte. För att kunna göra en korrekt bedömning måste banken få in tillräckligt med 

information om företaget. Det viktigaste är att redovisningen är tillförlitlig och att banken kan 

jämföra hur det har gått för företaget över tiden. En av de viktigaste aspekterna för bankerna 

vid kreditgivning är att få en uppfattning om företagets återbetalningsförmåga. Vidare är 

företagets affärsidé och personen bakom företaget viktigt, kanske än mer viktigt när det är ett 

nystartat företag som ansöker om kredit.   

 

Det är bara i undantagsfall som bankerna kommer att behöva lägga ner mer tid på arbetet med 

kreditgivning till företag än vad de gör idag med anledning av införandet av de nya förenklade 

redovisningsreglerna. Processen för om företaget ska beviljas kredit eller inte kan dock 

komma att ta längre tid eftersom att bankerna kan behöva begära in kompletterande uppgifter 

för att kunna göra en bedömning.  

 

Om förslaget beträffande slopad revisionsplikt går igenom kommer bankerna som det ser ut 

nu ändå vilja att företagens redovisning granskas och kvalitetssäkras av en tredje oberoende 

part. Bankerna kommer förmodligen föredra att företagen anlitar en etablerad och erkänd 

revisionsbyrå eller annan väl ansedd redovisningskonsult. I det stora hela kommer ett 

avskaffande av revisionsplikten alltså inte att innebära några direkta förändringar för 

företagen. De företag som är i behov av någon form av extern finansiering kommer troligtvis 

även i fortsättningen att behöva få sin redovisning kvalitetssäkrad på något sätt. Även om 

företaget inte är i behov av extern finansiering från till exempel en bank kan det finnas andra 

intressenter som har ett intresse av, eller i vissa fall till och med kräver insyn i redovisningen. 

Om redovisningen inte sköts på ett värdigt sätt kan företaget exempelvis få problem med sina 

leverantörer i fråga om leverantörskrediter.    
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8 SANNINGSKRITERIER  
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att ta upp begreppen intersubjektivitet och 

generaliserbarhet. Vi kommer att avsluta med en kritisk granskning av primära och 

sekundära källor samt ge förslag till fortsatta studier.   

 

8.1 Intersubjektivitet 

I och med att vi utgår från en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt är 

intersubjektivitet ett relevant begrepp på studiens kvalitet. Hermeneutikerna anser inte att 

forskaren och forskningsobjektet kan ha ett objektivt samband mellan varandra. 

Intersubjektiviteten består i att de tolkningar som görs ska godtas, både av forskaren och 

forskningsobjektet. Det är dock viktigt att poängtera att intersubjektivitet inte är ett mått på 

studiens pålitlighet. Begreppet är snarare ett redskap som stöd när data samlas in eller när 

teori utvecklas.
136

 Intersubjektivitet kan vidare beskrivas som att forskaren ska erhålla ett 

likvärdigt resultat om undersökningen genomförs på nytt, även om det sker av en annan 

forskare. Om så är fallet anses det vara ett tecken på att studien har bra intersubjektivitet.
137

  

 

Vi har ingen anledning att tro att respondenterna inte godtar våra tolkningar av de svar vi fått. 

Vi har i empirikapitlet av uppsatsen endast återgett det som sades under intervjuerna utan 

författarnas personliga inlägg eller tolkningar. I analys och slutsats har vi utgått från empirin 

och tolkat svaren vi fick. Eftersom vi till stor del fick likartade svar från bankerna finner vi 

inga skäl att tro att bankerna ska anse att vår analys och slutsats ska vara oacceptabel. Vidare 

är författarna av den uppfattningen att om undersökningen skulle ha genomförts under samma 

förutsättningar men av en annan forskare skulle resultatet blivit detsamma. 

 

8.2 Giltighet    

För att en undersökning ska anses vara giltig krävs att tillräcklig mängd data samlas in. 

Tillräcklig mängd, eller teoretisk mättnad som Johansson Lindfors uttrycker det, anses vara 

uppfylld när forskaren inte längre kan erhålla ny fakta från undersökningsobjekten och när 

resultatet därmed inte förändras. Forskaren vill med andra ord att undersökningsobjektens 

samtliga kvaliteter ska komma fram ur undersökningen.
138

     

 

Vad tillräcklig mängd data är tror författarna kan variera från undersökning till undersökning. 

Eftersom vi erhållit liknande svar från respondenterna i vår undersökning är författarna av den 

uppfattningen att resultatet inte skulle förändras om ytterligare en respondent hade intervjuats. 

Författarna anser därför att undersökningen är giltig.  

 

8.3 Generaliserbarhet 

Vid användning av en kvalitativ forskningsmetod kan det vara svårt att generalisera det 

resultat som erhålls. Detta eftersom att med en kvalitativ forskningsmetod utförs 
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undersökningen på ett fåtal personer inom en viss grupp.
139

 Till skillnad från den kvantitativa 

forskningsmetoden ämnar den kvalitativa metoden att förstå respondentens beteende, 

värderingar samt åsikter i studiens sammanhang snarare än att resultatet från undersökningen 

ska vara möjlig att generalisera.
140

 Efter att ha genomfört vår undersökning kom vi fram till 

att bankerna idag å ena sidan har vissa rutiner de följer när det gäller kreditgivning till företag 

men att de å andra sidan framför allt gör en bedömning från fall till fall huruvida företaget ska 

beviljas kredit eller inte. En av de viktigaste aspekterna för bankerna är att skapa sig en 

uppfattning om företagets återbetalningsförmåga. Då bankerna framför allt gör en bedömning 

från fall till fall – med vissa rutiner – anser vi inte att denna undersökning kan generaliseras 

varken till landets eller Norrlands banker.   
 

8.4 Kritisk granskning av primära och sekundära källor 

Vi anser att de primära källor som vi har i vår uppsats är av karaktären att de torde vara svåra 

att kunna misstolka. Lagboken såväl som Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IRFS/IAS 2008 samt bokföringsnämnden hemsida anser vi är objektiva och uttrycker på ett 

tydligt sätt fakta utan risk för inslag av personliga tolkningar eller åsikter.  

 

Våra sekundära källor består i huvudsak av diverse böcker. Det finns alltid en risk för att 

sekundära källor i något led har blivit färgade med författarens egna värderingar beroende på 

hur författaren tolkat ursprungskällan.
141

 I teoriavsnittet av denna uppsats använder vi oss 

framför allt av sekundära källor för att redogöra för det grundläggande inom redovisningen. 

Då det vi tar upp har funnits länge och till stor del är accepterat och erkänt bland såväl 

företagare som intressenter anser vi inte att det faktum att vi har använt oss av sekundära 

källor är ett problem.  

 

De artiklar som vi har med i uppsatsen anser vi är av karaktären pålitliga källor. 

Civilekonomernas medlemstidning och tidsskriften Balans vilken ges ut av FAR SRS – 

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, anser vi är pålitliga tidskrifter då dessa 

tidningar belyser olika aspekter inom ekonomi- och redovisningsområdet.  

 

8.5 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det skulle vara intressant att göra en liknande studie några år efter att de nya 

förenklade reglerna har införts för att undersöka om det har blivit någon skillnad gentemot 

tidigare. Bankerna kommer kanske trots allt att ändra sina rutiner? Vi tycker också att det vore 

av intresse att genomföra en liknande studie med några småföretagare som utgångspunkt för 

att undersöka hur de nya förenklingarna påverkar dem. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

1. Vad tycker Ni om informationen i dagens årsredovisning och årsbokslut? Räcker den 

till eller tycker Ni att den behöver kompletteras i någon utsträckning? 

2. Tycker Ni att dagens redovisning håller hög kvalitet?  

3. Hur ser Ni i allmänhet på det nuvarande regelverket jämfört med den förenkling som 

håller på att införas? 

4. Tycker Ni att dagens regelverk uppfattas som krångligt för de mindre företagen och i så 

fall på vilket sätt? 

5. Vad har Ni idag för rutiner vad gäller utlåning av kapital till mindre, onoterade 

företag?  

6. Vilken vikt lägger Ni vid revisionsberättelsen? Har Ni eller kommer Ni att ändra Era 

rutiner om revisionsplikten avskaffas? Hur kommer Ni att försäkra Er om att den 

information som lämnas i företagens redovisning är korrekt vid ett eventuellt 

avskaffande? 

7. Nystartade företag kan ibland ha svårt att erhålla kapital. Hur fungerar det idag när ett 

nystartat företag vill låna pengar hos Er? Hur tror Ni att det kommer att bli med de nya 

reglerna? 

 

8. Med de nya förenklade redovisningsreglerna kommer upprättande av kassaflödesanalys 

inte längre att vara en nödvändighet. Hur ställer Ni Er till detta?  

9. En nyhet med de nya redovisningsreglerna för mindre, onoterade företag är att 

företagen kan välja att upprätta en så kallad förkortad resultaträkning. Detta gäller 

framför allt nystartade företag som erbjuder endast en produkt vilken är utsatt för stark 

konkurrens. En förkortad resultaträkning innebär att ett antal poster i resultaträkningen, 

som annars står uppställda var för sig, får slås ihop till en enda post som blir företagets 

bruttoresultat. Detta innebär att bland annat företagets omsättning och bruttovinst döljs. 

Hur ser Ni på detta?  

 

 


