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Sammanfattning 
 
I EG –rättens fjärde direktiv tillåts att vissa mindre bolag får undantas från revisionsplikten. De 
enskilda medlemsländerna får själva avgöra huruvida revisionsplikten för små bolag skall 
tillämpas. Inom EU är det bara en minoritet som fortfarande har kvar revisionsplikten för små 
företag. Idag förs en diskussion i Sverige om den nuvarande revisionsplikten för små aktiebolag 
skall avskaffas. Revisionens syfte är att säkerställa trovärdigheten i den information som 
företagen presenterar. Kreditgivande banker är en intressent som använder reviderat material i 
samband med deras kreditgivning. Syftet med vår uppsats var att skapa förståelse för 
revisionspliktens betydelse för bankerna och ur ett kreditgivarperspektiv uppmärksamma 
tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande. Undersökningen visade att bankerna alltid använder 
reviderat material i deras kreditbedömning. Det reviderade materialet har stor betydelse för 
bankerna eftersom banktjänstemännen har stort förtroende för denna typ av information. 
Studien visade även att banken skulle kräva höjd kapitalinsats, bli försiktigare i sin utlåning och 
förändra dagens prisbild om revisionsplikten avskaffades. 
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Abstract 
 
In the European Union’s fourth company directive it is stated that each member country can 
choose to omit the audit duty for small companies. In the European Union it is only a 
minority that still obtains the audit duty for small companies. Today there is a discussion in 
Sweden if today’s audit duty for small companies should abolish. The purpose of audit is to 
secure trustworthiness in the information that the companies present. Banks are one interested 
party who use audit material in connection to their granting of credits. The purpose of this 
paper was to understand the meaning of the audit duty for the banks and from their 
perspective observe possible consequences if the audit duty abolish. The study showed that 
banks always use audit material in their credit rating. The audit material is very significant for 
the banks since the bank employees have trust for this type of information. The study also 
showed that banks should demand higher level of capital investment, become more careful in 
their lending and change today’s price range if the audit duty abolished. 
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1 Inledning 
 
I uppsatsens inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till problemet och redogör för vårt syfte med 
studien. Det område vi har för avsikt att undersöka i denna studie begränsas i uppsatsens avgränsningar. 
Vidare kommer vi att definiera ett antal betydande termer och begrepp som vi använder i vårt fortsatta 
arbete. För att underlätta för läsaren och ge denne en god överblick avslutas kapitlet med en redogörelse för 
uppsatsens kommande disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
Årsredovisningen utgör det viktigaste beslutsunderlaget för företagens intressenter och förväntas 
vara korrekt. Revisionens uppgift är att säkerställa trovärdigheten i den tillgängliga 
informationen och tilltron till företagsledningen genom att framföra en uppfattning i 
revisionsberättelsen. Revisorn tar i detta uttalande ställning till om redovisningen är upprättad 
enligt gällande regler samt om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets faktiska 
situation.1 Revisionen kan liknas vid ett verktyg som ger ägare, kreditgivare, leverantörer och 
redovisningens övriga intressenter den trovärdighet som eftersträvas. Alla olika intressenter har 
direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete. Den pålitlighet som revisionen frambringar är 
därför en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle.2  
 
Den första januari 1983 infördes enligt svensk lag revisionsplikt för samliga aktiebolag, oavsett 
storlek. Syftet med den nya lagen var att motverka och förhindra ekonomisk brottslighet3 samt 
att tillföra ekonomisk kompetens till företagen. Meningen var att revisionen skulle skapa 
trovärdighet åt företagens finansiella rapportering.4 Enligt EG –rättens fjärde direktiv tillåts att 
vissa mindre bolag undantas från revisionsplikten. De enskilda medlemsländerna får själva 
avgöra huruvida revisionsplikten för små bolag skall tillämpas. I dagsläget har en övervägande 
majoritet av EU-länderna valt att utnyttja möjligheten att undanta revisionen i de små bolagen. 
Sverige och de övriga nordiska länderna har emellertid valt att behålla kravet på revision i 
samtliga bolag oavsett storlek. Visserligen förs i dag en het debatt i våra grannländer Finland 
och Danmark där mycket talar för att dessa länder kommer att följa den europeiska trenden 
och avskaffa revisionsplikten i mindre bolag.5  
 
Frågan om revisionspliktens existens för små bolag har tidigare diskuterats i omgångar här i 
Sverige. Med bakgrund av att Sverige avviker från övriga EU-länder gav Svenskt näringsliv 
professorerna Per Thorell och Claes Norberg i uppdrag att under våren 2005 undersöka för- 
och nackdelar med revisionsplikt för små bolag, samt att utreda om revisionens kostnad 
överstiger dess nytta.6 I samband med presentationen av rapporten från denna undersökning har 
debatten om revisionens vara eller icke vara åter aktualiserats7. Resultatet från Thorells och 
Norbergs undersökning talar nämligen för att revisionsplikten för små aktiebolag inte är 
motiverad och därför bör avskaffas. Svenskt Näringsliv har med stöd av denna rapport begärt 
att Justitiedepartementet tar tag i frågan och utreder revisionsplikten för små aktiebolag.8 

                                            
1 Statens offentliga utredningar. Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. (Stockholm: Norstedts tryckeri 
AB, 1999), 74 
2 FAR. FARs Revisionsbok. (Stockholm: FAR förlag, 2004), 14 
3 Thorell, P. Norberg, C. Går det att försvara revisionsplikten. Balans, 3/2005, 20 
4 Precht, E. Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet. Balans, 4/2005, 22  
5 Halling, P. Sällan revision i små företag i EU-länderna. Balans, 3/2005, 16 
6 Thorell, P. Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag. (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005), 9 
7 Burén, C-G. Nyquist, K. ”Slopa revisionsplikten i mindre företag.” Dagens Industri, 2005-03-16  
8 Burén, C-G. Nyquist, K. Begäran om översyn av revisionsplikten. (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005), 2 
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Svenskt Näringslivs talesman i frågor gällande redovisning, Carl-Gustaf Burén, anser att 
revisionsplikten för små bolag innebär en negativ konkurrensnackdel för de svenska 
småföretagen sett ur ett internationellt perspektiv. Till skillnad från småföretag inom övriga 
EU-länder belastas svenska småföretag av höga revisionskostnader.9 Thorell och Norberg 
påpekar även detta i sin rapport. Vidare hävdar dessa att revisionens omfång har påverkats av de 
internationella standarder som är anpassade till de stora företagen. Dessa standarder tillämpas 
även på småföretagen vilket leder till onödigt omfattande och kostsamma revisioner.10 Ett 
borttagande av revisionsplikten välkomnas med andra ord från vissa delar av näringslivet. Även 
de borgerliga partierna anser att revisionsplikten bör avskaffas då denna utgör en tung börda för 
småföretagen vilket sannolikt hämmar den ekonomiska tillväxten11.     
 
Det finns emellertid en rad olika argument till att behålla den nuvarande revisionsplikten. Ett 
av de främsta har sin grund i den kontrollfunktion som revisionen faktiskt utgör. 
Revisionspliktens förespråkare menar att revisionens granskande funktion utgör ett 
balanserande motkrav till bolagsformer med avsaknad av personligt ansvar. Vidare hävdar dessa 
förespråkare att revisionen skapar större förtroende till företaget och dess verksamhet samt leder 
till minskade risker för bolagets intressenter. 12 Samtidigt menar motståndare till revisionsplikten 
att dessa argument är ohållbara, då ägare och företagsledning och styrelse vanligtvis är samma 
person i små bolag vilket får till följd att revisionen inte skapar ökat förtroende ur ett 
ägarperspektiv.13 Det finns emellertid fler intressenter än ägarna. Vissa intressenter är direkt 
beroende av revisionens granskande kontrollfunktion för att fatta tillförlitliga beslut. 
Revisionen fyller en viktig funktion för staten i samband med beskattning, leverantörer och 
kunder har stor nytta av tillförlitligt beslutsunderlag i samband med kreditgivning och slutande 
av avtal.14   
 
Vid kreditgivningssituationer tar kreditgivarna hänsyn till reviderade räkenskaper för att på ett 
tillförlitligt sätt bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Banken har vanligtvis en god 
kontakt med de aktuella företagens revisorer och dess utlåtanden kan få betydelse för 
kreditbedömningens utfall.15 Thorell och Norberg styrker dessa påståenden i sin utredning då 
även de anser att revisionen medför ett flertal fördelar för banken och därmed underlättar 
kreditbedömningen.16 Den rättvisande bilden av företagens finansiella ställning som revisionen 
för med sig innebär att banken kan fatta bättre och mer befogade beslut.17 Vid jämförelse av 
bolagets aktuella och historiska finansiella ställning kan banken få en antydning om 
utvecklingen för kredittagaren. Denna jämförelse kan ge kreditgivaren chans att förutspå 
kundens återbetalningsförmåga.18 Kreditgivarna har följaktligen en viss nytta av den lagstadgade 
revisionsplikten.19 Hur stor denna nytta är beror på hur viktiga de reviderade räkenskaperna 
anses vara och i vilken utsträckning kreditgivarna använder sig av detta i samband med 
kreditgivningen20. 

                                            
9 Burén, Nyquist. ”Slopa revisionsplikten i mindre företag.” Dagens Industri, 2005-03-16 
10 Thorell, Norberg. Går det att försvara revisionsplikten. Balans, 3/2005, 19 
11 Ehlin, Å. Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små aktiebolag? Balans, 4/2005, 27 
12 Axenborg, I-L. Rör inte revisionsplikten! Balans, 4/2005, 32 
13 Burén, Nyquist. ”Slopa revisionsplikten i mindre företag.” Dagens Industri, 2005-03-16 
14 Thorell, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, 37 ff 
15 Svensson, B. Redovisningsinformation och kreditgivarens bedömning. Balans, 1/2004, 16-17 
16 Thorell, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, 38 
17 Smith, D. Redovisningens språk. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 33 
18 Bruns, V. A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms. (Sollentuna: Jönköping 
International Business School, 2001), 31-32 
19 Thorell, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, 38 
20 Thorell, Norberg. Går det att försvara revisionsplikten. Balans,  3/2005, 23 
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1.2 Problemformulering 
Vilken betydelse har reviderad redovisningsinformation vid kreditgivning? I vilken utsträckning 
använder bankerna det reviderade finansiella materialet i sin kreditbedömning? Vilka tänkbara 
konsekvenser skulle ett borttagande av revisionsplikten få för bankerna?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att skapa djupare förståelse för revisionspliktens betydelse för 
kreditgivande banker. Detta gör vi genom att studera fyra banktjänstemäns inställning och 
attityd till reviderat material. Vidare vill vi skapa en förståelse för banktjänstemännens 
uppfattning om tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten.  
 

1.4 Avgränsningar 
Av studiens problemformulering och syfte framgår att vi har för avsikt att studera problemet ur 
ett kreditgivarperspektiv. Det finns ett stort antal olika kreditgivare som med stor sannolikhet 
kan tänkas beröras av det ovan nämnda problemet. I denna studie har vi dock valt att avgränsa 
oss till att endast undersöka kreditgivande banker och deras syn på problemet. Det främsta 
skälet till vår avgränsning är att de små företag som berörs av revisionspliktens eventuella 
borttagande främst finansierar sin verksamhet med hjälp av traditionella banklån21. Vidare anser 
vi att studien blir alltför komplex och omfattande att genomföra i fall vi skall lyckas tolka olika 
företeelser och kontextuella samband inom olika finansieringsalternativ. 
 

1.5 Definitioner 
Små företag: I denna uppsats definieras små företag som mikroföretag, det vill säga aktiebolag 
med under tre miljoner i årlig omsättning och mindre än tio anställda. Denna definition har 
även använts i samband med intervjuerna med våra respondenter. 
 
Kreditgivare: När vi i denna uppsats nämner begreppet kreditgivare menar vi, i enlighet med vår 
avgränsning, kreditgivande banker. 
 
Årsredovisningen: Med begreppet årsredovisning menar vi det reviderade årsbokslutet. 
 
Fallissemang: Med detta menar vi att ett företag har hamnat i konkurs eller försatt sig på 
obestånd. 

1.6 Studiens fortsatta disposition 
Vår uppsats består av sju olika kapitel. För att ge läsaren en bättre översikt anser vi att en kort 
disposition av studiens kommande delar bör presenteras. De sju kapitlen är tydligt avgränsade 
från varandra men har till uppgift att tillsammans skapa en tydlig helhet. Nedan ger vi en kort 
beskrivning av studiens följande kapitel. 
  
2 Vetenskapligt och praktiskt tillvägagångssätt: Detta kapitel inleds med att vi förklarar våra 
vetenskapliga utgångspunkter. Därefter följer en beskrivning av vårt praktiska tillvägagångssätt 
med arbetet av denna studie. Vi anser att denna redogörelse är viktig då läsaren därmed kan 

                                            
21 Winborg, J. Landström, H. Financial bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers 
Resource Acquisition Behaviours. Journal of Business Venturing, (2001), 235. 
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skapa sig en uppfattning om hur vårt tillvägagångssätt och våra metodologiska 
ställningstaganden kan ha påverkat studien och dess resultat. 
 
3 Referensram: I detta kapitel presenterar vi teoretiskt material som kan relateras till studiens 
syfte och problem. Vi berör revisionens innebörd, arbetet med kreditgivning och den engelska 
avregleringen. Denna referensram skapar den förståelse som vi anser oss behöva för att utforma 
en rimlig intervjuguide och därmed samla in användbara empiriska data. De teoretiska inslagen 
finns alltså främst med i syfte att styra insamlingen av empiriska data. 
 
4 Fyra banktjänstemäns inställning: I detta kapitel presenterar vi de bearbetade intervjuerna med 
de fyra respondenter som vi haft kontakt med. För att lyfta fram och tydliggöra 
respondenternas egna åsikter har vi valt att presentera intervjuerna i porträttform. Vi har valt att 
inte dela upp kapitlet om varje respondent med underrubriker då vi anser att helhetsbilden som 
vi efterstävar påverkas negativt av ett sådant tillvägagångssätt. Vi menar att respondentens syn 
på de olika ämnesområdena trots detta framgår tydlig nog. 
  
5 Analys: I detta kapitel analyserar vi resultaten från vår empiriska studie. Vi jämför 
respondenternas svar mot varandra för att därmed studera skillnader och likheter i dessas 
inställning och attityd. Dessutom tar vi in vissa teoretiska bidrag i vår analys. Dessa finns främst 
med i jämförande och bekräftande syfte. Analysen är uppdelad i tre skilda avsnitt som är direkt 
kopplade till studiens syfte. 
 
6 Sammanfattande slutsatser: I detta kapitel knyter vi samman vår uppsats och redogör för de 
slutsatser som vi har dragit utifrån vår genomförda studie.  
 
7 Studiens vetenskaplighet: I uppsatsens avslutande kapitel för vi en kvalitetsdiskussion där vi 
redogör för studiens giltighet, intersubjektivitet och överförbarhet. 
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2 Vetenskapligt och praktiskt tillvägagångssätt 
 
I detta kapitel förklarar vi tillvägagångssättet i denna studie. Vi inleder med att beskriva vår förförståelse 
och förklara vårt ämnesval. Vidare beskriver vi med vilket perspektiv vi valt att se på problemet samt att vi 
motiverar och förklarar vårt val av metod. Kapitlet avslutas med att vi beskriver vår syn på teoridelen och 
vilket syfte den har i vår uppsats. Till sist skildrar vi hur intervjuerna har genomförts samt vårt 
tillvägagångssätt vid urvalet av respondenter. 
 

2.1 Förförståelse och ämnesval 
Forskarens förförståelse utgörs av alla de föreställningar och erfarenheter som denne har innan 
forskningsarbetet påbörjas. Denna förförståelse har sin grund i forskarens sociala bakgrund, 
utbildning, egna praktiska erfarenheter etc. Vi anser att en diskussion kring detta är av stor 
betydelse då förförståelsen kan tänkas påverka hela vår forskningsprocess.22 Vi anser att de 
förkunskaper vi hade inom området var av ringa betydelse. Visserligen var vi bägge medvetna 
om vad kreditgivning innebar samt att vi hade en viss uppfattning om tillvägagångssättet. De 
förkunskaper vi hade när arbetet påbörjades byggde främst på teoretiska inslag i vår utbildning. 
Rubing har visserligen arbetat i kassan på Handelsbanken men har trots detta ingen djupare 
kunskap om hur kreditbedömning till företag ser ut och fungerar. Tack vare de teoretiska 
bidragen till denna studie ökade vår förförståelse så pass mycket att vi lyckades utforma den 
intervjuguide vi använde vid den empiriska studien. Under arbetets gång har vår förståelse för 
problematiken ökat genom att vi studerat litteratur inom området samt genom interaktionen 
med våra respondenter. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat studien men 
ser nödvändigtvis inte detta som något negativt, utan snarare som ett naturligt fenomen. Det 
faktum att vi som forskare kan komma att lägga in egna värderingar och tolkningar i studien, 
då främst i analys och slutsatser, är något som läsaren bör ha i åtanke. Vi kommer emellertid att 
försöka presentera denna studie så sakligt som möjligt.  
 
Redan innan arbetet med uppsatsen påbörjades var vi bägge överens om att studien skulle 
komma att behandla finansiering eller revision. Till en början var vår avsikt att utreda i fall det 
existerade ett förväntningsgap mellan revisorer och kreditgivare. I samband med detta 
uppmärksammade vi debatten om revisionens vara eller icke vara i små bolag. Vi valde därför 
att inrikta vår studie på detta ämne. Det största problemet var att hitta en intressant och 
relevant infallsvinkel. Efter en lång diskussion kom vi fram till att vår studie skulle komma att 
handla om hur intressenterna ser på ett borttagande av revisionsplikten. Efter ytterligare 
diskussioner avgränsade vi oss till att enbart undersöka de kreditgivande bankernas syn på saken 
då vi antog att bankerna använde det reviderade materialet i sin kreditbedömning.  
 

2.2 Perspektiv 
Det perspektiv vi har valt att inta i arbetet med denna uppsats framgår tydligt av vår 
problemformulering och av studiens syfte. Vi har för avsikt att skapa en djupare förståelse för 
problemet genom att tolka kreditgivarnas personliga uppfattningar och syn på saken. För att 
lyckas med detta är vi tvungna att sätta oss in i deras situation och studera tillvaron och 
verkligenheten utifrån deras perspektiv. Studien kommer således att genomföras ur ett 
kreditgivarperspektiv. Vi anser att en diskussion som tydliggör detta ställningstagande är viktigt 
då valet av perspektiv kan tänkas få stor inverkan på studiens resultat då olika synsätt vanligtvis 
leder till varierande resultat23. 

                                            
22 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 25 
23 Eriksson, L. P., & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda, forska och rapportera. (Malmö: Liber Ekonomi, 1999), 54 
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2.3 Kunskapssyn 
När man talar om verklighetsuppfattning menar man på vilket sätt man tolkar den verklighet 
som skall studeras. Med vetbarhetsuppfattning menar man hur man egentligen studerar denna 
veklighet. Forskarens verklighets- och vetbarhetsuppfattning, det vill säga dennes kunskapssyn, 
påverkar nämligen hela tiden forskarens arbete och på så sätt studiens resultat.24 Vi menar att en 
redogörelse för vår kunskapssyn är betydelsefull för att läsaren skall känna till hur vi ser på den 
verklighet vi studerar samt hur vi faktiskt har studerat denna verklighet. Med hjälp av denna 
insikt kan läsaren enklare skapa sig en uppfattning om hur denne skall tolka studiens resultat.25  
 
I studiens inledande kapitel framgår till viss del vår verklighets- och vetbarhetsuppfattning. Vi 
nämner där att syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för det reviderade 
materialets betydelse för kreditgivare samt att skapa oss en uppfattning om vilka konsekvenser 
ett eventuellt borttagande av revisionsplikten kan få för kreditgivarna. För besvara vår 
problemformulering och därmed uppnå vår sökta kunskap vill vi öka förståelsen för dilemmat 
genom att tolka kontextbundna samband26. För att uppnå den ökade förståelsen för problemet 
genomför vi personliga djupintervjuer med våra respondenter. Meningen är att dessa samtal 
skall möjliggöra den dialog och interaktion mellan forskare och respondent som vi eftersträvar 
för att uppnå vår sökta kunskap. Dessa intervjuer innebär att vi kan skapa oss den helhetsbild 
som vi vill uppnå. Diskussionen kring vår kunskapssyn kan hänföras till den hermeneutiska 
ansatsen. Denna ansats framhåller tolkning av kontexten, interaktionen och dialogen som 
viktiga förutsättningar för att uppnå kunskap27.  
 
Den hermeneutiske forskaren kommer med största sannolikhet att inta en personlig och 
subjektiv relation till de intervjuade respondenterna. För en hermeneutiker anses det orimligt 
och inte alltid önskvärt att ägna sig år helt neutral forskning. Likväl är det viktigt att forskaren 
begrundar detta dilemma i sin forskning.28 Vi menar att det är svårt att hålla oss helt objektiva i 
vår undersökning då studiens resultat med stor sannolikhet kan komma att påverkas av 
personliga åsikter och erfarenheter. Vi är emellertid medvetna om detta och försöker därför 
genomföra vår studie så objektivt som möjligt.  
 

2.4 Angreppssätt 
Angreppssättet är den förklarningsmodell eller det tillvägagångssätt forskaren använder för att 
närma sig den empiriska verkligheten och på så sätt dra slutsatser.29 Valet av angreppssätt bör 
relateras till studiens forskningsfråga och forskarens kunskapssyn. Den hermeneutiska 
kunskapssynen kombineras vanligtvis med ett induktivt angreppssätt där forskningen har sin 
utgångspunkt i empirin.30 I denna studie utgår vi från ett problem eller dilemma som sannolikt 
kan inträffa i realiteten. I studiens kommande kapitel presenteras en teoretisk referensram med 
syfte att skapa en djupare förståelse kring problemet för såväl läsaren som forskaren. Trots vår 
teoretiska referensram anser vi oss inte ha intagit ett deduktivt angreppssätt. Studiens 
utgångspunkt ligger inte i teorin och vår avsikt är inte heller att genomföra ett empiriskt test av 
en modell eller hypotes.31 Vi kan inte heller hävda att vi möter verkligheten som ett oskrivet 

                                            
24 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, 10 
25 Ibid., 53 
26 Gustavsson, B. Kunskapande metoder. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 74 
27 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, 39 ff. 
28 Ibid., 45 
29 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. (Stockholm: Liber Ekonomi, 1996), 19 
30 Patel, R. Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 23 
31 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, 55-56 
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blad. I vår studie utgår vi från en teoretisk referensram samt en viss förförståelse vilket innebär 
att kravet för en induktiv förklarningsansats inte kan anses uppfyllda.32     
 
Den teoretiska referensramen finns med i syfte att skapa den förståelse och de förkunskaper som 
krävs för att upparbeta den intervjuguide som använts när vi genomfört den empiriska studien. 
De teoretiska perspektiven finns alltså med i avsikt att styra vår insamling av empiriska data. 
Syftet med denna intervjuguide har hela tiden varit att till viss mån styra intervjuerna i en 
önskvärd riktning. Intervjuguiden är till stor del baserad på öppna frågor där respondenterna 
givits möjlighet att tala förhållandevis fritt om problemet. Detta har för oss inneburit en 
subjektiv tolkning av det empiriska datamaterialet som i sin tur inneburit en djupare förståelse 
för det studerade problemet. Diskussionen antyder att vi i praktiken använder en kombination 
eller växelverkan av induktion och deduktion. Detta angreppssätt brukar benämnas som 
abduktion33.     
 

2.5 Metodval 
Kunskap kan uppnås på olika sätt och med hjälp olika metoder. Inom den samhälls- och 
beteendevetenskapliga forskningen skiljer man mellan två huvudinriktningar eller metoder för 
att samla in och behandla empiriska data, kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod.34 När vi 
som forskare tar ställning till vårt metodval bör vi göra detta med hänsyn till det problem vi har 
för avsikt att undersöka i vår studie35. Metodvalet används för att markera forskarens 
utgångspunkt och vilken typ av forskning som denne ägnar sig åt36. Problemformuleringen i 
denna studie har sin grund i ambitionen att förstå vilken betydelse det reviderade materialet har 
i kreditgivningsprocessen. Vidare vill vi skapa oss en uppfattning om vilka konsekvenser ett 
eventuellt borttagande av revisionsplikten kan få för kreditgivarna. Med hänsyn till studiens 
problem kommer vi att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod. Denna lämpar sig bäst då vi 
avser att intervjua ett fåtal respondenter och undersöka ett flertal variabler för att därmed skapa 
en djup förståelse för problemet37.  
 
Den empiriska studien kommer att baseras på fyra ingående djupintervjuer med 
banktjänstemän från olika banker där samtliga har praktisk erfarenhet av kreditbedömning och 
kreditgivning. Syftet med dessa intervjuer är att skapa en närhet till det studerade objektet, där 
vi som forskare ges möjlighet att sätta oss in i respondenternas situation. På så vis kan vi se på 
tillvaron och verkligheten utifrån dessa personers perspektiv och därmed skapa en djupare och 
mer komplett bild av det studerade området. För att vi som forskare inte skall riskera att i allt 
för stor mån styra intervjuerna och studiens resultat kommer vi att genomföra öppna intervjuer 
utan fasta svarsalternativ. Vi vill därmed fånga det unika och säregna. Genom interaktion med 
respondenterna kommer vi att tolka den studerade situationen och därigenom skapa förståelse 
för respondenternas personliga uppfattningar om det aktuella ämnet. Detta resonemang 
stämmer väl överens med användandet av den kvalitativa undersökningsmetoden då denna har 
som ambition att skapa en djupare förståelse kring problemet 38. 

                                            
32 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 60  
33 Patel, R. Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, 45 
34 Starrin, B. Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Lund: Studentlitteratur, 1994), 11  
35 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 15 
36 Denscombe, M. Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), 203 
37 Holme, I. M., Solvang, B. Forskningsmetodik; om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Lund: Studentlitteratur, 
1997), 78-80  
38 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 46 
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2.5 Litteratursökning 
Insamlingen av sekundärdata har skett via Luleå Universitetsbibliotek (Lucia), det nationella 
biblioteksdatasystemet Libris och Umeå Universitetsbibliotek (Album). I vår strävan att finna 
relevanta vetenskapliga artiklar har vi använt databaserna Ebsco, Emerald, Affärsdata och 
EconLit. De vanligaste sökorden vi använt oss av är kreditbedömning, kreditgivning, reviderat 
material, förväntningar, förtroende, kreditrisk, riskbedömning, revisionsplikt, asymmetrisk 
information, utlåning och kreditgivare. I samband med sökandet av vetenskapliga artiklar har 
motsvarande engelska sökord använts. I vår problemdiskussion utgörs litteraturstommen av 
artiklar från Dagens Industri och revisorernas facktidskrift Balans. Dessa artiklar har vi funnit 
genom att använda den Internetbaserade sökmotorn Google. Utöver detta har vi även tittat på 
uppsatser inom liknande ämnen och därigenom fått förslag på lämpliga artiklar, teorier, 
författare och böcker som varit lämpliga att beakta i vår studie.      
 

2.5.1 Kritik av litteratur 

Vi har under arbetet med denna studie insett att det finns en relativt begränsad mängd litteratur 
inom vårt valda ämnesområde. Vi har emellertid hittat ett antal böcker som på ett någorlunda 
djupgående vis behandlar kreditgivningsprocessen. Dessutom har vi funnit ett fåtal 
vetenskapliga artiklar som kan användas i vår referensram. Dessa belyser dock endast vissa 
specifika delar av kreditbedömningen och ingen av dessa behandlar revisionens betydelse för 
kreditgivarna. Den litteratur vi har hittat kring revision och revisionens nytta är främst utgiven 
av revisorernas egen branschorganisation FAR. Om detta har någon betydelse är svårt att 
avgöra men vi vill emellertid klargöra detta för läsaren. En del av referensramen bygger 
dessutom på den studie Thorell och Norberg genomförde på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 
Vi vill även uppmärksamma läsaren om detta då Svenskt Näringsliv förespråkar ett slopande av 
revisionsplikten vilket möjligtvis kan tänkas inverka på studiens resultat. En del av 
referensramen refereras till en balansartikel av Birgitta Svensson. Vi vill poängtera att denna 
artikel sammanfattar en djupgående studie som Svensson själv har genomfört. Anledningen till 
att vi inte refererade till denna studie var för att vi inte lyckades komma över den.     
 
Bristen på vetenskapliga artiklar har således inneburit att vår referensram är relativt allmän. Vi 
vill dock påpeka att den presenterade referensramens främsta syfte är att skapa den förförståelse 
som krävs för att vi skall kunna genomföra den empiriska studien på ett tillfredställande sätt. 
Teorin utgör inte heller grunden i vår analys då vi har för avsikt att lägga större vikt på den 
empiriska studien och jämförelser mellan de deltagande respondenterna. Referensramens 
huvudsyfte var därför att skapa förförståelse och styra datainsamlingen i en riktning som 
stämmer överens med vårt undersökta problemområde. Trots att litteraturen var relativt allmän 
anser vi att referensramen uppfyllde sitt huvudsakliga syfte.       

2.6 Kvalitativ intervju 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att närma oss den empiriska verkligheten genom kvalitativa 
intervjuer. Vår delaktighet i samtalet eller intervjun har till stor del varit avsedd att styra 
intervjuns utveckling samt att leda samtalet i en riktning som behandlar det ämnesområde som 
vi faktiskt har för avsikt att undersöka. Vi anser därför inte att vår medverkan har påverkat 
respondenterna i sina svar. Syftet med våra kvalitativa intervjuer har varit att studera de enskilda 
respondenternas egna synpunkter och uppfattningar kring problemet. För att undvika 
standardiserade svar har vi använt en översiktlig intervjuguide som behandlat frågor och 
områden som vi anser vara viktiga att diskutera. Respondenterna har därmed givits utrymme 
att tala relativt fritt kring det problem vi avser att undersöka. Under intervjuerna har nya idéer 
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vuxit fram vilket har lett till att vi har utvecklat och förändrat den i förväg skrivna 
intervjuguiden under den empiriska studiens gång. 
 
För att våra möten med respondenterna skulle bli så informationsrika och tydliga som möjligt 
ansåg vi det vara viktigt att vi i egenskap av forskare var väl insatta i problematiken och väl 
förberedda inför intervjuerna. Vi skrev därför färdigt större delen av vår teoretiska referensram 
innan vi kände oss redo att möta respondenterna och verkligheten. Anledningen till detta var 
att vi ville sätta oss in i problemet för att underlätta den tolkning och förståelse som vi sökte i 
samband med intervjuerna. Dessutom antog vi att en djupare förståelse kunde skapa bättre 
förutsättningar för interaktionen mellan forskare och respondenter.   
 
Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett brev (bilaga 3) till våra respondenter. Detta 
utskick bestod av en kort redogörelse för den pågående debatten samt en presentation av 
studiens problemformulering och syfte. Anledningen var att vi ville skapa bättre förutsättningar 
för respondenterna och därmed få tydligare svar. Vi lät däremot inte respondenterna ta del av 
vår intervjuguide då vi ansåg att det fanns en risk att dessa därmed kunde förbereda sig på 
frågorna på ett sådant sätt att den spontana dialog vi eftersträvade uteblev. För att underlätta 
databehandlingen valde vi att använda diktafon efter respondentens godkännande. Anledningen 
var att vi ville fokusera på interaktionen med respondenten för att få en djupare förståelse samt 
en möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Detta ledde till att intervjuerna kom att likna ett 
samtal eller en dialog kring vår aktuella frågeställning.   
 

2.6.1 Urval av respondenter 

Innan vi kontaktade tänkbara respondenter förde vi en diskussion kring urvalet. Vi anser att 
urvalet av respondenter får stor betydelse i en kvalitativ studie där syftet är att skapa djup 
förståelse för det studerade dilemmat. Respondentens bör ha tillräckliga kunskaper kring det 
undersökta området i fall deras medverkan skall tillföra något till studien. Denna diskussion 
ledde till valet att undersöka banktjänstemän med flerårig erfarenhet av kreditbedömning. 
Vidare ansåg vi det som lämpligt att undersöka inställningen hos respondenter från olika 
banker. Därför tog vi telefonkontakt med kreditcheferna på Luleås fyra storbanker 
Handelsbanken, Föreningssparbanken, Nordea och SEB. Dessutom kontaktade vi fristående 
Sparbank Nord i Piteå. Under dessa telefonsamtal gav vi en kortfattad redogörelse för 
problemet och syftet med vår studie. Därefter frågade vi om det fanns några erfarna 
banktjänstemän som kunde avvara tid för en intervju. I tre av fallen ställde kreditchefen själv 
upp på en intervju, i två fall hänvisade denne oss till andra lämpliga respondenter. Tyvärr 
lämnade Nordeas representant återbud i sista stund vilket fick till följd att den empiriska studien 
endast bygger på fyra personers inställning. Hur detta har påverkat studien är omöjligt att 
avgöra. Då vårt problem knappast är att uppfatta som känsligt såg vi ingen anledning till att 
hålla respondenterna anonyma. Vi anser inte heller att detta ställningstagande har skapat några 
accessproblem utan tvärtom styrker studiens trovärdighet. 
 

2.6.2 Utformning av intervjuguide 

I syfte att skapa en lämplig struktur på intervjuerna och styra den empiriska datainsamlingen i 
en någorlunda önskvärd riktning valde vi som tidigare nämnts att använda oss av en 
intervjuguide. Denna intervjuguide är utformad så att frågorna har en tydlig anknytning till det 
syfte och problem vi har för avsikt att besvara i vår studie. Intervjuguiden är konstruerad så att 
frågorna inte skall styra respondenternas svar i allt för stor utsträckning då meningen är att 
respondenternas egna personliga åsikter skall uppmärksammas. Med tanke på studiens 
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angreppssätt är frågorna i denna intervjuguide konstruerade med utgångspunkt i vår 
referensram som presenteras i nästkommande kapitel.  
 
Den intervjuguide vi använt i samband med den empiriska studien behandlar således tre 
huvudteman som vi ansåg vara viktiga att beakta med hänsyn till studien syfte. Till att börja 
med ville vi klargöra respondentens syn på revision och reviderat material. Vidare ville vi 
undersöka vikten och betydelsen av det reviderade materialet i samband med kreditgivning. 
Till sist ville vi ta reda på vilka tänkbara konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kunde 
tänkas få. Utifrån dessa huvudteman utformade vi sedan ett antal frågor där respondenten gavs 
möjlighet att tala förhållandevis fritt kring den upplevda situationen. I samband med vår första 
intervju uppmärksammade vi vissa brister i intervjuguiden (bilaga 1). Detta innebar att vi 
gjorde vissa justeringar i den ursprungliga intervjuguiden. De övriga intervjuerna kom därmed 
att baseras på en omarbetad intervjuguide (bilaga 2).   

2.6.3 Bearbetning av intervjuer 

Efter varje intervju har vi lyssnat igenom samtalet för att försäkra oss om att vi verkligen förstått 
vad som egentligen har sagts. Vi har sedan påbörjat arbetet med att lyfta fram de delar som är 
centrala med hänsyn till studiens syfte. Därefter har vi sammanställt intervjuerna i textformat. 
Vi har valt att presentera våra empiriska data i porträttfrom. Anledningen till detta är att vi vill 
skapa en tydlig helhetsbild av varje enskild respondent där dennes personliga åsikter och attityd 
tydliggörs. Vi ansåg att detta var en förutsättning för att vi genom tolkning och djupare 
förståelse skulle lyckas uppmärksamma olika kontextuella samband. Vi har dessutom valt att 
inte dela upp de enskilda porträtten under olika ämnesområden och har därför redovisat hela 
intervjun i en enda sammanhängande text. Anledningen till detta var att vi ansåg att den 
efterstävade helhetsbilden framgick tydligast i samband med detta tillvägagångssätt. Detta 
förfarande kan visserligen innebära att jämförelsen mellan de olika respondenterna kan försvåras 
för läsaren. Trots att vi är medvetna om detta anser vi att fördelarna med vårt förfarande 
överväger nackdelarna.  För att försäkra oss om att inga missförstånd hade uppstått i samband 
med bearbetningen lät vi givetvis alla respondenter läsa igenom den intervju de själva deltagit i. 
De fick även möjligheten att förtydliga sina framförda uttalanden. Det visade sig att en av våra 
respondenter hade vissa mindre invändningar, vilket vi korrigerade innan uppsatsen trycktes.     
 

2.6.4 Kritik av kvalitativ intervju 

Alla intervjuer i vår studie spelades in på band. Samtliga respondenter gav sitt godkännande till 
detta förfarande och var positivt inställda till användning av diktafon. Vi anser emellertid att det 
finns en risk för att detta kan ha haft en inverkan på deras svar då vetskapen om att det man 
säger lagras på ett band kan tänkas ha en hämmande effekt. Trots denna insikt valde vi att spela 
in samtalen då vi anser att fördelarna överväger nackdelarna. Ingen av de respondenter vi 
intervjuade verkade dock påverkas av diktafonens närvaro i någon större utsträckning och 
pratade öppet och sanningsenligt om sin egen syn på problemet. I denna studie har vi 
genomfört fyra intervjuer vilket inte alltid uppfyller kravet på mättnad. För oss är det svårt att 
avgöra om detta krav är uppfyllt eller ej. Under intervjuernas gång och sammanställningen av 
dessa har vi dock uppmärksammat att respondenterna har lämnat relativt liknande svar. Detta 
kan antingen bero på att vi uppnått denna mättnad eller att vår intervjuguide har varit 
bristfällig. Vi tror inte att det brev vi skickade ut till respondenterna har påverkat deras svar i 
någon större utsträckning. Då det endast innehöll en kort bakgrundsbeskrivning och syftet med 
studien anser vi att dessa omöjligt kunde förbereda sig på ett sådant sätt att deras spontana svar 
och åsikter uteblev. Anledningen till att vi ändå skickade i väg detta brev var att vissa av 
respondenterna krävde någon sorts information om vad som skulle behandlas under intervjun. 
Vi tror i stället att brevet skapade nytta genom att bidra med en god relation till respondenten.    
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3 Referensram 
 
I detta kapitel redogör vi för ett antal teoretiska inslag som kan kopplas till studiens problem. Kapitlet 
består av de tre olika avsnitten revision, kreditgivare och avregleringen i England. Samtliga avsnitt kan 
relateras till studiens syfte. Referensramens teoretiska bidrag finns främst med i syfte att skapa en djupare 
förförståelse och därmed underlätta den empiriska datainsamlingen. 
 

3.1 Disposition över vår referensram 
Vår referensram är uppbyggd kring tre olika områden som vi anser vara viktiga att beakta med 
tanke på vårt problem och syfte. Det första avsnittet behandlar de svenska kraven på revision 
och är enligt oss en förutsättning för man ska förstå revisionspliktens innebörd. Det andra 
avsnittet behandlar arbetet med kreditbedömning och utgör kärnan i vår referensram. Vi anser 
att denna kunskap är av yttersta vikt för att vi skall förstå revisionspliktens betydelse i samband 
med kreditgivningsarbetet. I referensramens avslutande avsnitt ges en kort presentation av 
revisionspliktens avskaffande i England. Syftet med denna diskussion är att ge en möjlig 
vägledning kring tänkbara konsekvenser vid ett svenskt avskaffande.  
 

3.2 Revision 
I detta avsnitt har vi för avsikt att kortfattat beskriva huvuddragen i de svenska kraven på 
revision. Detta gör vi genom att förklara revisionens innebörd samt den nytta revisionen tillför 
intressenterna. Vi anser att denna beskrivning är nödvändig för att vi och läsaren skall förstå 
effekterna av ett avskaffande av den lagstadgade revisionsplikten i små bolag. 
 

3.2.1 Revisionens innebörd 

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning”  
 
Det ovan nämnda citatet är Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) definition av 
begreppet revision. I de företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat ställs särskilda krav på 
hur företagets finansiella ställning och resultat redovisas utåt. De olika intressenterna skall kunna 
känna förtroende för den ekonomiska information som bolagen presenterar. VD och styrelse 
har ansvaret för den lämnade informationen om förvaltning och ekonomiskt tillstånd. 
Revisionens huvudsakliga uppgift blir att på ett oberoende vis granska bolagets bokföring och 
årsredovisning, samt att kontrollera ifall bolaget följer de rådande redovisningsreglerna och 
verkligen lämnar riktiga upplysningar rörande bolagsledningens förvaltning.39  
 
Då årsredovisningen utgör det viktigaste beslutsunderlaget för företagets alla intressenter 
förväntas denna vara korrekt. Revisorns uppgift blir då att i enlighet med god revisionssed 
säkerställa trovärdigheten i den tillgängliga informationen och tilltron till företagsledningen 
genom att framföra sin uppfattning i revisionsberättelsen. Revisorn tar i detta uttalande 
ställning till om redovisningen är upprättad enligt gällande regler samt om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av bolagets faktiska situation.40 I de fall revisorn finner att ledningen handlat 

                                            
39 FAR. FARs Revisionsbok 2004, 13-14 
40 Statens offentliga utredningar, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, 74 
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i strid mot bolagsordning eller gällande lagstiftning kommer denna att anmärka detta i 
revisionsberättelsen. Revisorn är vidare skyldig att anmäla misstanke om brott till åklagare.41  
 
Revisionen kan med andra ord liknas vid ett verktyg som ger aktieägare, kreditgivare, 
leverantörer och redovisningens övriga intressenter den trovärdighet som eftersträvas. Alla olika 
intressenter har direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete. Den pålitlighet som revisionen 
frambringar är därför en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. I fall 
revisionen inte genomfördes skulle varje enskild intressent på egen hand vara tvungen att 
försöka kontrollera trovärdigheten i informationen.42 
 

3.2.2 Revisionens nytta 

Revisorns granskande verksamhet och arbete med att skapa redovisningsinformation och 
revisionsrapporter ger upphov till både kostnader och nytta. Med tanke på studiens syfte anser 
vi att en redogörelse kring revisionskostnaderna är ointressant. Då vi vill undersöka 
kreditgivarnas behov av revision kommer vi enbart att behandla nyttan i kommande avsnitt. 
 
Bolagens olika intressenter har tveklöst stor nytta av den lagstadgade revisionsplikten. Den 
rättvisande bilden av bolagens finansiella ställning som revisionen för med sig innebär att 
intressenterna kan fatta bättre och mer välgrundade beslut.43 Även det reviderade bolaget har 
nytta av revisionen då det exempelvis kan medföra bättre möjligheter till extern 
lånefinansiering. Revisionens mening är med andra ord att skapa tillit och trovärdighet till de 
finansiella rapporter som företaget lämnar. Revisionens oberoende granskningsfunktion 
efterfrågas vanligtvis när det föreligger asymmetrisk information, det vill säga när en eller flera 
intressenter har begränsad insyn i företagets verksamhet och ekonomiska situation.44 Den 
klassiska agentteorin har sin utgångspunkt i just denna situation. Enligt denna teori har 
företagets ledning, i detta fall agenten, bättre insyn i verksamheten samt bättre och 
tillförlitligare information än bolagets intressenter, här benämnd som principalen. Bristen på 
tillförlitlig information har en negativ inverkan på principalens möjlighet att avgöra om bolaget 
styrs på ett tillfredställande och önskvärt vis. Till följd av den informationsasymmetri som 
föreligger uppstår det därmed ett behov av en oberoende granskning av bolagets finansiella 
rapporter. Principalen kräver vanligtvis en sådan granskning för att minska risken för ett 
oönskat agerande från agenten. Revisorn blir således den oberoende granskaren som 
överbrygger informationsasymmetrin mellan agent och principal.45  
 

3.3 Kreditgivare 
Detta avsnitt finns med i vår referensram i syfte att skapa förståelse för hur de kreditgivande 
bankerna arbetar. Inledningsvis redogör vi för kreditbedömningen i stora drag och beskriver 
den risk som kopplas till kreditgivningen. Därefter förs ett resonemang om den information 
som vanligtvis beaktas och ligger till grund för kreditbeslutet. Vi menar att denna förkunskap är 
av yttersta vikt för att vi verkligen skall förstå kreditgivningens innebörd och mening. Med 
studiens syfte som utgångspunkt styr vi sedan referensramen i riktning mot det reviderade 
materialets betydelse i samband med kreditgivning.     
 

                                            
41 FAR. FARs Revisionsbok 2004, 20 
42 Ibid., 14 
43 Smith, D. Redovisningens språk, 33 
44 Collis, J. Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit. Kingston University: DTI, 2003 
, 43 
45 Adams, M. B. Agency theory and the internal audit. Managerial Auditing Journal, (1994), 8  
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3.3.1 Kreditbedömningen 

Kreditrisk finns alltid med som ett centralt begrepp inom kreditgivning eftersom banker aldrig 
med säkerhet kan veta att deras beviljade krediter kommer att återbetalas. Osäkerheten i 
samband med utlåningen beror dels på att den samhällsekonomiska och företagsekonomiska 
utvecklingen är svår att förutspå. Syftet med kreditbedömningsprocessen är framförallt att 
bedöma kundens potentiella återbetalningsförmåga men även att undersöka om kunden har 
tillgångar som kan ställas som säkerheter. Dessa två kriterier hör ihop då en kunds 
återbetalningsförmåga oftast blir högre om kunden har värdefulla tillgångar som enkelt kan 
avyttras. För att förhindra att bankerna äventyrar deras och insättarnas kapital så regleras 
bankernas riskexponering i lagtext. Så att inte bankerna förbiser viktiga inslag i 
kreditbedömningsprocessen finns det grundläggande kreditgivningsregler i banklagstiftningen.46  
 
Hur banker ska bedriva sin utlåning finns reglerat i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 
Här regleras hur kreditprövningen och beslutsunderlag övergripande skall gå till. Innan banken 
beviljar en kredit skall banken pröva risken för att förpliktelserna i kreditavtalet inte fullgörs. 
Kan dessa förpliktelser på goda grunder förväntas bli fullgjorda kan banken bevilja krediten. 
Vidare säger lagen att kreditinstitutets kreditprövning skall vara organiserad så att det i varje fall 
finns tillräckligt underlag för att kunna bedöma risken med att bevilja krediten.47 
 
Det finns ofta flera intressenter till ett företag och alla dessa intressenter gör egna analyser av 
företaget. Intressenterna vill med hjälp av sin analys kunna förutspå företagets fortsatta strategi 
och utveckling för att minska sina risker vid avtalsförhållandena. Motiven till företagsanalyserna 
skiljer sig om man är leverantör, kund eller kreditgivare beroende på kreditsituationen och 
tidsperspektivet. Bedömningsambitionen är annorlunda mellan bank och leverantör främst i 
fråga om tiden. Leverantören vill ofta bedöma företaget i ett kortsiktigt perspektiv för att t ex 
analysera om kunden kan betala en leverans medans banken däremot ser avtalet på lång sikt. 
Banken är intresserad av att bedöma om företaget kommer att klara av att betala amorteringar 
och räntor under en lång tidsperiod.48  
 
Förutom lagens krav och regleringar för krediter gör även banken en egen bedömning av 
kreditrisken. Kreditgivningen präglas i hög grad av analys av återbetalningsförmågan men 
bankernas kreditbedömning innefattar mycket mer än så. Banken kräver god insyn i kundernas 
ekonomiska utveckling och vill fortlöpande kontrollera kredittagarens överlevnadsförmåga med 
hjälp av olika faktorer. Denna kontroll och insyn försöker bankerna säkerhetsställa med nya 
tuffa avtalsformuleringar.49 Sammanfattningsvis kan man säga att nuvarande lagstiftning och 
kreditpolitiska åtgärder ger riktlinjer och avgränsar bankernas utlåning. Bankerna lägger inom 
denna ram olika vikt vid flera faktorer som påverkar bedömningen av kredittagaren. Ett 
projekts risk, företagets lönsamhet, företagsledningens kompetens, planeringsrutiner etc. 
påverkar kreditbedömningens helhet. Även andra företagsekonomiska förutsättningar såsom 
kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler ingår i bedömningen men även bankernas 
egna krav på lönsamhet i kreditgivningen tas i anspråk.50 
 

3.3.2 Två olika risker inom kreditriskbedömningen 

Kreditbedömningsprocessen brukar bestå av en bedömning av två slags risker; risk för 
fallissemang samt risk vid fallissemang. Den första risken avser risken för att kredittagaren inte 
                                            
46 Funered, E. U. Bankernas Risktagande. (Lund: Nerenius & Santérus Förlag AB, 1994), 45 ff 
47 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8kap, 1-2 § 
48 Stenberg,V, Sigbladh,R. Kreditbedömning. (Uddevalla: Björn Lundén Information AB, 2003), 104 
49 Ibid., 105 
50 Broomé, P, Elmér, L, Nylén, B. Kreditgivning till företag. (Lund: Studentlitteratur, 1995), 8 
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kommer att fullfölja kreditavtalet beträffande återbetalning av räntor och amorteringar. 
Kreditgivaren måste alltid beakta risken med att kredittagaren hamnar på obestånd eller 
konkurs. Bedömningen av denna risk grundar sig på en företagsanalys av kredittagarens 
affärsidé, ledningskompetens, marknadsbedömningar, strategier och granskning av 
redovisningsinformationen.51 
 
Bedömningen av risk vid fallissemang går ut på att bedöma hur säkerhetens värde kan utvecklas 
under kredittiden. Kreditgivaren måste försöka bedöma säkerhetens reella värde vid en framtida 
realisation av säkerheten. Denna värdebedömning jämförs med kundens förpliktelser under 
kreditens löptid. Kreditens värde gentemot säkerhetens värde styr denna typ av risk inom 
kreditbedömningen som under kredittiden varierar på grund av amorteringar. Om säkerheten 
är en fastighet påverkar även inflationen inom fastighetsmarknaden risken vid fallissemang. 
Kreditgivarens marginal som även kallas risktäckningskrav erhålls om man multiplicerar 
sannolikheterna för dessa två ovan nämnda risker och denna marginal måste kreditgivaren ha 
för att täcka den aktuella kreditrisken.52 
 

3.3.3 Informationsunderlag vid kreditbedömningen 

Innan kreditgivarna fattar sitt beslut kräver de omfattande material från kredittagarna. 
Finansiellt material om kapitalstruktur, avkastning, kassa och tillväxt är några viktiga faktorer 
bankerna beaktar i sin kreditbedömning. Ett starkt eget kapital och en låg skuldsättningsgrad 
ökar chansen till krediter men banken undersöker även bolagets kassaflöde samt likviditet för 
att försöka förutspå bolagets förutsättningar till framgång. Vid jämförelse av bolagets aktuella 
och tidigare finansiella tillstånd kan banken få en indikation om utvecklingen för kredittagaren. 
Denna jämförelse kan ge kreditgivaren chans att förutspå svårigheter och möjligheter för 
bolaget men oftast är det svårt att få denna prognos helt tillförlitlig.53 Historiska nyckeltal med 
rätt kombination, relevant jämförelse och tolkning kan med hög sannolikhet bidra till en god 
prognos av ett företags överlevnad. Lageromsättningsgrad, kundfordringsutveckling, 
vinstmarginaler och produktivitet per anställd är några nyckeltal som kan vara intressanta för 
kreditgivaren att undersöka.54 
 
Utöver hårda data vill även banken ta hänsyn till mjuk information i form av affärsplaner, 
investeringsplaner och visioner. Kreditgivaren kan även ta till statistik om kredittagarens 
affärsområde för att analysera företagets möjligheter till framgång. Verkar företaget inom en tuff 
bransch med hård konkurrens om kunderna kan detta påverka företagets möjlighet till 
krediter.55 Vid kreditbedömningen tar även kreditgivaren hänsyn till företagets affärsidé och 
ledningens kompetens eftersom detta är viktiga långsiktiga faktorer. Återbetalningsförmågan 
och konkurrensförmågan påverkas av affärsidén som stadgats och influerats av en 
förhoppningsvis kompetent och seriös entreprenör.56 Det som är viktigare än hårda finansiella 
data är hur ledningen styr och leder sitt företag eftersom då ett företag skall lyckas utvecklas 
och stärkas inom en bransch så krävs det en bra ledarpersonlighet. En av de centralaste 
faktorerna för om en kredittagare skall kunna betala räntor och amorteringar en längre tid är 
just ledarskap och ekonomistyrningen då detta kan ge indikationer till kreditgivaren om hur 
potentialen inom företaget ser ut. Är företagsledningen motiverad, seriös och utbildad så leder 
det oftast till en god och välutvecklad affärsstrategi som kommer att generera stabila framtida 

                                            
51 Tegin, Å. Kredithandboken. (Falköping: Norstedts Juridik, 1997), 17 
52 Tegin, Å. Kredithandboken. 17-18 
53 Bruns, V. A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 31-32 
54 Sigbladh, Stenberg, Kreditbedömning, 106 
55 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 31 
56 Sigbladh, Stenberg, Kreditbedömning, 106 
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siffror. Kreditgivare försöker att bilda sig en god uppfattning om ledningen, visionen och 
strategierna för att kunna minska risken vid utlåningen. Finns information som styrker att dessa 
faktorer är goda så minskar risken och kreditgivaren kan lita på kundens ambitioner och 
visioner.57 
 

3.3.4 Redovisningsinformationens betydelse vid kreditgivning 

Birgitta Svensson genomförde 2003 en studie med syftet att beskriva hur kreditgivare använder 
sig av redovisningsinformation vid bedömning av små och medelstora företag. Studien 
omfattade kontakt med tjugofem institutionella kreditgivare. Fokusen inom studien låg på 
redovisningens beslutsfunktion och kvalité. Svensson studie visar att redovisningsinformation är 
viktig information för kreditgivarna vid kreditbedömningen då denna upplyser om både 
intjäningsförmåga och betalningsförmåga. Studien visade att mängden redovisningsinformation 
som hämtas in beror på den kreditsökandes förutsättningar och relationen till kreditsökande 
företag. Risken att kredittagaren inte uppfyller kreditavtalet reduceras då kreditgivaren i 
riskprognosen tar in redovisningsinformationen. Denna information utgör således en väldigt 
viktig del inom kreditbedömningsprocessen och det är sällsynt att krediter beviljas utan att man 
tagit del av redovisningsinformation i form av årsredovisningar, budgetar och periodrapporter. 
Bevakningsaktiviteter och analys av reskontraredovisningen t ex kan belysa en kredittagares 
betalningsbeteende. 58 
 
Det visade sig i studien att årsredovisningens form inte var av så stor betydelse eftersom 
kreditgivarna vid kreditbedömningen genomför egna bearbetningar för att beräkna t ex 
nyckeltal och kassaflöden. En svårighet i samband med tolkningen av 
redovisningsinformationen är tillämpningen av resultatutjämnande redovisningsmetoder 
eftersom de skapar problem för kreditgivaren att lita på företagens verkliga aktuella resultat. 
Skulle fel i företagens redovisning existera skapar även detta direkta tolkningsproblem för 
kreditgivaren. Trots att kreditgivare anser att årsredovisningen inte är helt aktuell för 
kreditbedömning så anses den vara tillförlitlig och jämförbar över tid och vill de ha mer 
kompletterande information rörande årsredovisningen så hämtas detta från den kreditsökande.59 
 
Svenssons studie visade att kreditgivarna rangordnar delarna inom årsredovisningen men trots 
att vissa delar är viktigare än andra så handlar kreditbedömningen om en helhetsbedömning av 
företaget. Vidare var kreditgivarna inte beredda på att betala för kompletterande information 
och de menade även att dagens krav på små och medelstora företag inte är så ansträngande då 
de använder sig av redovisningsinformation internt. Kreditgivarna menar dock att de ibland 
avstår nyttan med viss information om de skulle medföra alltför stora kostnader för det 
kreditsökande bolaget. Svenssons personliga åsikt är att det ligger i företagens intressen att bidra 
kreditgivaren med efterfrågad information. Svensson menar att dagens normbaserade och 
offentliga redovisningsinformation kan förväntas vara tillförlitlig och upprättad enligt god 
redovisningssed samtidigt som avtalsbaserad och marknadsefterfrågad information kan medföra 
en risk för viss manipulation från den kreditsökandes sida för att tillfredsställa kreditgivaren.60 
 
Rollen som revisor har förändrats under åren då revisorn idag både intar en granskande och 
rådgivande roll gentemot klienten vilket medför att dagens revisorer är en ovärderlig 
informationskälla till kreditgivaren. Vid kredituppläggningen skapas kreditavtalsklausuler så att 
revisorns tystnadsplikt inte blir ett hinder för kreditgivarens informationssökning. Dagens 
                                            
57 Bruns, A dual perspective on credit process between banks and growing privately held firms, 33 
58 Svensson, Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag, 16 
59 Ibid., 17 
60 Ibid., 18-19 
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kreditavtal ger således banken tillstånd att fritt föra en dialog med företagets revisor som ofta 
har god insikt i kreditsökandens verksamhet. Ofta känner revisorn till eventuella 
bokslutsmanipulationer och olönsamma affärer vilket medför att en god kontakt med revisorn 
reducerar kreditgivarens risk.61 Dagens kreditgivare nyttjar därför denna informationskälla för 
att inhämta ytterligare information om t ex budgetar, bokslut och övriga prognoser. Revisorns 
uttalande i revisionsberättelsen ger god vägledning till kreditgivaren om den är ren utan 
anmärkningar. Tillförlitligheten och förtroendet till den presenterade 
redovisningsinformationen påverkas emellertid av vilken revisor eller revisionsbyrå som 
kredittagaren anlitar.62 Fördelar med revision är att den medför bättre ordning i bokföringen, 
tillförlitlig och trovärdig årsredovisning och att det finns en tillgänglig revisor för kreditgivaren. 
Dessa fördelar bidrar till att kreditgivare är en intressent som är väldigt positiv till lagstadgad 
revision.63 
 

3.3.5 Reviderat materials praktiska betydelse för kreditgivarna 

Duréndez Gómez-Guillamón utförde 2003 en studie i Spanien som ur ett kreditgivarperspektiv 
undersöker om revisorerna skapar nytta och om deras revisionsberättelse ger trygghet till 
kreditgivande banker. I artikeln förs en överläggning om huruvida revisorernas utlåtande har 
någon betydelse för utfallet av utlåningen till företagen. Påverkas bankernas kreditbeslut av 
revisorernas utlåtande i revisionsrapporten eller ej. Duréndez menar att företagens ekonomiska 
situation har stor betydelse i kreditbedömningsprocessen vilket medför att banken då måste 
kunna lita på siffrorna som företagen presenterar. Revisorns underskrift i revisionsberättelsen 
försäkrar och garanterar att redovisningen är korrekt och granskad av en oberoende individ. 
Studiens syfte var att undersöka vilken nytta revisorerna genererar till kreditgivarna genom 
deras granskningsarbete och revisionsrapport.64 
 
Studiens resultat visade att kreditgivare höll med om att revisorns utlåtande i revisionsrapporten 
var väldigt viktig och således viktig för kreditbedömningsprocessens utfall. Revisionsrapportens 
information vägleder kreditgivaren och ger denne en hög tillit och tilltro till årsredovisningens 
innehåll. Den reviderade balans- och resultaträkningen får således stor betydelse vid bankens 
kreditbedömning. Studiens resultat visar att revisorns uttalande i revisionsrapporten påverkar 
om banken skall lämna kredit eller inte samt hur stor krediten kan tänkas bli. Studiens 
sammanfattande slutsats är även att revisionsberättelsen är i högsta grad relevant för 
banktjänstemännens bedömning och används som informationsunderlag vid deras 
kreditgivning.65 
 

3.4 Avregleringen i England 
För att skapa oss en uppfattning kring vilka tänkbara konsekvenser ett borttagande av den 
lagstadgade revisionsplikten kan komma att få här i Sverige, kommer vi att ge en kort 
presentation av avregleringen i England och resultaten av denna. Följderna av den engelska 
avregleringen har följts upp genom empiriska studier, vilket är den huvudsakliga anledningen 
till att vi valt att beskriva just den engelska situationen. Resultaten från dessa studier kan tänkas 
ge oss en möjlig vägledning kring tänkbara attityder till och konsekvenser av en svensk 
avreglering.  

                                            
61 Sigbladh, Stenberg, Kreditbedömning, 109-110 
62 Svensson, Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag, 17 
63 Thorell, Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 38 
64 Duréndez Gómez-Guillamón, A. The usefulness of the audit report in investment and financing decisions. 
Managerial Auditing Journal, (2003), 549 ff 
65 Ibid., 556 
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År 1993 valde England att frångå den allmänna revisionsplikten och undanta bolag med en 
omsättning upp till 90 000 pund från kravet på revision. Gränsvärdena för revisionsplikten har 
därefter höjts tre gånger och ligger i dag på den av EU maximalt tillåtna gränsen.66  
 
På uppdrag av det engelska handelsdepartementet har Jill Collis genomfört en vetenskaplig 
undersökning i syfte att utvärdera effekterna av ett undantag från revisionsplikten. Resultaten 
av denna studie visar att 58 % av de berörda företagen utnyttjade undantaget från revision 
medan 42 % av företagen valde att lämna reviderade årsredovisningar, trots att dessa inte 
omfattades av revisionsplikten67. Collis studie visar därmed att en stor del av de engelska 
företagen väljer att revidera den finansiella rapporteringen trots att de undantas från 
revisionsplikten. Vidare visar studien att företagens benägenhet att genomföra frivillig revision 
växer i samband med föregens omsättning och storlek. Resultaten visar även att de 
huvudsakliga användare av företagets redovisning som begärde reviderade årsredovisningar var 
aktieägare och banker68.   
 
Resultaten från Collis studie indikerar att de företagsledningar som väljer att revidera sina 
räkenskaper anser att revisionen ökar den finansiella informationens kvalitet samt att bidrar med 
en positiv effekt på företagets kreditvärdighet. Collis menar dessutom att företagsledningarna 
upplever att revisionen kan bidra till bättre relationer med kreditgivarna när det föreligger 
asymmetrisk information.69 Studien visar dessutom att banker och kreditgivare är de 
intressenter som tydligast har motsatt sig undantaget från revisionsplikten. Då dessa använder 
reviderat material i samband med kreditbedömning antyder studiens resultat att deras önskemål 
om revision är den stora anledningen till att företagen genomför en frivillig revision.70 
 
 
 
 
 
 

                                            
66 Thorell, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, 25 
67 Collis, J. Directors Views on Exemption from the Statutory Audit, 26 
68 Ibid., 29-30 
69 Ibid., 43 
70 Thorell, Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, 28 
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4 Fyra banktjänstemäns inställning 
 
 I detta kapitel sammanställer vi de intervjuer som vi har genomfört med våra respondenter. Vi har valt att 
presentera dessa i porträttform då vi bedömer att detta är det lämpligaste tillvägagångssättet för att ge 
läsaren den förståelse vi anser som nödvändig för att kunna göra de tolkningar som eftersträvas. Vår 
empiriska studie består av fyra intervjuer med erfarna banktjänstemän som arbetar med kreditgivning mot 
företag. Alla åsikter som framkommer i detta kapitel är respondenternas egna. Kapitlet är därför fritt från 
teoretiska bidrag och våra egna åsikter. 
 

4.1 Svenska Handelsbanken, Ulrika Olausson 
Plats: Svenska Handelsbanken, Luleå 
Datum: 1/12-05 Kl. 10.00 
Respondent: Ulrika Olausson 
 
Olausson har arbetat på Handelsbanken i arton år varav de tio senaste åren på 
företagsavdelningen. Sedan två år tillbaka är hon dessutom chef för Luleåkontorets 
företagsavdelning. Olaussons arbetsuppgifter består till största del av företagskontakter samt 
kreditbedömning och kreditgivning till företag. Det vardagliga arbetet präglas av 
kundkontakter, bokslutsanalyser, affärsbedömningar, propåer och prospektsbearbetning. 
Olausson nämner själv att hennes arbetssysslor består av ”allt som har med företag att göra, och det 
är verkligen allt från minsta lilla insättning till stora kreditpropåer”.  
 
Olausson menar att dagens kreditbedömning till stor del bygger på ägaren eller entreprenören 
som driver bolaget. Vidare nämner hon att kreditbedömningen till små företag skiljer sig 
markant mellan befintliga kunder och kunder med nystartade företag. 
Kreditbedömningsprocessen mot nystartade bolag inleds vanligtvis med att kunden presenterar 
en affärsplan innehållande marknadsundersökning, budget och prognoser. Då affärsplanen och 
dess innehåll kan anses som aningen osäkra påpekar Olausson att det blir extra betydelsefullt att 
man vet vem som står bakom den. Med andra ord vill banken känna tillit och förtroende till 
personen i fråga och de siffror denne presenterar för att samarbetet skall påbörjas. Olausson 
nämner att ”det är oerhört viktigt att banken får en känsla för vem som ligger bakom företaget och om 
denna person kan genomföra planen”. Kreditgivning mot befintliga företag är betydligt enklare då 
man har tillgång till historiska siffror som avspeglar verkligheten. Dock är interaktionen med 
entreprenören en viktig faktor att beakta. Trots kontakten med kunden utgör siffror och 
tolkningen av dessa en otroligt viktig del av kreditbedömningen. I grund och botten anser hon 
att kreditbedömningen handlar om att bedöma kundens återbetalningsförmåga. 
 
Vid kreditgivning mot befintliga bolag kräver banken alltid ett reviderat årsbokslut med 
tillhörande balans- och resultaträkning. Olausson påpekar att tiden mellan boksluten är lång 
och att mycket hinner hända vilket innebär att bokslutsinformationen tidvis är inaktuell. Vid 
sådana tillfällen kräver banken delårsrapporter som visar den nuvarande ekonomiska 
situationen. Olausson nämner att dessa rapporter vanligtvis inte har genomgått revision vilket 
innebär att förtroendet för dessa kan variera.     
 
Olausson anser att revisionens kontrollerande granskning fyller en viktig funktion då den 
bekräftar att bolaget upprättat sina räkenskaper i enlighet med gällande lagar och förordningar 
och sammanfattar detta som att ”revisionen utgör en viktig kvalitetsstämpel för företagen”. Enligt 
Olausson innehåller revisionsberättelsen information som är viktig att beakta för banken. I detta 
uttalande framgår om företagets ledning besitter förmågan att driva och förvalta bolagets 
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intressen. Olausson påpekar att en anmärkning i revisionsberättelsen eller revisionsrapporten är 
allvarlig och måste uppmärksammas, då revisorerna tenderar att vänta in i det längsta med att 
anmärka på bolagets förvaltning. Revisionsrapporten får därmed stor betydelse för bankens 
inställning att bevilja kredit. Revisorns arbete skapar på så sätt stor nytta för banken då 
kreditgivaren själv undgår att granska riktigheten i redovisningsinformationen. Olausson menar 
även att kontakten och samarbetet med den aktuella revisorn är viktig, då denne har god insyn 
i bolagets verksamhet och därmed kan lämna viktiga upplysningar om företagets ekonomi och 
förvaltning. I dagsläget har Handelsbanken bra kontakt och samarbete med ortens alla revisorer 
vilket enligt Olausson är en förutsättning för en väl fungerande kreditgivning. Vidare uttrycker 
hon betydelsen av ett nära samarbete mellan banken, revisorn och företaget.    
 
Det reviderade årsbokslutet utgör alltid den viktigaste grunden för bankens kreditbedömning 
enligt Olausson. Bokslutet speglar dock en ögonblicksbild och den presenterade 
redovisningsinformationen blir snabbt inaktuell och förlorar delar av sitt värde. Vid sådana 
tillfällen begär banken kompletterande redovisningsinformation som visar bolagets nuvarande 
situation. Vanligtvis utgörs denna information av delårsrapporter som inte genomgått revision. 
Trots detta anses den reviderade årsredovisningen vara den viktigaste informationen då banken 
känner tillit och förtroende för det presenterade materialet. Olausson förtydligar att ”banken har 
alltid ett reviderat årsbokslut som grund i sin kreditbedömning”. Hon anser därmed att den reviderade 
årsredovisningen har stor betydelse för kreditgivningen mot befintliga bolag och nämner att 
”utan revisorns arbete skulle banken troligtvis själv tvingas sätta sig in i kundernas räkenskaper för att 
säkerställa trovärdigheten i räkenskaperna och minska kreditrisken”. Olausson poängterar dessutom att 
banken aldrig lämnar krediter till bolag utan att se över och granska reviderad 
redovisningsinformation. Däremot lämnar banken krediter till enskilda firmor och handelsbolag 
som inte genomgått revision. Olausson menar att kreditbedömningen kompliceras vid sådana 
tillfällen då materialet inte har genomgått en granskning och nämner vidare att ”bedömningen av 
enskilda firmor är ett mörker”.  
 
I egenskap av banktjänsteman är Olausson negativt inställd till ett borttagande av den 
nuvarande revisionsplikten. Samtidigt är hon fullt medveten om den pågående debatten och 
den internationella utvecklingen. Olausson tror själv att ett avskaffande av revisionsplikten 
kommer att medföra olika konsekvenser för såväl bankerna som små företagen.  
 
Ett tänkbart scenario är att bankernas egna analyser blir djupare och mer omfattande samtidigt 
som tätare uppföljning kommer att krävas. Då banken är affärsdrivande skulle detta troligtvis 
innebära ökade kostnader vid kreditbedömning vilket skulle slå tillbaka på företagen i from av 
högre prissättning. Olausson anser att detta inte överensstämmer med den rådande synen på 
gynnsamt företagsklimat. Dessutom tror hon att bankerna skulle bli restriktivare i sin 
kreditgivning då informationen inte har genomgått en oberoende granskning som säkerställer 
trovärdigheten. Då banken vill minimera risken i sin utlåning, förutspår Olausson att banken 
kommer att bli restriktivare och höja informationskraven gentemot företagen om 
revisionsplikten slopas. Vidare tror hon ”att banken skulle kräva tätare uppföljning, ta in balans- och 
resultaträkning oftare, ja helt enkelt punktmarkera företagen på ett sätt som vi tidigare inte gjort”. 
 
Till sist nämner Olausson att bankerna själva kan ”kringgå” regelverket genom att ställa högre 
krav på företagen. I fall gränsvärdena skulle grunda sig på bolagens aktiekapital skulle banken 
exempelvis kunna kräva att kunderna utökar sitt aktiekapital och därmed tvingas till fortsatt 
revision. Oavsett utgången av den pågående debatten anser Olausson att det alltid måste finnas 
någon sorts variant av revision som säkerställer trovärdigheten i redovisningsinformationen. 
Hur denna alternativa lösning skall utformas är dock ytterst osäkert enligt henne. Exempelvis 
nämner hon att banken skulle kunna tvingas till att själv utföra eller köpa revisionen. Ett annat 
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tänkbart scenario är att företagen själva kommer att köpa revision i samband med upptagning 
av lån för att tillfredställa finansiärer och deras behov. Hon är dock övertygad om att bankerna 
kommer att kräva en alternativ lösning till dagens revision i fall revisionsplikten avskaffas.       
 

4.2 Föreningssparbanken, Staffan Bergdahl 
Plats: Föreningssparbanken, Luleå 
Datum: 5/12-05 Kl. 11.00 
Respondent: Staffan Bergdahl 
 
Bergdahl har arbetat inom banksektorn i drygt tio år. I dag är han företagschef på 
Föreningssparbanken i Luleå, vilket innebär att han arbetar med bankens företagskunder, som 
är allt från små enskilda näringsidkare till stora aktiebolag. Bergdahl har dessutom ”arbetat på 
andra sidan bordet” i rollen som VD för flera olika företag inom olika branscher. De vardagliga 
arbetsuppgifterna består till stor del av kontakt med bankens kunder, som till största delen 
utgörs av små företag som kan komma att beröras av revisionspliktens eventuella avskaffande.  
 
Bergdahl anser att kreditbedömning i allmänhet innefattar bedömning av risken för och risken 
vid fallissemang. I grund och botten handlar kreditbedömning mot små företag om att 
uppskatta kunders återbetalningsförmåga eller framtida kassaflöden. Bergdahl tillägger också att 
kreditgivningen innefattar såväl hårda som mjuka data. Även om en stor del av 
kreditbedömningen innebär en värdering av framtiden, så har de historiska siffrorna en stor 
betydelse för bedömningen av befintliga bolag. Beroende på kreditansökans karaktär varierar 
bankens informationskrav. Vid ”normalärenden” mot befintliga kunder inleds 
kreditbedömningsprocessen med insamling av finansiell information. Vanligtvis efterfrågar 
banken investeringskalkyler, budget, prognoser, årsbokslut och kompletterande ekonomiska 
rapporter. Bergdahl påpekar dock att ”kassaflödet är centralt och den viktigaste delen i 
kreditbedömningen”. För att upprätta ett riktigt kassaflöde krävs både historiska data i from av 
siffror och framtida bedömningar som växer fram genom resonemang med kunden. För att 
göra en korrekt bedömning samlas information fortlöpande från kunden samtidigt som en 
löpande dialog mellan parterna pågår.  
 
Bergdahl menar att småföretagarna är duktiga entreprenörer som kan sin verksamhet och 
besitter goda kunskaper om marknad och produkt. Det är däremot inte ovanligt att dessa 
företag saknar kunskaper kring hur dess verksamhet skall kopplas till de finansiella rapporterna, 
då främst balans- och resultaträkning. Bergdahl påpekar att revisorns rådgivning vid sådana 
tillfällen kan uppfylla en viktig funktion i upprättandet av rapporteringen som sedermera 
underlättar bankernas bedömningsarbete. Vidare anser Bergdahl att man generellt inte kan 
avgöra viket material som är viktigast att beakta i kreditbedömningen och menar att den 
sammanvägda ”helhetsbilden” kommer att avgöra utgången. Denna helhetsbild skall utmynna i 
den kassaflödesanalys som banken sedan grundar sitt beslut på. Han påpekar än en gång att 
denna till stor del bygger på de historiska siffror som banken kräver av företagen. Dessutom 
menar han att banken kontinuerligt kräver finansiella rapporter från företagen under hela 
kredittiden och därigenom ”övervakar” verksamheten och återbetalningsförmågan för att i god 
tid reagera på svårigheter.  
 
För Bergdahl innebär revision ”ett verifierande av siffrorna som bekräftar att räkenskaperna är 
avstämda och går att lita på”. Han utvecklar resonemanget genom att förklara att räkenskaperna 
som företagen tar ut direkt ur grundbokföringen ser precis likadana ut som de som presenteras i 
det reviderade bokslutet. Den avgörande skillnaden ligger i att det reviderade materialet är 
granskat och avstämt och därmed tillförlitligt. Vidare förklara Bergdahl att ”en bra revisor sett ur 
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vårat perspektiv är naturligtvis en som är duktig på att revidera och tyda signaler i ett bokslut och sedan 
kan omsätta detta i en bra rådgivning till en kund”. Bergdahl anser revisorns arbete skapar nytta för 
banken i form av tillförlitlig och trovärdig information. Revisorns rådgivning till företagen 
underlättar dessutom bankens arbete att tolka och utvärdera redovisningsinformationens 
innehåll. Bergdahl menar att banken måste känna tillit till siffrorna och att revisorns arbete 
innebär att banken själva inte behöver granska bolagets grundbokförning.  
 
När revisorn har skrivit under revisionsberättelsen och granskat bolagets förvaltning förväntar 
sig Bergdahl att materialet verkligen är korrekt. Vid sådana tillfällen får inga tveksamheter dyka 
upp. På så vis blir revisionsberättelsen ett viktigt komplement till siffermaterialet. Bergdahl 
påpekar att ”om det står något i revisionsrapporten som kan tolkas som en form av anmärkning är 
situationen allvarlig”. En sådan anmärkning är en tydlig stark signal på att bolagets förvaltning är 
bristfällig, vilket sannolikt kan påverka bankens inställning till kreditgivning och fortsatt 
samarbete. Banken har även stor nytta av revisorn som informationskälla, då dessa två 
tillsammans med kunden för en ständig dialog kring bolagets utveckling. Denna dialog pågår 
inte enbart vid kreditbeslutet, utan fortgår under kreditens löptid.  
 
Bergdahl anser att den framåtriktade analysen är den viktigaste informationen att grunda ett 
kreditbeslut på. Denna analys måste emellertid vara uppbyggd på historiska siffror och därför 
kommer den reviderade årsredovisningen användas i varje kreditärende på ett eller annat sätt. 
Han menar att kreditgivningen är beroende av det reviderade materialet och återkommer till 
det framtida kassaflödets betydelse. ”Eftersom att kassaflödesanalysen är så central i vår 
kreditbedömning och kräver ett tillförlitligt siffermaterial är det naturligt att det senaste reviderade 
årsbokslutet är en oerhört viktig handling.” Bergdahl menar att bokslutet är en ögonblicksbild som 
speglar situationen vid bokslutstillfället. Företagens kreditansökningar behandlas däremot under 
hela året vilket får till följd att årsredovisningens information inte åskådliggör den för tillfället 
rådande situationen. Sådana gånger begär man kompletterande information i form av finansiella 
rapporter. Dessa rapporter är vanligtvis inte granskade av revisorn och inte heller avstämda på 
samma sätt, vilket innebär att tilltron till dessa försvagas.  Vid sådana tillfällen jämför man dessa 
rapporter med det senast reviderade bokslutet och kan därigenom bedöma sannolikheten i 
materialet. Vidare anser Bergdahl att den reviderade årsredovisningen får stor betydelse för 
kreditgivningen då det verifierar att siffermaterialet är korrekt och går att grunda sina analyser 
på. Om revisionsplikten avskaffas menar Bergdahl att det nuvarande systemet måste ersättas av 
en alternativ lösning som säkerställer informationens trovärdighet. Anledningen till detta är att 
tillförlitlig redovisningsinformation är en oerhört betydelsefull utgångspunkt i bedömningen. 
 
Bergdahl är positivt inställd till den rådande revisionsplikten då reviderat material är avgörande 
för bankens kreditbeslut. ”Det viktiga för mig är att det finns ett sätt som verifierar informationen. Nu 
lever vi i det här för att det funnits i alla tider, det går förmodligen att lösa på andra sätt men funktionen 
blir densamma. Utifrån funktionen så är det här oerhört viktigt”. Bergdahl påpekar dock att det ur 
bankens perspektiv finns en trygghet i att det finns ett regelverk som garanterar verifierade 
siffror. Ett avskaffande av revisionsplikten skulle således innebära försämrade villkor för banken. 
Bergdahl känner inte samma tilltro till räkenskaper från företagsformer som inte omfattas av 
revisionsplikten. Han poängterar dock att krediterna vanligtvis är lägre vid sådana tillfällen 
vilket innebär att bankens risk i kronor därmed minskar. Skulle det däremot röra sig om större 
kreditbelopp så kräver banken att siffrorna är avstämda av en revisor för att därmed öka tilltron 
till materialet. Bergdahl gör gällande att företagen många gånger genomgår revision på eget 
initiativ i sådana situationer.    
 
Om revisionsplikten avskaffas tror Bergdahl att bankerna kommer att ställa högre krav på 
avstämda siffror i samband med riskfylld kreditgivning. Han förutspår att situationen kan tänkas 
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bli som i England där bankerna kräver revision i samband med beviljande av krediter. Vidare 
påpekar han att bankerna vid ett avskaffande kommer att exponeras för större risker vilket 
troligtvis kan innebära en förändrad prisbild för företagen samtidigt som kraven på bankernas 
kreditbedömning kommer att öka. Bergdahl tror att banker och berörda företag trots ett 
avskaffande kommer att anlita någon typ av granskare och säkerställer trovärdigheten i 
redovisningen. ”Vi kommer sannolikt att ställa krav på att materialet är verifierat av rätt kompetens. 
Om det sedan heter revisorer eller något annat spelar mindre roll, jag tror ändå funktionen kommer att 
finnas kvar”.  
 
Bergdahl tror dock inte ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra några större 
förändringar. ”Informationskraven kommer inte att förändras, då vi fortsättningsvis kommer att kräva 
avstämda räkenskaper till vår kreditbedömning.” Bergdahl menar att revisionen därför kommer att 
finnas kvar i någon sorts alternativ form då bankerna fortsättningsvis kommer att kräva 
avstämda siffror.   
 

4.3 Sparbanken Nord, Thomas Folkesson 
Plats: Luleå Tekniska Universitet 
Datum: 13/12-05 Kl. 10.00 
Respondent: Thomas Folkesson 
 
Folkesson har arbetat på Sparbanken Nord sedan fem år tillbaka. Sparbanken Nord är en 
regional bank med kontor på några mindre orter runtom i norrbotten. Banken skiljer sig från 
storbankerna i vissa avseenden. De eftersträvar en lokal förankring bland kunderna och genom 
att nyttja de lokala nätverk som existerar får de god kännedom om ortens företag och 
entreprenörer. Folkesson ansvarar för kontakten med bankens företagskunder inom de delar av 
marknadsområdet där lokala kontor saknas. Han började arbeta inom banksektorn år 1988 och 
har under denna tid arbetat på ett flertal olika bankkontor runtom i landet. Innan han började 
sitt nuvarande arbete vid Sparbanken Nord var han företagschef på Nordea i Luleå. 
 
Folkesson berättar att banken gör en kreditbedömning när det aktuella företaget blir kund i 
banken eller vid de tillfällen när befintliga kunder ansöker om nya krediter. Dessutom 
genomför banken årliga dragningar på samtliga kunder över en viss beloppsgräns oavsett om 
dessa har ansökt om kredit eller ej. I dessa dragningar uppmärksammas företagens utveckling 
och betalningsförmåga. Folkesson påpekar dessutom att en stor del av kreditbedömningen 
inom Sparbanken Nord baseras på bedömning av företagets förvaltning och entreprenörens 
förmåga att driva verksamheten. I samband med kreditbedömning efterfrågar banken först och 
främst en affärsplan som beskriver vad som skall göras. Vidare behöver banken en CV som 
beskriver vem eller vilka som skall genomföra detta samt vad dessa åstadkommit tidigare. 
Banken bedömer dessutom de ekonomiska prognoser och budgetar som beskriver tänkbara 
utfall. Om kreditsökande är ett befintligt företag tar banken även in det reviderade årsbokslutet 
som i vissa fall måste kompletteras med reviderade delårsbokslut.  
 
Folkesson anser att den viktigaste informationen att beakta i samband med kreditgivning är 
individens personliga egenskaper. Han menar att det är viktigt att undersöka och analysera om 
personen ifråga har förmågan att driva affärsverksamhet. Till skillnad från de storbanker där 
Folkesson tidigare arbetat lägger Sparbanken Nord mindre vikt vid siffror och beräkningar för 
att i stället fokusera på bedömningen av individens kompetens. Han poängterar att individen 
bakom affärsidén är oerhört viktig för företagets utveckling. ”En bra affärsidé växer inte fram ur 
siffror, däremot växer bra siffror fram av en bra affärsidé.” Folkesson menar att årsbokslutet blir en 
produkt av affärsidén och entreprenörens förmåga att genomföra denna, vilket är den stora 
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anledningen till att banken fokuserar på dessa faktorer i inledningsskedet av affärsrelationen. 
Däremot anser han att redovisningen får större betydelse senare i relationen då banken vill 
kontrollera bolagets finansiella utveckling och återbetalningsförmåga. Folkesson förklarar att 
Sparbanken Nords kreditbedömning bygger på de tre olika hörnstenarna, individ, affärsidé och 
reviderad årsredovisning.   
 
För Folkesson innebär revision att någon oberoende organisation eller individ tillser att 
hanteringen av bolagets transaktioner sköts på ett korrekt vis. I fall de rutiner som ligger till 
grund för upprättandet av rapporterna verkligen fungerar så menar han att redovisningen 
kommer att stämma. I dag skapar revisionens funktion värde för banken då de själva undgår 
arbetet med granskning av bolagets räkenskaper och därmed kan avvara mer tid till framtida 
analyser. Om de finansiella rapporter som används i kreditbedömningen inte hade genomgått 
revision tror Folkesson att banken hade varit tvingade att lägga ner betydligt mer tid på varje 
enskilt ärende. Han anser att revisionen skapar en viss trovärdighet åt de siffror företagen 
presenterar och utvecklar detta påstående genom att förklara att en årsredovisning näst intill 
aldrig speglar en exakt bild av verkligheten. ”Jag har svårt att tro att en kontopost eller tillgångsmassa 
är värd exakt så mycket som det står i bokslutet, ett reviderat material pekar emellertid mot en trovärdig 
riktning.” Han anser att revisionen garanterar att rapporterna är upprättade i enlighet med praxis 
och rådande regelverk vilket innebär att han inte misstror siffrorna och behöver ifrågasätta 
trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Folkesson påpekar att större delen av hans arbete 
består i kundkontakt och kundbesök, vilket skiljer sig från storbankernas arbetssätt. ”Jag jobbar 
lite mer som konsult mot kunderna än vad som är normalt i bankvärlden. Detta gör att jag redan har den 
insikt och information som revisorn tar fram. Detta får jag inte om jag sitter på banken och väntar på att 
kunden kommer in.”  
 
De gånger revisionsberättelsen innehåller någon form av anmärkning anser Folkesson att detta 
är en stark signal på att bolagets rutiner på något sätt är felaktiga. Han anser att situationen är 
allvarlig om revisorn har skrivit en oren revisionsrapport. ”Med de regler som gäller i dag ska det 
mycket till för att företaget skall få en anmärkning.” Om revisionsberättelsen trots detta innehåller 
någon form av anmärkning menar Folkesson att detta måste granskas och utredas. Det kan 
dessutom påverka bankens inställning att bevilja krediter till nackdel för kunden. Han tillägger 
att revisionsberättelsen inte är intressant i detta avseende och förklarar att man i stället använder 
den revisionsrapport som revisorerna upprättar i samband med granskningen. Enligt Folkesson 
är denna betydligt utförligare och innehåller bättre information och bättre underlag att grunda 
sina beslut på.  
 
Sparbanken Nord använder reviderad redovisningsinformation vid varje större kredittillfälle. 
Även om årsredovisningen många gånger är inaktuell kommer banken använda den i sin 
kreditbedömning för att skapa sig en uppfattning om trovärdigheten i de kompletterande 
rapporter företaget lämnar. Folkesson nämner även att banken vissa gånger kräver reviderad 
kompletterad information som beslutsunderlag. Betydelsen av det reviderade materialet i 
samband med kreditbedömning varierar beroende på situationen. Banken använder dock alltid 
reviderad information i sin bedömningsprocess då det utgör en av de tre grundstenarna men 
omfattningen av användandet skiftar. Om banken har ofullständig information kring de andra 
grundstenarna ökar betydelsen av reviderat material. Han förklarar att de gånger banken saknar 
relation till entreprenören och saknar erfarenhet av dennes förmåga att driva verksamhet 
kommer betydelsen av reviderat material att öka.   
 
Folkesson är positivt inställd till den lagstadgade revisionsplikten utifrån dom kunskaper han i 
dag besitter beträffande debatten. Visserligen kan han tänka sig att företag med mindre 
omsättning skall undantas från denna revisionsplikt. Anledningen till detta är enligt honom att 



~ Fyra banktjänstemäns inställning ~ 
 

-24-  

kostnaderna överstiger nyttan för denna typ av företag. Samtidigt nämner Folkesson att en 
förändring inte behöver innebära allt för stora förändringar och jämför detta med införandet av 
den nya förmånsrättslagen. Han förklarar att han till en början var oerhört negativ till det nya 
systemet men att han längre inte ser det som ett problem. ”Följden av denna förändring har blivit 
att företagen och banken kommer varandra närmare i sitt samarbete.” Folkesson spekulerar emellertid i 
att förändringen i förmånsrättslagen kan innebära att det reviderade materialets betydelse kan 
öka i samband med kreditgivningen.  
 
Om revisionsplikten skulle avskaffas tror Folkesson att banken till en början skulle bli 
försiktigare i sin kreditgivning samt att kreditbedömningsprocessen skulle ta längre tid. 
Dessutom skulle risken vid utlåning öka då de finansiella rapporter som banken delvis grundar 
sitt beslut på inte längre verifierats. Han anser att en naturlig följd av detta blir att banken delar 
denna ökade risk med sina kunder, vilket får till följd att det blir dyrare att låna pengar. Vidare 
tror Folkesson att den ökade osäkerheten kommer att slå tillbaka på företagen i form av ökade 
krav. ”En rimlig konsekvens blir att kraven stiger genom högre egeninsats. Vi kommer inte att kunna 
acceptera dagens låga kapitalinsats om företagen skall låna stora pengar.” Enligt honom kommer 
dagens nuvarande kapitalinsats på hundra tusen kronor sannolikt att höjas om revisionsplikten 
avskaffas.  
 
Ett annat tänkbart scenario blir att banken tvingas lägga ner tid på att granska och bedöma 
rimligheten i de siffror som företagen presenterar i samband med kreditansökan. Detta skulle 
innebära att banken lägger ner mer tid på varje enskilt ärende vilket sannolikt också kommer 
att innebära en förändring av priset på lånade pengar. Folkesson är övertygad om att bankens 
informationskrav på företagen skulle förändras på så sätt att de ökar. Banken kommer sannolikt 
att kräva tätare uppföljning i form av ekonomiska rapporter som beskriver företagens 
nuvarande situation. Dessutom kan man tänka sig att innehållet i dessa rapporter förändras så att 
de anpassas bättre efter bankens behov.  
 
Folkesson tror att det finns andra sätt att säkra trovärdigheten i de ekonomiska rapporterna om 
revisionsplikten avskaffas. Ett sätt skulle möjligtvis kunna vara att kvalitetssäkra företagens 
administrativa avdelning genom att införa ett utökat ISO 9000 system där fler företag måste 
certifiera sig. Ett annat alternativ kan vara att företagen själva köper revisioner i samband med 
upplåning eller andra viktiga situationer. Folkesson anser dock att det vore kul om det kunde 
fungera utan några alternativa former av revision. I så fall skulle syftet med att avskaffa 
revisionsplikten verkligen uppfyllas och de små företagen gynnas.    
 

4.4 Skandinaviska Enskilda Banken, Annika Holmström 
Plats: Skandinaviska Enskilda Banken, Luleå 
Datum: 19/12-05 Kl. 10.00 
Respondent: Annika Holmström 
 
Holmström arbetar i dagsläget som företagsrådgivare på Skandinaviska Enskilda Banken. Som 
företagsrådgivare består hennes huvudsakliga arbetsuppgifter i att hjälpa kunderna med 
placering, finansiering och betalningar. Holmström har arbetat inom banksektorn i sexton år, 
varav de tio senaste åren mot bankens företagskunder. Enligt Holmström inleds 
kreditbedömningen med att banken samlar in olika typer av information att grunda sitt 
kreditbeslut på. Denna information skiljer sig emellertid åt beroende på den kreditsökande 
kundens nuvarande situation. Vid kreditbedömning mot nystartade företag som saknar historia 
menar Holmström att arbetet inledningsvis bör fokuseras på individen bakom företaget och 
affärsidén. ”Vid sådana tillfällen blir det viktigt att bilda sig en uppfattning om personen i fråga och 
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dennes förmåga och drivkraft att genomföra idén.” Holmström menar därmed att en viktig 
förutsättning för en lyckad kreditgivning är att banken får förtroende för den nya kunden och 
dennes förmåga att återbetala den beviljade krediten. Hon påpekar emellertid att företagen 
alltid måste presentera en rimlig budget för att banken ska bevilja kredit. Vid kreditgivning mot 
befintliga företag skiljer sig arbetet åt eftersom banken då har tillgång till historiska data. Sådana 
gånger tar banken alltid in reviderade årsbokslut och kompletterande delårsbokslut. Dessutom 
efterfrågar banken någon form av framåtriktad analys som budget eller prognos. ”Historia är en 
sak, men framtiden är det som kommer att visa om kunden kan betala tillbaka.”  
 
Den information som Holmström samlat in i kreditbedömningens inledningsskede används 
därefter som underlag i de analyser som banken sedan skall grunda sitt beslut på. Trots 
resonemanget kring företagsledarens personliga egenskaper anser Holmström att de historiska 
siffrorna får en avgörande betydelse senare i processen. Dessa siffror utgör nämligen grunden i 
de framåtriktade beräkningar och den kassaflödesanalys som banken själv upprättar i samband 
med kreditbedömningen. De historiska finansiella rapporterna får därmed stor betydelse i 
bankens uppskattning av framtida resultat, finansiella nyckeltal, betalningsförmåga och tänkbara 
trender.          
 
Holmström menar att det är viktigt att se på den olika informationen som en helhet i samband 
med kreditbedömningen. Hon anser att individen bakom affärsidén är centralt att titta på 
eftersom att det måste finnas en drivkraftig och entusiastisk person som står bakom affärsidén 
för att nå framgång. Holmström förklarar vidare att ”är det inte rätt person bakom som kan driva det 
här så spelar den ingen roll egentligen vad de har för affärsidé”. Samtidigt anser hon att då det är fråga 
om en kund som har stort kontaktnät, erfarenhet och är erkänt duktig så vet man att de klarar 
av det mesta de åsätter sig vilket medför mindre fokus på affärsidén. Trots att det finns en bra 
affärsidé och en driftig entreprenör så är det viktigt att det finns siffror som är relevanta och 
stöder bedömningen. Holmström säger att det måste finnas siffror och finansiellt material som 
visar företagets framtida betalningsförmåga. Sammanfattningsvis anser hon att det inte finns 
någon speciell information som är viktigare än någon annan utan att det är en samlad 
helhetsbedömning som banken gör för att förutspå kundens återbetalningsförmåga. 
 
För Holmström innebär revision en kvalitetssäkring av företagens siffror. Hon förklarar att 
revisionen medför att hon kan lita på siffrorna eftersom de är granskade av en utomstående och 
oberoende person samtidigt som revisionen ger banken en garanti att kunden har följt alla lagar 
och redovisningsregler på ett riktigt sätt. Holmström har höga förväntningar på revisorerna och 
träffar ofta revisorerna tillsammans med kunden för att reda ut vissa problem, konferera om 
historiska siffror och diskutera framtidsutsikter. Denna relation skapar nytta för banken då den 
underlättar och uppmärksammar kreditrisken. I vissa fall träffar banken revisorn enskilt för att 
rådfråga denne om bolagets situation och ta reda på vad som döljer sig under vissa poster i 
årsredovisningen. Holmström berättar att om det finns en anmärkning i revisionsberättelsen så 
är detta en signal på att något inte hanterats korrekt och det är då viktigt att undersöka kunden 
lite extra och reda ut varför det finns en kommentar från revisorn i revisionsberättelsen.  
 
Holmström menar att för att förstå och kunna bilda sig en uppfattning om framtiden så är det 
en självklarhet att gå igenom den kreditsökandes reviderade årsbokslut. Dessa reviderade 
bokslut begär banken alltid in i samband med kreditbedömningen eftersom dessa visar 
företagets historia. Holmström anser att de granskade boksluten tydligt åskådliggör resultat och 
vinstutveckling samtidigt som hon uppmärksammar hur balansräkningen utvecklat sig. 
Holmström berättar att banken vid sin kreditbedömning upprättar och sammanställer ett så 
kallat kredit-pm. Detta pm är en sammanställning av företagets finansiella information, en 
redogörelse för verksamheten och en beskrivning av företagarna som ska driva bolaget. ”I detta 
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pm har vi alltid med det reviderade bokslutet, de måste finnas” säger Holmström. Pm: et som är en 
grund i kreditbedömningen innehåller även en finansiell analys, historiska siffror, prognos, 
budget och finansiella rapporter. Vidare förklarar Holmström att bolagens 
redovisningsinformation alltid är en viktig utgångspunkt för bankens egna analyser som består 
av nyckeltalsberäkningar, finansiella analyser och lagerobservationer. 
 
Holmström anser inte att den reviderade årsredovisningen är helt avgörande för bankens 
kreditgivning men menar att den har en viss betydelse. Hon förklarar att årsredovisningen ofta 
består av gamla siffror som inte är så aktuella vilket medför att betydelsen minskar. Vidare 
förklarar hon att nyttan med årsredovisningen ökar då den genomgått en oberoende 
granskning. Hon förtydligar att det hade varit svårare och mer riskfyllt att bedöma företagen 
om årsredovisningarna inte var reviderade. Om årsredovisningen har en ren revisionsberättelse 
så är detta ett plus som således minskar bankens risk vid kreditgivningen. Bedömningen av 
handelsbolag är besvärligare då det inte finns granskad redovisningsinformation att tillgå vilket 
medför att banken måste titta mer på människorna som ska driva och förvalta bolaget. 
Holmström anser att alla delar inom årsredovisningen är lika relevanta för kreditbedömningen 
och att de inte klarar sig ut någon speciell del. Förutom de granskade siffrorna så menar hon att 
noterna är viktiga då dessa kan ge fördjupad information samtidigt som revisionsberättelsen bör 
vara ren från kommentarer. 
 
Holmström är idag för lagstadgad revisionsplikt då banken får tillgång till tillförlitlig och 
granskad information i samband med kreditgivningsarbetet. I fall revisionsplikten avskaffas 
skulle detta medföra att bankens arbete försvåras då informationen blir osäkrare. Vidare menar 
hon att trovärdigheten till årsredovisningen skulle komma att försvagas om den oberoende 
granskningen uteblir. För banken skulle detta innebära att tillvägagångssättet i 
kreditgivningsprocessen skulle komma att förändras samtidigt som informationskraven och 
kreditrisken skulle öka.  Exakt hur dessa förändringar kommer att se ut är osäkert enligt 
Holmström. Hon menar att banken på något sätt måste och kommer att anpassa sig till framtida 
förhållanden oavsett hur situationen utvecklas. 
 
Om revisionsplikten slopas menar Holmström att bankens bedömningsarbete blir svårare och 
mer krävande. Hon förklarar att banken troligtvis kommer att bevilja krediter utan att ta del av 
reviderad information men att kreditgivningen kommer att ske på andra grunder samtidigt som 
processen möjligtvis kommer att ta längre tid. Om banken i framtiden kommer att sakna 
tillgång till trovärdig och reviderad information kommer fokusen sannolikt att ligga på 
individerna bakom företaget och förtroendet till dessa. Fler frågor kommer förmodligen att 
riktas mot själva företagaren och krav kommer att ställas på dennes privata ekonomi.  
 
”Om det inte växer fram en alternativ lösning till den nuvarande revisionsplikten som säkerställer 
trovärdigheten i informationen kanske banken kräver en högre kapitalinsats av ägarna än vad vi gör i 
dag.” Hon spekulerar även i att ägarna tvingas teckna högre borgensåtaganden i samband med 
kreditgivningen. Vidare förklarar Holmström att dagens prisbild bygger på risken, ju högre risk 
desto dyrare ränta. Detta tankesätt skulle kunna få konsekvenser på det framtida priset på lånade 
pengar om revisionsplikten avskaffas. När redovisningsinformationen undgår oberoende 
granskning ökar bankens risk vilket skulle kunna innebära att banken kompenserar detta 
genom högre räntor. Hon menar även att kreditgivningen kan tänkas minska då risken vid 
utlåning ökar. För att ersätta den trovärdighet som revisionen skapar i dagsläget önskar 
Holmström att det växer fram en alternativ lösning som garanterar att informationen är riktig. 
Avslutningsvis nämner Holmström att en möjlig lösning på problemet blir att banken kräver att 
det kreditsökande bolaget genomgår någon form av revision som säkerställer tillförlitligheten 
och styrker det material som beslutet skall grundas på. 
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4.5 Sammanfattning av empirin 
För att tydliggöra vissa skillnader och likheter mellan respondenterna och deras åsikter valde vi 
att bygga en sammanfattande empirimatris. Modellen lyfter fram och tydliggör respondenternas 
åsikter kring några viktiga frågor och skapar en bra grund för den kommande analysen. 
 
Tabell 1 Olausson Bergdahl Folkesson Holmström 
Kreditbedömning 
gentemot små 
företag 

Krävs förtroende 
gentemot 
entreprenören. 
Siffror visar 
återbetalnings-
förmågan. Skillnad 
mellan befintliga 
och nya kunder. 
Historiska siffror 
skall finnas. 

Handlar om risken för 
och vid fallissemang. 
Kassaflödet är centralt 
och mycket inom 
bedömningen. Beaktar 
både hårda och mjuka 
data.  

Baseras till stor del 
på företagets 
förvaltning och 
entreprenörens 
förmåga att driva 
verksamheten. 
Analyser av 
ekonomiska 
rapporter krävs 
alltid. Ser till 
affärsidén 

Fokuserar på 
individen bakom 
företaget samt 
affärsidén. Kräver 
förtroende för 
kunden och att 
reviderade siffror 
presenteras. 

Den viktigaste 
informationen att 
beakta i samband 
med 
kreditgivningen 

En 
helhetsbedömning 
men det krävs alltid 
ett reviderat 
årsbokslut. 
Historiska siffror 
den viktigaste 
grunden för 
bedömningen. 

Siffermaterialet är det 
viktigaste för att kunna 
beakta det centrala 
kassaflödet. Ser även 
till helheten. 

Den kreditsökande 
individens 
personliga 
egenskaper är det 
viktigaste 
tillsammans med en 
bra affärsidé. 

En 
helhetsbedömning 
av; individen, 
affärsidén och 
finansiellt material 
som visar 
situationen. 

Vad innebär 
revision för dig? 

En kvalitetsstämpel 
för företagens 
räkenskaper. 
Kontrollerande och 
bekräftande 
egenskap. 

Ett verifierande av 
siffrorna som bekräftar 
att räkenskaperna är 
avstämda och går att 
lita på. 

Att en oberoende 
individ tillser att 
hanteringen av 
bolagets 
transaktioner sköts 
korrekt. 
Kvalitetssäkring. 

Att man kan lita på 
siffrorna som 
företaget 
presenterar. En 
garanti att kunden 
följt alla regler och 
lagar. 

Kontakten med 
revisorn och 
revisionsberättelsens 
betydelse 

Mycket viktigt med 
god relation till 
revisorn då denne 
har god insyn i 
bolag. Anmärkning 
revisionsberättelsen 
är allvarligt och kan 
påverka 
kreditbeslut. 

Har ständig dialog med 

revisorn. Ger nytta. 
Om det står något i 
rev-berättelsen som 
kan tolkas som 
anmärkning är 
situationen allvarlig 

Viktigt med närhet 
till revisorerna. En 
anmärkning i 
revisionsberättelsen 
är en stark signal på 
att bolagets rutiner 
är bristfälliga. 
Påverkar 
bedömningen! 

Träffar regelbundet 
revisorn och har 
god relation till 
denne. Finns en 
anmärkning i 
revisionsberättelsen 
är detta en signal 
och kunden 
undersöks då 
noggrannare. 

Användning av 
reviderat material 
och dess betydelse 
för 
kreditbedömningen 

Det reviderade 
årsbokslutet utgör 
alltid den viktigaste 
grunden. Används 
alltid och har stor 
betydelse för 
bedömningen. 

Används alltid då de är 
beroende av 
siffermaterialet för att 
bedöma kassaflödet. 
Mycket central 
kvalitetssäkring 

Alltid vid större 
kredittillfälle. 
Betydelsen av 
reviderat material 
varierar beroende 
men används alltid. 

En självklarhet att 
alltid gå igenom det 
reviderade 
bokslutet. Måste 
alltid finnas för att 
kunna få en 
uppfattning om 
framtiden. 

Inställning till 
lagstadgad 
revisionsplikt 

Positivt inställd till 
att ha kvar 
revisionsplikten 

Positiv till 
revisionsplikten. 
Granskningsfunktionen 
kommer alltid att 
finnas kvar. 

Positivt inställd 
men skulle kunna 
undanta små bolag 
plikten. Nyttan 
måste överstiga 
kostnaderna 

Positiv då de får 
tillgång till 
tillförlitlig 
information. 

Vilka tänkbara 
konsekvenser kan 
ett borttagande av 
revisionsplikten 
innebära för er? 

Tätare uppföljning. 
Restriktivare. 
Förändrad prisbild. 
Högre 
informationskrav. 
Ökad kapitalinsats 

Högre krav. Kommer 
kräva någon form av 
revision. Om inte, 
förändrad prisbild. 

Försiktigare, längre 
tid. Dyrare att låna 
pengar. Ökad risk, 
högre krav. Ökad 
kapitalinsats. 

Mer fokus på 
individen. Svårare 
och mer krävande. 
Ökad kapitalinsats 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det som har framkommit under intervjuerna med våra respondenter. Vi söker 
främst samband och olikheter mellan våra respondenter men även mellan vår referensram och den empiri 
som tidigare har presenterats för att därmed kunna analysera och tolka attityder till det studerade 
dilemmat.  Med tanke på vårt angreppssätt tar vi även in ny teori i vår analys. Denna finns med i 
jämförande eller bekräftande syfte. Allt material som presenterats i vår referensram behöver nödvändigtvis 
inte ingå i analysen då referensramens syfte var att skapa den förståelse som krävs för att undersöka 
verkligheten.     

5.1 Disposition av analysen 
I analysens inledning för vi en relativt allmän diskussion om syftet med kreditbedömningen. 
Utifrån våra iakttagelser har vi uppmärksammat vissa gemensamma drag i de undersökta 
bankernas arbetssätt. Vi har därefter identifierat vilken information bankerna anser är viktigast 
att beakta. Denna del av analysen finns främst med i syfte att visa om det reviderade materialet 
har någon betydelse. När detta är konstaterat går vi djupare in i analysen och förklarar vikten 
av denna betydelse. Avslutningsvis analyserar vi tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande av 
revisionsplikten. Då våra genomförda intervjuer presenterats i porträttform finns en viss risk för 
återupprepning och återregistrering av empiriska iakttagelser i analysen. Vi anser emellertid att 
dessa är nödvändiga för att fånga upp och belysa samband och olikheter i respondenternas 
åsikter och attityder.    
 
För att underlätta och öka förståelsen för analysen vill vi påminna läsaren om studiens 
problemformulering och syfte.  

 
Vilken betydelse har reviderad redovisningsinformation vid kreditgivning? I vilken utsträckning använder 
bankerna det reviderade finansiella materialet i sin kreditbedömning? Vilka tänkbara konsekvenser skulle 
ett borttagande av revisionsplikten få för bankerna? 
 
Syftet med vår studie är att skapa djupare förståelse för revisionspliktens betydelse för kreditgivande 
banker. Detta gör vi genom att studera fem banktjänstemäns inställning och attityd till reviderat material. 
Vidare vill vi skapa en förståelse för banktjänstemännens uppfattning om tänkbara konsekvenser vid ett 
avskaffande av revisionsplikten. 

 

5.2 Syftet med kreditbedömning 
Av det som framkommit vid vår empiriska studie verkar samtliga fyra respondenter vara eniga 
om målet med kreditbedömningsprocessen. Alla har förklarat att kreditbedömningsprocessen i 
grund och botten utgår från bedömningen av det kreditsökande företagets framtida prestationer 
och därmed bolagets återbetalningsförmåga. Denna iakttagelse stämmer väl överens med 
Funereds diskussioner kring syftet med kreditbedömningsprocessen. Detta kan visserligen ses 
som en självklarhet som knappast bör kommenteras. Däremot anser vi att fortsättningen på 
Funereds resonemang är värt att diskutera. Han menar nämligen att kreditbedömningens syfte 
delvis bygger på undersökning av kundernas säkerheter i form av tillgångar. Detta påstående 
stämmer inte helt överens med de iakttagelser vi gjort i våra samtal med banktjänstemännen. 
Tre av våra respondenter har aldrig berört säkerheterna och har helt och hållet beskrivit 
kreditbedömningen med fokus återbetalningsförmågan. Därmed arbetar de för att undvika och 
minska risken för att kunden försätter sig på obestånd. Bergdahl är den enda respondenten som 
berör risken vid fallissemang. Trots detta för han ingen djupare diskussion kring bedömningen 
av säkerheter och tillgångarnas värde och även han lägger väldigt stor vikt vid bedömningen av 
återbetalningsförmågan, det vill säga risken för fallissemang. Vi är visserligen medvetna om att 
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banken bedömer säkerheternas värde, men då ingen av respondenterna för ett djupare 
resonemang kring detta tolkar vi det som att säkerheternas betydelse får anses ha en lägre 
prioritet.  
 
Dessa iakttagelser tyder på att bankerna vi undersökt lägger större vikt vid bedömningen av 
risken för fallissemang än risken vid fallissemang. Detta kan möjligtvis bero på att dessa banker 
aktivt arbetar för att undvika situationer där ställda säkerheter skall realiseras. En rimlig orsak till 
detta kan vara den nya förmånsrättslagen som nyligen trätt i kraft. Den nya lagen försämrar 
bankens möjlighet att realisera de ställda säkerheterna då den innebär att bankernas andel av 
dessa säkerheter blir lägre.71 Oavsett vad detta beror på så tycker vi oss ändå se att bedömningen 
av risken för fallissemang får störst utrymme i våra respondenters dagliga arbete.  
 

5.2.1 Informationen i kreditbedömningen         

Det resonemang vi för i föregående avsnitt ger oss en viss vägledning om vilken information 
som de undersökta bankerna främst efterfrågar i samband med kreditbedömningen. I 
referensramen presenterar vi nämligen Tegins redogörelse för vilken information som är viktig 
att beakta i samband med bedömning av risken för fallissemang. Företagsanalys, affärsidé, 
ledningskompetens, marknadsbedömning och granskning av redovisningsinformation är 
exempel på viktiga faktorer som bör beaktas i samband med bedömningen av denna risk. 
Samtliga respondenter ansåg att sådan typ av information utgör grunden för hela 
kreditbedömningen. Deras syn på vilken information som var viktigast att ta med i 
bedömningen varierade dock mellan respondenterna. De tre banktjänstemännen som var 
verksamma i Luleå med omnejd ansåg att affärsidén och reviderad redovisningsinformation var 
de faktorer som gavs störst utrymme i bedömningen. Folkesson menade emellertid att 
företagarens personliga egenskaper och förmågor fick stor betydelse för kreditbeslutet. Han såg 
siffermaterialet som ett komplement till sin egen bedömning av personen. Det bör dock 
upprepas att Folkesson arbetar mot företag på mindre orter och har god kännedom om de 
entreprenörer som verkar inom bankens marknadsområde. Den information som 
banktjänstemännen ansåg vara viktig stämmer hur som helst överens med den information som 
enligt Tegin används vid bedömning av risken för fallissemang. Detta styrker vår tolkning kring 
att banken lägger störst vikt vid risken för fallissemang.  
 
Ovanstående diskussion tyder på att det reviderade materialet har betydelse för de undersökta 
bankerna i deras arbete med kreditbedömning. Då syftet med vår studie är att skapa förståelse 
för denna betydelse kommer vi att belysa detta ur olika aspekter senare i analysen.  
 
Det finns emellertid en hel del information som inte kräver en oberoende granskning. Alla 
respondenter har nämnt att individen bakom bolaget är en viktig hörnsten i 
kreditbedömningen. Detta stämmer även överens med Sigbladhs och Stenbergs reflektioner 
kring viktig information. Folkesson är den respondent som tydligast skiljer sig från de övriga då 
han nästan uteslutande tittar på denna typ av information. Även Holmström lägger stor vikt vid 
individens förmågor att prestera. Med tanke på vad som framkommit i vår empiriska studie får 
därför denna typ av information anses vara viktig att beakta i samband med de undersökta 
bankernas kreditgivning. Detta får i sin tur effekt på det reviderade materialets betydelse för 
bankernas kreditbedömning då det utgör en ”motvikt” till reviderad information. Vi 
återkommer därför till hur denna aspekt kan påverka det reviderade materialets betydelse senare 
i analysen. 

                                            
71 Lag (2003:535) om Förmånsrätt 
 



~ Analys ~ 
 

-30-  

5.3 Reviderat materials betydelse vid kreditbedömning 
För att skapa förståelse för vikten och betydelsen av reviderat material anser vi att problemet 
bör analyseras ur flera olika synvinklar. Vi vill först och främst förstå vilken nytta revisionen 
tillför bankerna. Denna vetskap är en förutsättning för att förstå hur man använder materialet. 
Därefter analyserar vi innebörden av revisionsberättelsen då samtliga respondenter påpekade 
vikten av denna under intervjuerna. Då det även framkommit att bankens relation till 
individen bakom bolaget utgör en motvikt till reviderat material bör denna aspekt analyseras då 
det kan tänkas minska den reviderade informationens betydelse.  
 

5.3.1 Synen på revision 

Samtliga respondenter är eniga om att revisionen utgör någon form av kvalitetssäkring som 
garanterar att företagets räkenskaper är upprättade i enlighet med gällande praxis och lagar. För 
Olausson, Bergdahl och Holmström innebär revisionen att den redovisningsinformation som 
företagen presenterar bekräftas av en oberoende granskare och därför går att lita på. Detta 
stämmer väl överens med Collis syn på revisionens mening. Folkesson uttrycker sig däremot 
aningen annorlunda. Han menar att revisionen inte garanterar att allt material som presenteras 
verkligen speglar den rådande situationen. Han hävdar däremot att revisionen ger honom en 
viss uppfattning om en trolig riktning av den faktiska situationen. Vi tolkar detta påstående som 
att Folkesson tillit till bolagens reviderade finansiella rapporter trots allt ökar då räkenskaperna 
är upprättade på ett sätt som stämmer överens med hans förväntningar. 
 
Det faktum att samtliga respondenter anser att revisorn skapar nytta med sitt arbete då det 
styrker att den information som presenteras avspeglar verkligheten är något som bör lyftas fram. 
Vi tolkar detta som att bankerna saknar förtroende till företagens kompetens att upprätta 
räkenskaper som verkligen stämmer överens med den faktiska situationen och att de 
presenterade siffrorna därmed anses som osäkra. Ett sådant förhållande skulle innebära att det 
föreligger någon form av asymmetrisk information enligt Collis. I referensramen skriver vi även 
att Adams menar att det sådana gånger uppstår ett behov av en oberoende granskare. Revisorns 
arbete skapar därför nytta för banken då den överbrygger den asymmetriska information som 
kan tänkas föreligga. Vi anser därför att revisorns arbete därmed får stor betydelse för de 
undersökta bankernas kreditbedömning. Banken kan då fatta välgrundade beslut på riktiga och 
korrekta uppgifter. Vi tolkar det inte som att banken misstror företagen i den bemärkelsen att 
de skulle manipulera räkenskaperna eller att banken anser att revisorns granskning skall 
undanröja sådana tveksamheter. Vi tror i stället att banken misstror företagens förmåga att 
upprätta en korrekt årsredovisning. Revisorns oberoende granskning garanterar i stället att 
räkenskaperna är fria från felaktigheter och intygar att dessa är upprättade enligt de principer 
som banken utgår från.     
 
Olausson, Folkesson och Bergdahl anser att banken själv skulle tvingas granska informationen 
för att säkerställa dess riktighet i fall revisionsplikten avskaffas. Även detta faktum tolkar vi som 
att revisionsplikten skapar stor nytta för de undersökta bankerna och därmed ytterligare ökar i 
betydelse.  
 
Vi anser att respondenternas kontakt med bolagens revisorer är en viktig aspekt att beakta i 
analysen. Olausson, Bergdahl och Holmström har under samtalen nämligen berört vikten av en 
fungerande kontakt med den aktuella revisorn. Olausson tydliggör denna betydelse när hon 
påpekar att dialogen med revisorn är en förutsättning för en väl fungerande kreditgivning. 
Dessa respondenter menar att revisorn har god insyn i bolagens verksamhet vilket underlättar 
kreditbedömningen då de med hjälp av denne kan uppmärksamma vissa kreditrisker. Denna 
iakttagelse styrks även av Svenssons studie som visar att kreditrisken reduceras vid en god 
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kontakt till revisorn. Vad vi förstår vill dessa banktjänstemän behålla denna kontakt vilket 
ytterligare stärker behovet av revision och dess betydelse för kreditgivningen.      
 

5.3.2 Användandet av reviderat material 

Olausson, Bergdahl och Holmström har under intervjuerna påtalat att det reviderade 
årsbokslutet till stor del utgör kärnan i den information som banken grundar sitt kreditbeslut 
på. Dessa respondenter påpekar att reviderat material alltid tas i beaktande och ges stort 
utrymme när kreditsökande är ett befintligt bolag. Olausson förtydligar detta genom att nämna 
att det reviderade årsbokslutet utgör den viktigaste grunden för bankens kreditbedömning. 
Folkesson håller till viss del med om det reviderade materialets betydelse. För honom blir 
emellertid detta ett viktigt komplement till annan information som enligt honom är viktigare 
att beakta.  
 
Av vår referensram framgår att kreditbedömningens viktigaste syfte är att bedöma kundens 
framtida återbetalningsförmåga. Detta påstående stämmer väl överens med de fyra 
respondenternas åsikter. Samtliga respondenter anser att den framåtriktade analysen blir det 
viktigaste materialet att grunda kreditbeslutet på. Vi har förstått det som att de intervjuade 
banktjänstemännen bygger denna analys kring en helhetsbild som innefattar flera olika typer av 
information. Vår tolkning är att det reviderade materialet alltid finns med i denna analys men 
att vikten kan variera mellan respondenterna. För oss förefaller det som att Bergdahl, 
Holmström och Olausson anser att den framtida analysen till stor del bygger på historiska siffror 
i form av reviderat material. Folkesson tar även han hänsyn till det reviderade materialet när 
han bedömer kundens potentiella återbetalningsförmåga. Vi fick dock intrycket av att 
Folkesson ger individens egenskaper och förmågor det största utrymmet i sin analys och 
bedömning. 
 
Då tre av våra fyra respondenter lägger stor vikt och fokus på de granskade årsboksluten när de 
bedömer återbetalningsförmågan tolkar vi det som att de undersökta bankerna använder 
reviderad information i stor utsträckning samt att betydelsen av det reviderade materialet blir 
stor. Denna tolkning får delvis stöd av en engelsk studie baserad på trettio banktjänstemäns 
tillvägagångssätt i arbetet med kreditbedömning mot små företag. Studiens resultat indikerar att 
de undersökta banktjänstemännen lägger stor vikt vid finansiella kriterier i sin riskbedömning. 
Studien visar dessutom att dessa banktjänstemän ansåg att företagets finansiella ställning och de 
presenterade siffrorna var den viktigaste informationen att beakta i sitt kreditbedömningsarbete. 
Vidare visar resultaten från denna undersökning att bankens syn på individens förmåga att driva 
affärsverksamhet ges ett visst utrymme i kreditbedömningen, men att denna aspekt är av 
mindre betydelse än den finansiella informationen.72     
 
Vår tolkning att reviderat finansiellt material används i stor utsträckning och har stor betydelse 
styrks dessutom av respondenternas förväntningar på tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande 
av revisionsplikten. De intervjuade banktjänstemännens förväntningar varierar, men samtliga 
tror att vissa förändringar måste genomföras för att kompensera den nuvarande revisionsplikten 
och reducera kreditrisken. Dessutom anser Bergdahl, Olausson och Holmström att en 
alternativ lösning som säkerställer informationen måste ersätta den nuvarande revisionsplikten i 
fall den avskaffas. Detta indikerar att betydelsen av reviderat material är stor för dessa 
respondenter. Att dessutom alla undersökta respondenter anser sig vara positivt inställda till den 

                                            
72 Deakins, D & Hussain, G. Risk Assessment with Asymmetric Information. International Journal of Bank 
Marketing, (1994), 30 
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nuvarande lagstadgade revisionsplikten tyder i vår mening på att revisionsplikten har stor 
betydelse i samband med kreditgivningen.    
 
För övrigt menar Bergdahl, Olausson och Holmström att bedömningen av handelsbolag och 
enskilda firmor är betydligt mer komplicerad och krävande. En orsak till detta kan vara att 
dessa företagsformer är undantagna från den lagstadgade revisionsplikten vilket kan tänkas 
medföra att tilltron till de siffror och den information som presenteras är inte lika hög. 
Bergdahl påpekar dessutom att banken kräver revision i de handelsbolag och enskilda firmor 
som ansöker om större kreditbelopp. Vi anser att detta belyser vikten och betydelsen av 
reviderat material i samband med kreditgivning. Holmström menar att bedömningen av 
individen får större betydelse i kreditgivningen mot dessa bolagsformer då reviderat materiel 
inte finns att tillgå. Att revisionens tilltro måste ersättas av utförligare individbedömning tyder 
enligt oss på revisionspliktens stora betydelse för Holmström.  
 

5.3.3 Revisionsberättelsen 

Enligt Duréndez studie är revisionsberättelsen en viktig informationsgrund att beakta i samband 
med kreditbedömning då den ger tillit och tilltro till innehållet i årsredovisningen. Vidare 
visade studiens resultat att revisorns uttalande i revisionsberättelsen och den bakomliggande 
revisionsrapporten påverkar bankens inställning till att bevilja krediter. Dessa påståenden visade 
sig stämma väl överens med våra respondenters syn på saken. Samtliga respondenter belyste 
tydligt vikten av revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Bergdahl uttrycker tydligt betydelsen 
av revisorns uttalande då han påpekar att en anmärkning är en tydlig signal på att bolagets 
förvaltning är bristfällig. Hans uttalande är inte unikt för honom då samtliga intervjuade 
banktjänstemän anser att en oren revisionsberättelse sannolikt påverkar kreditbedömningens 
utfall. Bergdahl påpekar dessutom att en sådan anmärkning kan påverka det fortsatta samarbetet 
mellan banken och bolaget. Vi anser att Bergdahls påståenden som till stor del får stöd hos de 
övriga respondenterna tyder på att revisorns oberoende granskning och utlåtanden får stor 
betydelse för kreditbedömningen. Att dessutom Folkesson, Bergdahl och Olausson anser att 
revisionsrapporten som upprättas under pågående revision utgör viktig information vid 
kreditbedömningen talar för att denna del av den reviderade informationen har stor betydelse 
för bankens bedömningsarbete.    
 

5.3.4 Relationen till kreditsökanden 

Vår empiriska studie har visat att respondenterna försöker skapa sig en helhetsbild av företagets 
förutsättningar att återbetala krediten. Tidigare har vi varit inne på det reviderade materialets 
upplevda betydelse för bedömningen. Det har dock framkommit att de undersökta 
banktjänstemännen även ser till andra faktorer som påverkar helhetsbilden. Affärsidé och 
entreprenörens personliga egenskaper samt relationen till denne är andra viktiga faktorer som 
våra respondenter belyst. Samliga respondenter har nämnt relationen till individen som en 
viktig faktor att beakta vid kreditgivningen. Folkesson är emellertid den av respondenterna som 
tydligast har poängterat betydelsen av relationen till individen bakom bolaget. Enligt honom är 
den viktigaste informationen entreprenörens personliga egenskaper och dennes förmåga att 
driva affärsverksamhet. Samtidigt är Folkesson den av respondenterna som lägger minst vikt vid 
betydelsen av reviderat material.  
 
Folkesson är den enda av respondenterna som arbetar mot företag på mindre orter. Han har 
god kännedom om lokala företagare och deras förmåga att prestera. Han har dessutom goda 
relationer till de individer han inleder och för ett samarbete med. Vår tolkning av situationen är 
därför att Folkesson använder den kännedom han fått via de nätverk som existerar på de små 
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orterna i sin bedömning av individen. Dessutom tror vi att Folkesson tillgång på 
individfokuserad information till viss del ersätter behovet av reviderad information. Denna 
tolkning får delvis stöd av en svensk kvantitativ studie från år 2000. I denna studie har Lars 
Silver utrett lokala skillnader i bankernas bedömning av små och medelstora företag. Studiens 
resultat visar likt vår tolkning att banker som verkar i en lokal kontext som karaktäriseras av ett 
begränsat antal aktörer i större utsträckning använder mjuk information från tredjepartkällor i 
form av lokala nätverk. Däremot visar studien, till skillnad från vår tolkning, att denna 
tredjeparts information inte ersätter behovet av kvantitativ information som exempelvis utgörs 
av årsredovisningar och siffermaterial.73  
 

5.4 Tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 
Alla respondenter är eniga om att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att få 
konsekvenser för såväl banken som kunden. Collis studie visar hur engelska bolag genomför 
frivillig revision i syfte att bland annat tillgodose kreditgivarnas önskemål och förbättra 
relationen till dessa. De banktjänstemän vi intervjuat är alla eniga om att detta kan bli en 
tänkbar följd av ett slopande även här i Sverige. Samliga tror att någon form av alternativ 
lösning som säkrar trovärdigheten i informationen kommer att växa fram. Gemensamt för våra 
respondenter är dessutom att alla har reflekterat kring att banken kan tänkas kräva revision i 
samband med kreditgivning. Bergdahl är den respondent som tydligast uttrycker detta då han 
säger att ”informationskraven kommer inte att förändras, då vi fortsättningsvis kommer att kräva 
avstämda räkenskaper till vår kreditbedömning”. Då samtliga respondenter är så pass beroende av 
det reviderade materialet att de tror att banken fortsättningsvis kommer att kräva revision tyder 
enligt oss på att dessa banktjänstemän har stor nytta av reviderat material vilket givetvis ökar 
dess betydelse.   
 
Respondenterna har även diskuterat tänkbara konsekvenser som kan bli aktuella i fall den 
alternativa lösningen uteblir. Holmström, Olausson och Folkesson har lekt med tanken att 
banken kan komma att höja kravet på aktiekapital eller egeninsats. Detta tyder på att de 
undersökta bankerna vill kompensera osäkerheten som ökar när revisionen uteblir. Olausson 
spekulerar dessutom i att banken kan höja kravet på kapitalinsats så pass mycket att det aktuella 
bolaget överstiger gränsvärdet och därmed blir revisionspliktigt. Vi menar att detta tydligt 
indikerar Olaussons behov av trovärdig information att tillgå i sitt arbete. Bergdahl är den enda 
respondent som inte valt att behandla kapitalinsatsen. Vi tror att anledningen till detta är att 
Bergdahl är övertygad om att en alternativ form av revision kommer att växa fram. Det faktum 
att tre av respondenterna vill kompensera den ökade osäkerheten genom högre kapitalinsats 
belyser revisionens betydelse för dessa tre banktjänstemän.   
 
Olausson och Folkesson tror att kreditbedömningsprocessen kommer att förändras om 
revisionsplikten slopas. Bägge anser att risken ökar när revisionen slopas vilket innebär att de 
egna analyserna blir djupare och mer omfattande och att kreditbedömningen således tar längre 
tid. En följd av detta kan tänkas bli att prisbilden på lånade pengar förändras till nackdel för 
bankens kunder. Även Holmström och Bergdahl tror att prisbilden kan förändras om 
revisionsplikten slopas. Dessa två nämner emellertid aldrig bankens ökade arbetsbörda som en 
orsak till prisökningen, utan anser i stället att priset på lånade pengar styrs av risken. Om 
revisorns granskande arbete uteblir menar Folkesson och Olausson att banken själva tvingas 
bedöma trovärdigheten och rimligheten i den information kreditbesluten grundar sig på. Bägge 
två tror dessutom att banken kommer kräva tätare uppföljning av finansiella rapporter och 
därigenom övervaka företagens ekonomiska situation och återbetalningsförmåga. Holmström 
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och Olausson tror dessutom att banken kan tänkas bli restriktivare och försiktigare i sin 
utlåning.  
 
I ovanstående stycke framgår att respondenterna förväntar sig en förändrad prisbild, större 
arbetsbörda, tätareuppföljningar, djupare analyser och försiktigare utlåning. Alla dessa 
konsekvenser blir en naturlig följd av en ökad risk. Respondenterna kompenserar den ökade 
risken med hjälp av de nämnda förändringarna. Anledningen till att risken ökar är att den 
lagstadgade revisionsplikten avskaffas. Det faktum att alla undersökta respondenter ser sig 
tvungna att genomföra stora förändringar i sitt kreditgivningsarbete tyder i vår mening på att 
dagens nuvarande revisionsplikt underlättar bankens bedömningsarbete då revisionen skapar 
tillförlitligt och trovärdigt beslutsunderlag i form av reviderat material. Vår tolkning blir således 
att den nuvarande revisionsplikten har stor betydelse för de undersökta bankernas 
kreditgivning.             
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6 Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med detta avslutande kapitel är att knyta samman uppsatsen genom att försöka besvara studiens 
problem och syfte och därefter presentera de resultat som vi har kommit fram till vid genomförandet av vår 
undersökning. 
 

6.1 Revisionspliktens betydelse för kreditgivande banker 
Den information som de undersökta bankerna främst använder i samband med kreditgivning 
bygger på reviderade siffror och reviderat material. Samtliga respondenter är av den 
uppfattningen att det reviderade materialet bidrar till den helhetsbild som banken måste skapa 
sig av det kreditsökande bolaget. En annan viktig faktor i upprättandet av denna 
helhetsbedömning visade sig vara individens personliga egenskaper och förmågan att driva 
verksamheten. Dessutom ansåg studiens samtliga banktjänstemän att affärsidén också bör 
beaktas i denna helhetsbild. De undersökta bankernas kreditbeslut kommer således fattas på 
information i form av reviderat material, individuella egenskaper och företagets affärsidé.  
 
De tre ovan nämnda faktorerna utgör alltså stommen i kreditbedömningen och banken 
upprättar sin framåtriktade analys och framtidprognos utifrån denna information. I denna analys 
bedömer de undersökta bankerna företagens framtida återbetalningsförmåga och således 
kommer kreditbeslutets utfall påverkas av dessa informationsgrunder. Då Holmström, Olausson 
och Bergdahl ansåg att det reviderade materialet var den informationsgrund som gavs störst 
utrymme i helhetsbedömningen anser vi att reviderat material har stor betydelse för de 
studerade bankerna. Folkesson anser likt de övriga respondenterna att reviderat material är 
viktigt, men lägger större vikt vid bedömningen av individen. Det bör även nämnas att 
Folkesson är den enda av våra respondenter som arbetar mot företag på mindre orter. I vår 
studie förefaller det därför som att kreditbedömningen skiljer sig mellan större städer och 
mindre orter. Med tanke på det bristfälliga urvalet kan vi emellertid inte dra några säkra 
slutsatser kring detta antagande. Dock styrks denna tolkning av den kvantitativa studien som vi 
lyfter in i analysen. Denna studie visar att banker på mindre orter är mer benägna att ta del av 
mjuka data så som individuella egenskaper och affärsidé. Orsaken till detta tycks vara de 
välutvecklade kontaktnät som existerar på mindre orter. Vidare visade studien att tillgången till 
sådan mjuk information inte ersätter behovet av reviderat material. Vi tycker oss däremot se att 
Folkesson tillgång på sådan information minskar behovet av reviderat material. En sådan slutsats 
kan omöjligt dras utifrån vår empiriska studie och måste verifieras genom ett större urval. 
 
Samtliga respondenter anser att revisorns oberoende granskningsarbete skapar trovärdighet till 
företagens presenterade siffror. Att revisorns arbete dessutom bidrar med att banken inte 
misstror företagens förmåga att upprätta korrekta rapporter som avspeglar verkligheten minskar 
den asymmetriska informationen. Respondenterna tydliggjorde även att kontakten med 
revisorn är viktigt att beakta i kreditgivningen. Denne har god insikt i bolaget och kan därmed 
informera banken om hur förvaltningen av bolaget sköts vilket underlättar kreditbedömningen. 
Detta sammantaget visar att de undersökta bankerna har stor nytta av revisorns arbete vilket 
ökar revisionspliktens betydelse för banken i samband med kreditbeslut. 
 
Att samliga respondenter tror att ett avskaffande får konsekvenser som kompenserar den ökade 
risken visar att revisionsplikten har betydelse för dessa då den minskar osäkerheten i 
kreditgivningen. Det faktum att alla respondenter är positivt inställda till det nuvarande 
systemet och dessutom tror att en variant av revision växer fram om revisionen uteblir visar 
tydligt att revisionsplikten har stor betydelse för de intervjuade banktjänstemännen.  
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6.2 Tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten 
Samtliga respondenter är eniga om att någon form av variant eller alternativ lösning som säkrar 
trovärdigheten i redovisningsinformationen kommer att växa fram om revisionsplikten 
avskaffas. Däremot vet ingen hur denna lösning kommer att utformas. Det viktiga blir att den 
funktion som revisionen i dag fyller finns kvar även i framtiden. Resultaten från vår studie visar 
att de intervjuade banktjänstemännen tror att någon form av frivillig revision kommer att 
utvecklas precis som i England. Dessutom visar vår studie att de undersökta bankerna kan 
tänkas kräva revision i samband med kreditgivning om företagen inte genomför den frivilligt.  
 
Vidare indikerar vår undersökning att de studerade bankernas arbetsbörda ökar om 
revisionsplikten avskaffas eftersom att risken och osäkerheten då också ökar. Vår studie visar att 
de undersökta bankernas prissättning kan förändras då banken måste kompensera den ökade 
arbetsbördan och den högre risken. Det kommer sannolikt att bli dyrare för företagen att låna 
pengar av dessa banker. Studien visar dessutom att den egna kapitalinsatsen kan komma att 
höjas för att uppväga den ökade risken.  Då respondenterna är relativt eniga om denna 
konsekvens är det mycket som talar för att detta blir verklighet. Därutöver antyder studien att 
de undersökta bankerna kan tänkas bli försiktigare i sin utlåning.         
 

6.3 Sammanfattande diskussion 
Vår genomförda studie visar att de undersökta banktjänstemännen använder sig av reviderad 
redovisningsinformation i stor utsträckning. Tre av de fyra tillfrågade respondenterna ansåg till 
och med att det reviderade materialet i form av historiska siffror var den viktigaste 
informationen att beakta i helhetsbedömningen och bildandet av den framåtriktade analys 
vilket utgör det underlag som kreditbeslutet fattas på. Vidare indikerar studien att det kan 
tänkas föreligga vissa skillnader i kreditbedömningen mellan banker på små orter och i större 
städer. Dessa skillnader utgörs främst av vilken information som prioriteras och hur denna 
information används. Enligt vår studie förefaller det som att bedömningen av individen får 
större utrymme på de små orterna vilket kan innebära att betydelsen av reviderat material i 
kreditbedömningen minskar. Denna slutsats kan emellertid inte verifieras då vårt urval är 
alldeles för litet. Då samtliga respondenter är positivt inställda till den lagstadgade revisionen 
och dessutom anser sig vara i behov av material som genomgått en oberoende kvalitetssäkring 
är det näst intill självklart att revisionsplikten har stor betydelse för dessa banktjänstemäns arbete 
med kreditbedömning och kreditgivning.   
 
Studien antyder dessutom att de intervjuade banktjänstemännen är så pass beroende av 
revisionens funktion att de anser att någon form alternativ lösning till revisionsplikt måste växa 
fram. Om detta inte sker har de spekulerat kring tänkbara följder av ett slopande av 
revisionsplikten. Enligt vår undersökning skulle dessa konsekvenser möjligtvis innebära att 
företagens pris på lånade pengar stiger hos de undersökta bankerna. Vidare pekar resultaten på 
att den egna kapitalinsatsen kan komma att höjas i samband med utlåning samt att de 
undersökta bankerna möjligtvis skulle bli försiktigare i sin kreditgivning.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier  
I denna studie har vi sett en tendens som på grund av det begränsade urvalet inte kan verifieras 
och därför har blivit ett antagande. Detta antagande kan ställas upp som en hypotes och därefter 
testas i en kvantitativ studie. En sådan studie skulle bättre visa huruvida detta antagande 
stämmer överens med verkligheten. Denna hypotes bygger i helhet på ett antagande om att 
kreditgivningen skiljer sig åt mellan banker i större städer och banker på mindre orter.  
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7 Studiens vetenskaplighet 
 
I uppsatsens avslutande kapitel har vi valt att diskutera de sanningskriterier som vi anser bäst värderar vår 
studie. Vi redovisar denna diskussion sist i arbetet då vi anser att det underlättar den kritiska granskningen 
och den slutgiltiga bedömningen för läsaren då arbetet tidigare har presenterats i sin helhet. 
 

7.1 Giltighet 
För att vår studie skall bedömas som giltig bör vi ha införskaffat oss så pass mycket information 
att tillräckligt många olika aspekter av problemet berörs. Tanken är att vi utifrån dessa olika 
aspekter skall ges möjligheten att dra slutsatser utifrån vår genomförda studie. Studien bör även 
ha uppnått mättnad, det vill säga att om vi samlat in ytterligare skulle detta inte generera ny 
information och inte heller påverka studiens resultat.74 Vi anser att respondenterna har givit oss 
sådana utförliga svar att alla viktiga delar av kreditgivningen har berörts. Vi anser oss således ha 
tillräcklig information kring problemet för att dra giltiga slutsatser. Vi menar dessutom att 
intervjuguiden är utformad för att undersöka respondenternas inställning till ett flertal olika 
aspekter som kan kopplas till problemet. Exempelvis belyser respondenternas förväntningar på 
tänkbara följder även vikten och betydelsen av revisionsplikten. I vår studie har vi endast 
intervjuat fyra respondenter vilket möjligtvis är i minsta laget för att uppnå mättnad. Vi anser 
emellertid att de svar vi erhållit är förhållandevis lika, vilket enligt oss är ett tecken på att vi 
uppnått en rimlig nivå av mättnad.    
 

7.2 Intersubjektivitet 
Med intersubjektivitet menar vi att de tolkningar som vi har gjort i studien accepteras av de 
intervjuade respondenterna samt av andra forskare75. Vi har tidigare nämnt att alla intervjuer 
spelades in på band. Vi tror att detta har medfört att risken för felaktiga tolkningar och 
missuppfattningar har minskat betydligt, vilket bidrar till en god intersubjektivitet. Att vi 
presenterat empirin i porträttform tydliggör respondenternas åsikter och risken att de tas ur sitt 
sammanhang minskar. Banktjänstemännen har även läst igenom de bearbetade intervjuerna i 
det skick som presenteras i det empiriska kapitlet. En av dessa hade mindre invändningar vilket 
givetvis korrigerats. Vi anser därmed att vårt tillvägagångssätt har medfört hög intersubjektivitet 
mellan oss och våra respondenter. Vi kan emellertid inte uttala oss om hur andra forskare 
uppfattar vår studie och inte heller hur detta kan tänkas påverka intersubjektiviteten.    
 

7.3 Överförbarhet 
Då de föreliggande omständigheterna ofta varierar mellan fallen kan det anses svårt att göra en 
fullständig generalisering. Däremot finns det en möjlighet att de teorier som har utvecklats kan 
överföras på liknande situationer.76 I denna studie har vi studerat fyra banktjänstemäns 
inställning till problemet. Vi kan inte uttala oss om hur studiens resultat kan överföras till andra 
typer av kreditgivare då vi inte känner till den kontext som råder bland dessa. Däremot tror vi 
att resultaten kan överföras på andra banktjänstemän. Vi har nämligen undersökt inställningar 
på hos respondenter på tre av de fyra storbankerna. Banktjänstemännen arbetar efter interna 
föreskrifter vilket innebär att de arbetar relativt lika på andra kontor och de har därtill lämnat 
relativt liknande svar. Vi anser därför att vår studie har en godtagbar överförbarhet. 
                                            
74 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165 
75 Ibid., 166 
76 Ibid., 169 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 
 
Namn på respondent, företag / bank, anställningstid nuvarande arbete. 
 
1. Förklara kortfattat Era nuvarande arbetsuppgifter. 
 
2. Beskriv Era tidigare anställningar och arbetslivserfarenheter. 
 
3. Hur går kreditbedömningen till gentemot små företag? 
 
4. Vilket informationsunderlag kräver Ni av små företag vid kreditbedömningen? 
 
5. Vilken typ av information anser Ni är viktigast att beakta i samband med kreditgivning? Varför just denna typ 

av information?  
 
6. Vad innebär begreppet revision för dig? 
 
7. Skapar revisorns arbete nytta för Er, och i så fall hur? 
 
8. Vilka förväntningar har Ni på reviderat material? 
 
9. Förklara om och i så fall hur revisionsberättelsens innehåll kan tänkas påverka Er inställningen till att bevilja 

kredit. 
 
10. Beskriv Er kontakt med revisorer i samband med kreditgivningsbeslut. Redogör för betydelsen av denna 

kontakt. 
 
11. Använder Ni reviderad redovisningsinformation i Er kreditbedömning, och i så fall i vilken omfattning? 
 
12. Förklara den reviderade årsredovisningens betydelse för kreditbedömningen? (Hur stor är denna betydelse?) 
 
13. Vilken del av årsredovisningen har störst betydelse för bedömning av kreditrisken? Varför just denna eller 

dessa delar? 
 
14. Redogör för er inställning till lagstadgad revisionsplikt. 
 
15. Hur skulle Er inställning och Ert förtroende till årsredovisningen påverkas/förändras ifall den inte genomgick 

revision? (Påverkas bedömningen?) 
 
16. Skulle ni bevilja krediter utan att ta del av reviderad information? 
 
17. Skiljer sig kreditbedömningen åt mellan små aktiebolag och andra associationsrättsliga företag i samma storlek 

som inte genomför årlig revision? 
 
18. Vilka tänkbara konsekvenser kan ett borttagande av revisionsplikten innebära för Er? 
 
19. Hur tror Ni att Er bedömningsprocess kommer att påverkas/förändras i fall revisionsplikten i små företag 

avskaffas? 
 
20. Hur tror Ni att revisionens förtroende skall/kan ersättas i fall revisionsplikten avskaffas? Tror Ni att det finns 

andra alternativ som säkrar informationen? Vilka? 
 
21. Tror Ni att ett borttagande av revisionsplikten medför att Era informationskrav på företagen förändras? I så 

fall hur? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 
 
Namn på respondent, företag / bank, anställningstid nuvarande arbete. 
 
1. Berätta om dina nuvarande arbetsuppgifter. 

 
2. Beskriv Era tidigare anställningar och arbetslivserfarenheter. 

 
3. Berätta om kreditbedömningen till SME? Förklara hur den går till. 

 
Berätta om den information Ni behöver i samband med kreditbedömning av SME.  
 
Hur använder Ni olika typer av information? 
 

4. Vilken typ av information anser Ni är viktigast att beakta i samband med kreditgivning? Varför just denna typ 
av information?  
 

5. Vad innebär revision för dig i egenskap av banktjänsteman? 
 

6. Skapar revisorns arbete nytta för Er, och i så fall hur? 
 
Beskriv din syn på reviderad information. 
 

7. Vilka förväntningar har Ni på reviderat material? 
 

8. Förklara om och i så fall hur revisionsberättelsens innehåll kan tänkas påverka Er inställningen till att bevilja 
kredit. 
 

9. Beskriv Er kontakt med revisorer i samband med kreditgivningsbeslut. Redogör för betydelsen av denna 
kontakt. 
 

10. Använder Ni reviderad redovisningsinformation i Er kreditbedömning, och i så fall i vilken omfattning?  
 

11. Beskriv hur Ni använder Er av den reviderade informationen. 
 

12. Förklara den reviderade årsredovisningens betydelse för kreditbedömningen? (Hur stor är denna betydelse?) 
 

13. Redogör för er inställning till lagstadgad revisionsplikt i egenskap av banktjänsteman. 
 

14. Hur skulle Er inställning och Ert förtroende till årsredovisningen påverkas/förändras ifall den inte genomgick 
revision? (Påverkas bedömningen?) 
 

15. Skiljer sig kreditbedömningen åt mellan små aktiebolag och andra associationsrättsliga företag i samma storlek 
som inte genomför årlig revision? 
 

16. Vilka tänkbara konsekvenser kan ett borttagande av revisionsplikten innebära för Er? 
 

17. Hur tror Ni att Er bedömningsprocess kommer att påverkas/förändras i fall revisionsplikten i SME avskaffas? 
 

18. Hur tror Ni att revisionens förtroende skall/kan ersättas i fall revisionsplikten avskaffas? Tror Ni att det finns 
andra alternativ som säkrar informationen? Vilka? 
 

19. Tror Ni att ett borttagande av revisionsplikten medför att Era informationskrav på företagen förändras? I så 
fall hur? 
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Bilaga 3 – Brev till respondenter 
 
Inför kommande intervju 
Till att börja med vill vi tacka för att Ni ställer upp och låter Er intervjuas. Vi skickar över detta brev så 
Ni har möjlighet att bekanta Er med ämnet och problemet innan vi påbörjar intervjun.  
 
Bakgrund 
För tillfället förs en livlig debatt kring revisionspliktens existens i små aktiebolag. Enligt EG-rådets fjärde 
direktiv tillåts mindre aktiebolag (bolag med omsättning upp till 7,6 miljoner euro) att undantas från 
den lagstadgade revisionsplikten. I princip alla EU:s medlemsländer har valt att utnyttja undantaget.  I 
dag är det enbart de skandinaviska länderna som fortfarande ställer krav på revision i alla verksamma 
aktiebolag, oavsett storlek. Samtidigt talar mycket för att Danmark och Finland kommer att avskaffa 
revisionsplikten inom en snar framtid. Det främsta argumentet för att slopa revisionsplikten är att 
revisionens kostnader överstiger dess nytta. Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en utredning som 
visar att revisionsplikten i Sverige inte kan anses vara befogad och därmed bör avskaffas. Debatten har 
därmed fått nytt liv. Med hänvisning till sin utredning har Svenskt Näringsliv begärt att 
Justitiedepartementet utreder revisionspliktens betydelse i Sverige. Svenskt Näringsliv förespråkar ett 
slopande av revisionsplikten för de så kallade mikrobolagen (bolag med 3 miljoner kronor i omsättning). 
Likaså verkar en stor del av revisionsprofessionen vara för ett borttagande av revisionsplikten.         
 
Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka kreditgivarnas inställning till revisionens betydelse. 
Diskussionen har lett oss till följande problem och syfte. 
 
Problemformulering 
Vilken betydelse har /funktion fyller den lagstadgade revisionen för kreditgivarna? Använder bankerna 
det reviderade finansiella materialet i sin kreditbedömning, och i så fall i vilken utsträckning? Vilka 
konsekvenser skulle ett borttagande av revisionsplikten få för kreditgivarna? 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för revisionens betydelse för kreditgivande banker samt 
hur kreditgivare använder det reviderade materialet i sin kreditbedömning. Vi har även för avsikt att 
försöka utreda vilka konsekvenser ett borttagande av revisionsplikten skulle kunna tänkas innebära för 
kreditgivare. Detta gör vi genom att intervjua erfarna kreditgivare om deras uppfattning kring 
revisionens betydelse för kreditgivningsprocessen. 
 
Intervju 
Intervjun kommer att baseras på ett tjugotal olika frågor kring revisionens betydelse för kreditgivarna. 
För att underlätta vår datainsamling är vi tacksamma i fall Ni tillåter oss att spela in samtalet på 
bandspelare.  
 
 
Hör av er i fall Ni har några funderingar! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Erik Nyström   erinys-5@student.ltu.se 
Erik Rubing  erirub-2@student.ltu.se 
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