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Abstract 
 

The directive 2006/43/EG of the European Parliament and Council of Europe aim 

towards a far-reaching, but not complete, harmonization of the minimum rules that 

governs the legislated audit within the European Union. The fourth corporate/legal 

directive 78/660/EG article number 51 declares that the member states have the right to 

exclude small to medium-sized enterprises from mandatory audit. The interim report 

titled SOU 2008:32, concerning the abolishment of mandatory audit, was made public the 

March 3, 2008. The interim report consists of a number of changes that will bring the 

view of the banks on the annual audit report in the spotlight. This, especially, since the 

commission behind the report suggests that as little as four percent of the Swedish 

limiteds should henceforth be covered by the convention. The date for implementation of 

the new rules is set to the July 1, 2010. 

 

The aim of this paper is to describe how the banks view the audited information and to 

create an insight into how they will act in case the mandatory audit is abolished. In the 

greater scheme, this insight is important to be able to see if the impact of the change will 

be as expected. We want to find out how important the audited report is for banks in their 

credit processing, whether the way the banks do their credit processing will change after 

the abolishment of mandatory audit, and in addition if the contemporary credit process 

differs between a small rural area bank and a city bank. 

 

Our paper is written from a hermeneutic point of view. Two qualitative researches have 

been done. Initially, a preliminary study to show the contemporary credit process of the 

banks and secondly a more thorough study through qualitative interviews regarding the 

views of the banks on audited reports and the abolishment of the mandatory audit. Our 

final conclusions have been made according to an abductive method. 

 

The conclusions of the essay are that while the audited report was not the single most 

imperative part of the credit process, it was nevertheless a vital part of the process. 

Furthermore, the audited report can be set apart from its purpose, which is to secure the 

quality of the report. Whether the securing of the report is done by an accountant or not is 

of lesser concern for the bank, but the securing itself is the vital issue according to the 

bank. 

 

The banks we have interviewed do not believe that their credit processes will change due 

to the abolishment but that they are open to change if it is needed. They state that they 

might consider not requesting audited reports from some companies. We have also been 

able to conclude that the credit process does not differ much between banks in a rural 

community compared to city banks, if they belong to the same corporation. However, 

what does differ is the knowledge of the local market, as well as quicker decision-making 

belonging to a stand-alone rural bank. This report is preformed in Swedish.  
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Sammanfattning 
 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/43/EG syftar bland annat till en långtgående, 

men inte fullständig, harmonisering av de minimiregler som styr den lagstadgade 

revisionen inom EU.  Det fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EG artikel 51 

framhåller att medlemsstaterna har rätt att befria små och medelstora bolag från revision. 

Delbetänkande SOU 2008:32 angående revisionspliktens avskaffande offentliggjordas 

den 3 mars 2008. Sammanfattningsvis innehåller delbetänkandet SOU 2008:32 en rad 

förändringar och genom dessa förändringar kommer problematiken med bankers syn på 

den reviderade årsredovisningen att ställas på sin spets. Detta då utredningen föreslår att 

knappt fyra procent av Sveriges 280 000 aktiebolag skall fortsättningsvis omfattas av den 

lagstadgade revisionsplikten. Datumet för implementering av de nya bestämmelserna har 

utredningen satt till den 1 juli 2010. 

 

Uppsatsen syfte är att beskriva hur bankerna ser på den reviderade informationen för att 

skapa förståelse om hur de kommer att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten. I ett 

vidare syfte är denna förståelse viktig för att se om förändringen får det genomslag som 

förutspåtts. Detta kan vi göra genom att besvara våra forskningsfrågor. Vi vill se vilken 

betydelse den reviderade årsredovisningen har för banker i deras kreditberedning, se om 

bankernas kreditberedning kommer att ändras efter ett avskaffande av revisionsplikten 

samt om den nuvarande kreditberedningen skiljer sig mellan en bank i en storstad och en 

bank på en mindre ort.  

 

Vår uppsats är skriven med ett hermeneutiskt synsätt. Två kvalitativa undersökningar har 

genomförts. Dels en förstudie för att se på bankernas kreditberedning i dagsläget, dels en 

studie med djupgående intervjuer angående bankernas syn på den reviderade 

årsredovisningen och avskaffandet av revisionsplikten. Våra slutsatser är dragna utifrån 

ett abduktivt tillvägagångssätt. 

 

De slutsatser som vi kunde dra var att den reviderade årsredovisningen inte var den 

viktigaste delen i kreditberedningen i sig men en mycket viktig del i hela processen. 

Sedan kan man särskilja den reviderade årsredovisningen från dess syfte, att 

kvalitetssäkra företags räkenskaper. Det är inte nödvändigt för banken att 

kvalitetssäkringen utförs av en revisor, däremot att kvalitetssäkringen i sig själv är det 

mest betydelsefulla för banken.  

 

Bankerna som vi intervjuat tror inte att deras kreditberedning kommer att förändras i 

framtiden till följd av avskaffandet men de säger även att de är öppna för förändring om 

det krävs. De säger också att de kan tänka sig att inte kräva reviderade bokslut av vissa 

bolag. Vi har även kommit fram till att kreditberedningen inte skiljer sig åt i större 

utsträckning mellan en stor bank i en storstad och en mindre fristående bank på en mindre 

ort inom samma koncern. Det som skiljer sig åt är kännedomen om den lokala marknaden 

samt de kortare beslutsvägar som finns inom en fristående bank. 

 

 

Nyckelord: Revision, revisionspliktens avskaffande, banker, kreditberedning.  
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Förord 
 

Vårt uppsatsskrivande har varit mycket intressant och givande. Vi kommer att kunna ta 

med oss mycket erfarenhet ut i arbetslivet. Ämnet har känts mycket relevant och vi ser 

fram emot att se hur det kommer att bli efter avskaffandet av revisionsplikten. Vi har lagt 

ner mycket arbete på vår uppsats, men har trots detta bara fått en liten inblick i vårt ämne. 

 

Vi vill tacka de personer i vår närhet som stått ut med oss under vår uppsatsprocess. Vi 

vill även tacka våra respondenter på Sparbanken Alingsås och Swedbank samt vår 

handledare Per Forsberg, som ställt upp under hela processen. Utan er hade inte denna 

uppsats varit möjlig. 

 

 

Vi önskar våra läsare en intressant och trevlig läsning. 

 

 

Alingsås Maj 2008 

 

 

 

 

           

Sophie Johansson     Gustav Damborg 
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50/25/50-bolag Bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
1
 

 

- mer än 50 anställda  

- Balansomslutning på 25 MSEK 

- Nettoomsättning på 50 MSEK 

 

 

                                                 
1
 Enligt ÅRL 1: 3 (SFS 1995:1554) 
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1. Inledning 
 

 

apitlet behandlar bakgrunden till vår studie. Här behandlas dagens lagstadgade 

revision för att senare komma in på EU:s arbete med att harmonisera lagstiftningen 

mellan medlemsländerna och främst det delbetänkande som under våren presenterades 

angående revisionspliktens avskaffande. Tidigare forskning på ämnet tas även upp. Utifrån 

bakgrunden formuleras en problemdiskussion som utmynnar i vår uppsats frågeställning. 

 
1.1. Bakgrund 
 

I Sverige infördes kravet på en kvalificerad revision, revisionsplikt, för samtliga aktiebolag den 1 

januari 1983 genom en ändring i den dåvarande aktiebolagslagen (ABL) (SFS 1975: 1385). 

Motiven för ändringen som återfinns i förarbetet var att plikten utgjorde nytta gentemot ägarna 

samt motverkade ekonomisk brottslighet. Dessa motiv fanns återigen med i 

Aktiebolagskommittén överväganden år 1995 (Thorell & Norberg 2005).  

 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) klargörs att begreppet revision innebär att revisorn ska 

granska bolagets årsredovisningar och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.  

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god redovisningssed kräver. Om 

bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om en sådan har 

upprättats, samt koncernföretagens inbördes förhållande (ABL 9:3). 

 

Revisionen utmynnar i en revisionsberättelse som består av uttalanden från revisorn angående de 

reviderade delarna. Uttalandet ska sedan, tillsammans med årsredovisningen, utgöra 

beslutsunderlag för företagets intressenter. Indirekt är målet för en revision att säkerställa 

trovärdigheten i den ekonomiska informationen om bolaget samt skapa tilltro till hur styrelse och 

VD uppfyller sina uppdrag (FAR:s Revisionsbok 2000). Förtroendet för ett bolag är oerhört 

väsentligt vid finansiering, knytande av kontakter för affärer och därigenom tillväxten för 

bolaget. Genom revisionsberättelsen skapas en kvalitetskontroll som främjar skapandet av 

förtroende (Skough et. al Balans nr 12, 2007). 

 

EU:s arbete att harmonisera regleringen av redovisningen mellan medlemsländerna har resulterat 

i olika direktiv. Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/43/EG syftar bland annat till en 

långtgående, men inte fullständig, harmonisering av de minimiregler som styr den lagstadgade 

revisionen inom EU. Med detta som bakgrund har Sverige satt igång en implementering av 

direktivet som skall vara gjort innan den 29 juni 2008 (SOU 2007:56). Samtidigt ligger EU:s 

direktiv i linje med regeringens arbete med att minska den administrativa belastningen på små 

bolag (Dagens Industri, 2008-01-09). 

 

Delbetänkandet om avskaffandet av den lagstadgade revisionsplikten utgör endast en del av EU:s 

och regeringens arbete med att minska den administrativa bördan för unionens och därigenom 

Sverige företag. Man kan förenklat säga att den utgör en av tre delar med förändringar som 

regeringen drivit på. En andra del syftar till att skapa en enklare redovisning och tillsattes under 

sommaren 2007. Utredningen skall implementera EU:s redovisningsdirektiv för SME:s i Sverige 

K 
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och ett delbetänkande från utredningen planeras att komma den 31 juni 2008 (Dir. 2007:78). Den 

tredje och sista delen syftar till att skapa ett enklare aktiebolag då trenden inom EU är att sänka 

kapitalgränsen för aktiebolag kraftigt eller helt slopa den. Utredningen ska i första hand utreda 

just kapitalgränsen för aktiebolag i Sverige. Utredningen planeras vara klar senast den 31 mars 

2009 (Dir. 2007:132). 

 

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EG artikel 51 framhåller att medlemsstaterna har rätt 

att befria små och medelstora bolag från revision. Kriterierna för små och medelstora bolag enligt 

direktivets normer är
2
: 

 

Balansomslutning: < 4 400 000 € 

Nettoomsättning: < 8 800 000 € 

Medelantal anställda under räkenskapsåret: < 50 stycken  

 

Bolaget får inte överskrida två av de tre kriterierna för att klassas som SME. Om Sverige fullt ut 

ska befria bolag enligt EU:s kriterier per den 2008-01-07 så innebär det att 98 % av Sveriges 

280 000 bolag kommer att beröras enligt en genomgång av Upplysningscentralen som gjorts för 

Dagens Industrins räkning (Dagens Industri, 2008-01-07). 
  

Delbetänkande SOU 2008:32 angående revisionspliktens avskaffande offentliggjordas den 3 mars 

2008. Sammanfattningsvis innehåller delbetänkandet SOU 2008:32 en rad förändringar och 

genom dessa förändringar kommer problematiken med bankers syn på den reviderade 

årsredovisningen ställas på sin spets. Detta då utredningen föreslår att knappt fyra procent av 

aktiebolagen fortsättningsvis skall omfattas av den lagstadgade revisionsplikten. Utredningen 

föreslår vidare även att förvaltningsrevisionen ska slopas och att revisorn i framtiden inte är 

skyldig att granska hur kunden fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller om brott 

förekommit i dess verksamhet. Mandattiden för revisorns uppdrag vill utredningen korta ner från 

fyra år till ett år. Utredningen föreslår även att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämman utan 

stöd i bolagsordningen och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna rörande revision ska 

upphöra helt. Därigenom innebär förändringen i stort sett en återgång till det som gällde före år 

1988. Datumet för implementeringen för de nya bestämmelserna har utredningen satt till den 1 

juli 2010 och skall då tillämpas tidigast av företag vars räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 

2010 (SOU 2008:32 s.13).
3
  

 
1.2. Problemdiskussion  
 

Idag är inte frågan huruvida revisionsplikten skall avskaffas eller inte i Sverige utan diskussionen 

kretsar kring vilka företag som skall omfattas av avskaffandet. I dagsläget varierar det mycket 

mellan medlemsländernas nationella gränsvärden inom den norm EU:s direktiv gett. De flesta 

länderna har nationellt uppsatta gränser som är anpassade efter förutsättningarna på den 

nationella marknaden samt var de är i processen. Exempelvis har Danmark och Finland redan 

                                                 
2
 Kriterierna för klassificeringen ändras löpande av rådet enligt direktivet. Kriterierna ska ses över vart femte år 

enligt artikel 53.2 för att följa utvecklingen inom gemenskapen. (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 

348 , 3/12/1999 s. 70)  
3
 Den 29 juni 2008 skall direktivet vara implementerat dock finns en valfrihet att slopa revisionsplikten. Den 1 juli 

2010 föreslås delbetänkandet angående avskaffandet av revisionsplikten att införas i Sverige. 
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avskaffat revisionsplikten för små bolag. Länderna har satt egna gränser på vad som klassas som 

små bolag och har därigenom inte följt EU:s direktiv fullt ut. Finland har satt gränsen för 

revisionsfrihet till 100 000 € i balansomslutning, 200 000 € i omsättning och tre anställda medan 

Danmark satt gränsen till 200 000 € respektive 400 000 € och 12 anställda (Göteborgs Posten 

2008-01-18).  

 

Enligt Thorell och Norberg (2005) är en av de främsta individuella intressenterna för SME- 

bolagens redovisningsinformation kreditgivarna. Detta då de har ett direkt intresse av innehållet i 

redovisningen. Därför är denna intressentgrupp positiv till att få reviderade uppgifter att basera 

sin kreditgivning på. I Balans nr 12 (2007) framhåller B. Skough och D. Brännström att kvalitén 

på årsredovisningar beror till stor del på revision. Under 2006 erhöll Bolagsverket 318 462 

årsredovisningar och av dessa hade 13 % en anmärkning i revisionsberättelsen från företagets 

revisor. De tre vanligaste anmärkningarna som revisorerna gör är i följande ordning: 

 

 Bolagets aktiekapital är mer än till hälften förbrukat. 

 Bolaget har felaktigt redovisat skatter och avgifter. 

 Bolaget har inte upprättat årsredovisningen inom utsatt tid. 

 

Ingen av dessa tre anmärkningar kan revisorn påverka under själva revisionen. Därigenom drar 

författarna slutsatsen att många fel rättas under revisionens gång såsom värderingsfel och/eller 

periodiseringsfel. Skough och Brännström påpekar även att bland större bolag, så kallade 

50/25/50 bolag, har endast 426 företag av totalt 318 462 företag fått en anmärkning under 2006.  

 

Kommer avskaffandet att försvåra bankernas riskbedömning då eventuellt fler fel uppstår i 

bolagens rapportering och ingen kvalitetskontroll utförs? För att kunna svara på frågan måste 

man ha en klar bild av hur bankernas kreditberedning går till och vilken vikt reviderade 

årsredovisningen har. 

 

Det finns flera tidigare studier i ämnet. Svensson (2004) klargör i sin studie att banker anser att 

årsredovisningen inte är tillräckligt aktuell vid bedömning i kreditgivningsprocessen. Den är inte 

heller tillräckligt tillförlitlig och jämförbarheten över tid har kritiserats. Samtidigt saknar banker 

tillräcklig relevant information i årsredovisningen för att kunna göra bättre analyser av företagets 

nyckeltal, kassaflöden, budgetar, prognoser samt säkerheter. Banker använder sig även av sina 

relationer till företagen för att få tillgång till mer aktuellt material såsom preliminära bokslut, 

periodrapporter, budgetar samt prognoser.  

 

Svensson (2004) säger även att bedömningen skiljer sig mellan olika typer av företag. Då främst 

mellan tjänsteföretag och industriföretag beroende på utgifter för immateriella tillgångar samt för 

att materiella tillgångar för säkerhet saknas. Detta gör att bedömningen av tjänsteföretag tenderar 

att baseras på personkännedom och förtroende till bolagets ledning och/eller ägare framför 

redovisningsinformation (Balans nr 1, 2004).  

 

Mjuka värden har enligt studien en större betydelse vid bedömning av vissa företag men är det så 

att det skiljer sig mellan banker hur dessa använder mjuka värden? Är det så att en bank som 

verkar på en lokal marknad på en mindre ort använder sig av mjuka värden och privata relationer 

i en större utsträckning än en bank som verkar inom ett större geografiskt område, i en större stad 
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och/eller är centralt styrd? Med mjuka värden menar vi de kvalitativa faktorer som kan används 

vid en kreditbedömning utöver de hårda värdena, kvantitativa faktorer, som exempelvis 

årsredovisningen utgör. De mjuka värdena kan bland annat bestå av företagets affärsidé, hur 

företagets omvärld ser ut, vilka resurser företaget förfogar över och vilket förtroende personen 

eller personerna bakom företaget inger.  

 

Thorell & Norberg (2005) anser att revisionsplikten har en marginell betydelse för bankernas 

kreditberedning och når denna slutsats genom att hänvisa till att flertalet länder är utan 

revisionsplikt idag. Vidare påpekar de att banker har möjlighet att avtala om revision när de anser 

att det behövs.  

 

I ECON:s studie (2007) framhåller bankföreningen att det anses högts sannolikt att banker även 

efter revisionspliktens avskaffande kommer att kräva reviderade räkenskaper i samband med 

kreditberedning. Dock kan kravet bli en konkurrensfördel. Att i den hårda konkurrensen om 

kunderna så lockar banker med att avstå från att kräva revision. Risken finns att detta skall uppstå 

och då skapa en viss kreditoro på marknaden. Om plikten avskaffas kommer det krävs någon 

annan form av kvalitetssäkring.  

 

Tidigare forskning i form av uppsatser inom området har kommit fram till olika tänkbara 

slutsatser huruvida banker kommer att kräva reviderat material vid kreditgivningsbeslut. 

Bergenström och Österberg (2006) skriver i sin slutsats att ett avskaffande av revisionsplikten 

inte skulle innebära någon förändring i den ekonomiska information banker kräver. Detta då 

deras studie påvisar att redovisningsinformationen utgör en viktig del i beslutsunderlaget. 

Samtidigt påpekar författarna att de inte anser att redovisningsinformationens tillförlitlighet 

kommer att påverkas i så stor utsträckning att banker i framtiden inte skulle använda 

informationen vid sin beslutsprocess.  

 

I en annan uppsats av Svenson och Bergström (2007) var slutsatsen att reviderat material används 

i stor utsträckning men kompletteras med mjuk information vid kreditgivningsbeslut. Denna 

mjuka information likställs med det reviderade materialet och därför tror deras respondenter att 

de fortsättningsvis kommer att kräva årsredovisningar oavsett om de är reviderade eller ej. 

Respondenterna antar att liknande alternativ till den oberoende granskningen kommer att 

utvecklas i stället.  

 

Är det så att banker av rutin vill fortsätta använda sig av den reviderade informationen eller finns 

det alternativ som är likvärdiga? Handlar det om vad banker vill ha för information eller vad de 

egentligen behöver? Delade meningar finns om den lagstadgade revisionen och något riktigt bra 

svar på frågan har inte kunnat ges.  
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1.3. Frågeställning 

 

Genom vår problemdiskussion har vi kommit fram till en huvudfråga med två underordnade 

delfrågor. Frågorna är relevanta i den pågående diskussionen kring revisionspliktens avskaffande. 

 

 

 Vilken betydelse har den reviderade årsredovisningen för banker? 

 

o Kommer bankernas kreditberedning att ändras vid ett 

avskaffande av revisionsplikten och i så fall hur? 

 

o Skiljer sig kreditberedningen mellan en bank i en storstad och 

en bank på en mindre ort och i så fall hur? 

 

1.4. Syfte 
 

Vi skall genom att beskriva hur bankerna ser på den reviderade information, som de i dagsläget 

använder sig av, skapa förståelse om hur de kan komma att agera vid ett avskaffande av 

revisionsplikten. I ett vidare syfte är denna förståelse viktig för att se om förändringen får det 

genomslag som förutspåtts i delbetänkandet. 

 

1.5. Avgränsning 
 

Vi kommer enbart att behandla kreditgivare i form av banker samt kreditgivning och 

kreditbedömning gentemot aktiebolag. Uppsatsen kommer att ha ett användarperspektiv utifrån 

bankens synvinkel för att belysa problematiken i våra forskningsfrågor. Vi har valt att undersöka 

kreditberedningen på två banker på två olika orter med skiftande storlek som agerar på den 

svenska företagsmarknaden. Då vi valt att behandla banker som intressenter begränsas vi även av 

banksekretessen för viss djupare förståelse då vi inte kan få tillgång till viss känslig information. 

 

1.6. Målgrupp 
 

Uppsatsen riktar sig i första hand till banker och personer som arbetar med revision samt 

studenter inom ämnesområdet. Även andra intressegrupper såsom företag som omfattas av 

revisionspliktens avskaffande kan ha intresse av uppsatsen. 

 
1.7. Uppsatsens aktualitet  
 
Ämnet är i allra högsta grad relevant då ett delbetänkande angående den lagstadgade revisionen 

kom den 4 april 2008 och ämnet har under en längre tidsperiod diskuterats i olika forum. 

Bolagens intressenter, och då i vårt fall banker, kommer rent praktiskt att påverkas av de 

förändringar som skall genomföras och det finns ingen enhetlig bild av hur bankerna kommer att 

agera. Det finns heller ingen enhetlig teoribildning av ämnet även om det finns mycket forskning. 

Därför tror vi att man måste göra en djupare analys för att ge en mer nyanserad bild av 

problematiken. Uppsatsen är aktuell oavsett vilka gränser som slutligen fastställs genom lag, då 
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vår uppsats handlar om bankens syn på revision och den reviderade årsredovisningen. Uppsatsens 

slutsatser är oberoende av vilka gränser som sätts och vilka företag som berörs av den nya 

lagstiftningen. 

 
 
1.8. Uppsatsens fortsatta disposition  
 
Kapitel 2 

 

I det följande kapitlet kommer vi att beskriva vår uppsats genomförande. Vi beskriver här olika 

synsätt på kunskap och vilka olika sätt det finns att närma sig den empiriska verkligheten för att 

kunna mäta den. Vi presenterar hur vi praktiskt kommer att gå tillväga för att insamla, tolka och 

analysera vår information. Vi presenterar även våra studieobjekt och respondenter. 

Avslutningsvis presenterar vi hur vi ser på vår studies kvalitet. 

 

Kapitel 3 

 
I kapitlet kommer vi att behandla vår teoretiska referensram.  Här behandlas först centrala 

begrepp och årsredovisningen som den ser ut idag. Följande avsnitt behandlar revision och sedan 

behandlas det delbetänkande som framlades i början av april i år. Sist redogörs för 

kreditberedningen i teorin. 

 

Kapitel 4 

 

Kapitlet behandlar kreditberedning i praktiken. Delen skall ses som en del av vår referensram 

men då informationen har inhämtats från empirin genom en fokusgrupp ligger detta som ett eget 

kapitel.  

 

Kapitel 5 

 

Här presenteras de intervjuer vi valt att göra på Sparbanken Alingsås och Swedbank i Göteborg 

för vår empiriska studie samt de respondenter som vi intervjuat.   

 

Kapitel 6 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera det resultat som vi fått i den empiriska undersökningen 

kopplat till vår teoretiska referensram. Kapitlets delar behandlar först årsredovisningen och 

revision. De två avslutande delarna behandlar bankernas kreditberedning samt den förändring 

som implementeringen av delbetänkandet kan innebära. 

 

Kapitel 7 

 

I det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser och diskuterar vad vi har fått för svar på 

våra forskningsfrågor. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt forskning på ämnen som vi ser 

som intressanta.  
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2. Metod 
 

 
etta kapitel handlar om hur vi som författare ser på vår verklighet och vårt studieobjekt 

och hur vi förhåller oss till dessa. Kapitlet går även igenom vilka metoder vi valt att 

använda oss av när vi närmar oss vår empiriska verklighet för att få svar på våra 

forskningsfrågor. 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt  
 

Det vetenskapliga förhållningssättet som forskaren har sammanfattas av hur han förhåller sig till 

verkligheten, sin forskning och sitt undersökningsobjekt.  
 
2.1.1. Teoribegreppet  
  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det forskarens uppgift att utveckla och pröva teorier som 

skall hjälpa till att förstå verkligheten. Teori är ett system av antaganden eller satser som 

beskriver den del av verkligheten som forskaren studerar. Den skall utgöra en sammanhängande 

helhet utifrån vilken vi kan förstå eller förklara en så stor mängd av existerande information om 

det studerade objektet som möjligt. När man studerar samhällsvetenskapen så befinner sig 

studieobjektet i ständig förändring då det involverar människor. Studieobjektet förändras av sin 

egen dynamik men också som en följd av ny vetenskaplig kunskap. Det är därför svårt att finna 

en slutgiltig och ”riktig” teori som beskriver samhället och människan.    
 
2.1.2. Kunskapssyn  
 

När man forskar finns det spelregler för inom vilka ramar allt vetenskapligt arbete sker. Det är 

dock inte självklart vilka dessa spelregler är eller bör vara. De spelregler man väljer beror på 

vilken kunskapssyn forskaren har och motiverar varför dessa spelregler skall följas. Två olika 

vetenskapsteoretiska plattformar är positivism och hermeneutik och dessa är två skilda syner på 

kunskap. Man säger att positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori medan hermeneutik 

ligger till grund för den kvalitativa (Lundahl & Skärvad 1999).  

 

Positivismen har den uppfattningen att det mänskliga vetandet är begränsat till det positiva eller 

det givna, det vill säga till erfarenheten. Enligt denna uppfattning är vetenskapens uppgift att 

beskriva regelbundenheter i det givna. Detta gör att teologi och metafysisk spekulation ses som 

meningslös (Allwood & Erikson 1999). Med teologi menas allt vetenskapligt studium av religion 

ur olika aspekter och med metafysik läran om det som ligger utanför det fysiska (Haglund, 
Nationalencyklopedin).  

 

Lundahl och Skärvad (1999) sammanfattar den positivistiska grundsynen med att det finns en 

verklighet som har en värderingsfri och faktamässig karaktär. Verkligheten finns oberoende av 

vem som betraktar den, verkligheten är objektiv. Forskarens uppgift är att avbilda verkligheten 

som den är, finna sanningen om verkligheten. Då verkligheten har en oändlig mångfald handlar 

det om att göra förenklade avbildningar genom exempelvis begrepp och modeller. 

D 
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Kunskapsutvecklingen går ut på att finna bättre beskrivningar och förklaringar av verkligheten, 

och därigenom generera bättre möjligheter att göra korrekta förutsägelser. En forskare får inte 

genom sin närvaro störa forskningsobjektet, utan endast fungera som en observatör.  

 

Hermeneutik kallas även förståelse- eller tolkningslära. Uppfattningarna går isär inom 

hermeneutiken om vad förståelse och tolkning innebär, också om vad som kan tolkas. Dock kan 

syftet med tolkning ses som en hjälp att förstå bättre eller en förutsättning för förståelsen 

(Allwood & Erikson 1999).  Forskning om sociala och mänskliga förhållanden kan bara leda 

fram till kunskap som är bunden i tid och rum. Detta då kunskapen ändras och möjligheten att 

generalisera är begränsad. Det finns en betydande skillnad mellan fysiska och sociala fenomen. 

Detta då alla fenomen tolkas och tyds av människan, man ger fenomenen betydelse, det vill säga 

innebörd eller mening. Att undersöka sociala fenomen handlar bland annat om att förstå 

betydelser (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Forskningens mål är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation och vad det 

får för betydelse för beslut och handlingar. Enskilda fenomen kan endast förstås genom att förstå 

det speciella sammanhang i vilket det ingår, man måste få en helhetssyn. Detta styrs också av 

vem som gör tolkningen och ur vilket perspektiv tolkningen görs. Med inlevelse och engagemang 

bör forskaren söka tränga in i och deltaga i det fenomen han undersöker. Allt går inte att nå 

genom förnuftet och känslor kan förmedla kunskaper som annars inte kunnat nås. Det är inte 

möjligt att bedriva opartisk forskning, personliga erfarenheter är ofta nödvändiga förutsättningar 

för att uppnå vetenskaplig forskning (Lundahl & Skärvad 1999).  

 

Vår verklighetsuppfattning grundar sig på att verkligheten existerar enbart genom det mänskliga 

medvetandet. Alltså att vår verklighet är uppbyggd på det mänskliga tänkandet där idéerna är det 

mest väsentliga.
4
  

 

Våra studieobjekt är människor och vi skall beskriva den reviderade årsredovisningens roll i 

bankers kreditberedning hos våra studieobjekt. Indirekt blir då vårt studieobjekt 

kreditberedningen och därigenom är det naturligt att inta förhållningssättet att processen inte kan 

vara verklig utan det mänskliga medvetandet. Vi har som utgångspunkt att denna process skapas 

av kreditgivaren samt det kreditsökande företaget vid en kreditbedömning och utan det mänskliga 

tänkandet återfinns ingen process. Om vi skulle ha en annan utgångspunkt, att världen är 

oberoende av vårt medvetande, hade det inte varit möjligt att studera en process då den är 

beroende av det mänskliga medvetandet. Det hade ytterligare begränsat oss då vi inte hade kunnat 

gå från det specifika objektet till det allmänna.
5
  

 

För att kunna skapa kunskap och uppfylla syftet med uppsatsen är det nödvändigt att vi använder 

vårt förnuft för att kunna göra korrekta slutledningar av vårt empiriska material. Vi måste även 

kunna sätta oss in i respondentens situation och kunna relatera vårt empiriska material till den 

specifika situationen.
6
   

 

                                                 
4
 Bassim Makhoufi, föreläsning den 28 januari 2008. 

5
 Bassim Makhoufi, föreläsning den 28 januari 2008. 

6
 Bassim Makhoufi, föreläsning den 28 januari 2008. 



 

- 9 - 
 

Vår kunskapssyn i uppsatsen är således hermeneutisk. Vi tror att det är genom dialogen med 

respondenten som grunden för kunskap kommer att läggas. Dock kan vi inte föra dialogen om vi 

inte har en förförståelse på området och därmed en delförståelse. Genom dialogen skapas 

ytterligare förståelse och en helhet skapas som nu utgör en ny förförståelse. Då vi vill kunna 

skapa en helhet i vår kunskap om studieobjektet är det nödvändigt att kunna använda vårt eget 

förnuft då vi omöjligt kan ha erfarenhet av alla aspekter av studieobjektet.  

 

Kunskapen om den enskilda delen ger inget utan att den sätts in i ett större sammanhang, i en 

helhet. För att nå en förståelse om helheten är det nödvändigt att kunna se forskningsproblemet 

från olika synvinklar och gå från del till helhet genom att använda sitt förnuft. Det är även 

nödvändigt att sätta det empiriska materialet i relation till respondentens perspektiv. Genom att 

förnuftet spelar en betydande roll och fokus ligger på det mänskliga beteendets bakomliggande 

mening är det svårt att inneha en objektiv syn.
7 

 
 

2.1.3. Val av perspektiv  

Johannesen & Tufte (2002) beskriver perspektiv som något som är lösare än en teori, ett 

betraktelsesätt eller en synvinkel. Det handlar om att se på något på ett visst sätt, från ett visst 

perspektiv. Ett fysiskt objekt kan vara konstant, men de subjektiva upplevelserna av objektet blir 

olika beroende på från vilket perspektiv man studerar det. Man kan likna ett perspektiv vid ett par 

glasögon eller kikare vilket man ser det studerade objektet. Hur man uppfattar objektet beror då 

på vilken sorts glasögon man väljer att ta på sig eller vad man väljer att titta på eller inte titta på 

med sin kikare.  

 

När vi valde perspektiv utgick vi från vårt syfte. Vi tittar på revision ur ett bankperspektiv, hur 

man använder det reviderade bokslutet och hur man kommer att agera vid ett avskaffande. 

Uppsatsen riktar sig främst till banker och studenter men även till företag som påverkas av 

avskaffandet. Man kan därför säga att vår uppsats har ett användarperspektiv. 
 

2.1.4. Kunskapsväg  

De teorier forskaren producerar skall ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt och 

underlaget för detta byggande av teorier är information och data om den del av verkligheten som 

man studerar. Detta underlag brukar kallas empiri och forskarens arbete består av att relatera teori 

och verklighet till varandra. På vilket sätt man gör detta är ett av de verkligt centrala problemen i 

allt vetenskapligt arbete (Patel & Davidsson 2003). 

 

Vårt val av kunskapsväg ska tydliggöra hur vi ska närma oss denna empiriska verklighet. Då vår 

uppsats bygger på ett empiriskt intresse har den ett empiriskt perspektiv. Vid empirisk forskning 

är det viktigt att klargöra relationen mellan teori och empiri då dessa ofta går hand i hand. Detta 

då teorier som saknar empirisk grund lätt blir rent spekulativa medan empiriska undersökningar 

utan teoretiskt stöd enbart blir enskilda beskrivningar av det specifika studieobjektet 

(Johannessen & Tufte 2002 s. 35). Därigenom är de båda delarna viktiga i vår 

kunskapsutveckling. Hur vi når kunskap har då två olika utgångspunkter, antingen i teorin eller 

empirin.  

                                                 
7
 Bassim Makhoufi, föreläsning den 31 januari 2008. 
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Att utgå från teorin för att testa eller utöka befintliga teorier för att generera kunskap kallas 

deduktiv metod (Artsberg 2005 s. 31). Den deduktiva metoden brukar kallas bevisandets väg 

(Holme & Solvang 1997). Här utgår forskaren som har en deduktiv metod från generella 

principer för att dra slutsatser om enskilda händelser (Andersen 1998).  I den så kallade 

hypotetiskt-deduktiva metoden härleds hypoteser ur redan befintlig teori som sedan testas 

empiriskt i det aktuella fallet. På så sett antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas just 

genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori och den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattningar färgar i mindre grad forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2003).  

 

När vi utgår från empirin för att bygga upp ny teori och således ny kunskap kallas denna metod 

för induktion (Artsberg, 2005 s.31). Den induktiva metoden brukar kallas upptäcktens väg 

(Holme & Solvang 1997). Utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 

teori kan forskaren studera forskningsobjektet och utifrån den insamlade empirin formulera en 

teori. Problemet här kan då vara att man egentligen inte vet något om teorins generalitet eftersom 

den baseras på ett empiriskt underlag som är typisk för just den situation, tid eller grupp 

människor man studerar. Bara för att man inte utgår från någon tidigare teori betyder det inte att 

man forskar helt förutsättningslöst då forskaren har egna idéer, föreställningar som ofrånkomligt 

kommer att färga de teorier som framställas (Patel & Davidsson 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Relationen mellan verklighet och teori 

Källa: Patel & Davidsson 2003 s. 25 
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Det finns även en tredje slutledningsmetod, en växelverkan mellan teori och empiri som kallas 

abduktion. Metoden alternerar mellan deduktion och induktion i syfte att få en djupare 

meningsstruktur.
8
 Abduktion innebär att utifrån ett särskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster 

eller en primär teori som kan förklara det man studerar. Detta första steg kan sägas vara av 

induktiv karaktär. I ett andra steg arbetar forskaren deduktivt då den första hypotesen eller teorin 

man kom fram till testas på nya fall. Detta leder till att den första hypotesen eller teorin utvecklas 

och utvidgas för att bli mer generell. Det finns både för- och nackdelar med denna metod. En 

fördel är att forskaren inte låser sig, som kan vara fallet när man använder en strikt induktiv eller 

deduktiv metod. En nackdel är att alla forskare är färgade av tidigare forskning och erfarenheter 

och därför inte startar förutsättningslöst. Forskaren kan omedvetet välja studieobjekt utifrån 

tidigare erfarenheter och formulera en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa tolkningar 

(Patel & Davidsson 2003).   

 

Då vår uppsats baseras på ett verkligt fenomen, kreditberedning, så utgörs utgångspunkten för 

uppsatsen av empiri. Vår slutledningsmetod är således induktiv, dock har den även inslag av 

deduktion då vi hade en viss teoretisk grund till vår studie. Därför kan man säga att vår studie har 

en mer abduktiv karaktär.  

 

2.1.5. Forskningsstrategi  
 

Det är hur vårt undersökningsproblem är formulerat som avgör om vi främst kommer att bedriva 

kvalitativ eller kvantitativ inriktad forskning, det vill säga forskningsstrategi. Lite förenklat kan 

man säga att om vi vill ha svar på frågorna ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är 

relationerna?” bör forskaren använda sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder, en 

kvantitativ metod. Om problemet däremot handlar om att tolka och förstå exempelvis människors 

upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor av typen ”Vad är detta? Vilka är de underliggande 

mönstren?” så bör vi använda verbala analysmetoder, kvalitativ metod (Patel & Davidsson 2003 

s. 14). 

 

När man använder en kvantitativ forskningsmetod innebär datainsamlingen någon form av 

mätning (Lundahl & Skärvad 1999). Kvantitativa metoder är mycket lika de metoder som 

används inom naturvetenskaperna nämligen att man använder sig mycket av statistik, matematik 

och aritmetiska formler.  Det finns ganska klara riktlinjer hur man ska genomföra en 

undersökning som är kvantitativ. Det primära syftet är att skapa kunskap om orsaker till det som 

är föremål för undersökningen. Detta är nödvändigt för att man skall kunna testa om de resultat 

man uppnått gäller för alla de enheter som man vill uttala sig om. Det möjliggör att man kan göra 

förutsägelser om fenomen (Andersen 1998). 

 

Vid kvalitativa metoder är det centrala att genom olika typer av datainsamling skapa en djupare 

förståelse av det problemförhållanden man studerar. Ett moment som är centralt är också att 

förstå problemkomplexets samband med helheten.  Till skillnad från den kvantitativa metoden så 

använder man sig endast i mindre utsträckning av statistik, matematik och aritmetiska formler. 

Detta då data inte är av den art att det är möjligt (Andersen 1998). En undersökning av kvalitativ 

karaktär utgörs främst av ord, text och handlingar där objektens underliggande mening och 

                                                 
8
 Bassim Makhoufi, föreläsning den 11 februari 2008. 
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innebörd ges fokus (Christensen et al 2001). Det primära kunskapssyftet är inte att förklara något 

utan att skapa förståelse (Andersen 1998).  

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då den kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. 

Kunskapsutvecklingens grund ligger i närheten till undersökningsenheterna.  Vi försökte sätta oss 

in i våra undersökningsenheters situation och såg världen utifrån deras perspektiv. På detta sätt 

kunde vi se det fenomen vi studerade inifrån och kunde på detta sätt skapa djupare förståelse för 

det vi valt att studera. Tillsammans med ett yttre perspektiv kunde vi få en helhet i vårt arbete 

(Holme & Solvang 1997).   

 

2.2. Tillvägagångssätt  
 

Det följande avsnittet innehåller en redogörelse av de metoder vi använt oss av för att insamla, 

tolka och analysera vår data. Avsnittet innehåller även ett stycke om vår datas karaktär samt de 

respondenter vi valt att använda oss av. Avsnittet avslutas med en utvärdering om kvaliteten på 

vår uppsats.   
 

2.2.1. Datainsamling  
 

Det finns olika sätt att samla in data för att få våra frågeställningar besvarade och det är just 

frågeställningarna och typen av undersökning som styr insamlandet (Holme & Solvang 1997). 

 

Intervjutekniker 
 

Vi ville skapa kunskap om studieobjektet genom att utföra intervjuer. Först måste vi skilja på vår 

förstudie som var konstruerad som en typ av fokusgrupp och vår senare empiriska undersökning 

vilka konstrueras som delstrukturerade intervjuer.  

 

En fokusgrupp är en form av gruppintervjuer. Gruppen består normalt av sex till tolv deltagare. 

Deltagarna har något gemensamt som intervjun kretsar kring. Den gemensamma faktorn bland 

deltagarna kan vara en erfarenhet eller en upplevelse. Inför genomförandet utarbetar forskaren en 

intervjuguide. Man startar med en lista på frågor som forskaren vill ha besvarade och sedan 

organiserar man dessa frågor inom olika ämnen. Det gör att den slutgiltiga intervjuguiden består 

av en uppsättning generella ämnen. I intervjun används guiden flexibelt så att ämnen som redan 

behandlats hoppas över och lämnar plats för eventuella nya ämnen som uppkommit genom 

samtalet (Johannessen & Tufte 2002 s. 101-104).  

 

I vårt fall bestod fokusgruppen av två personer som arbetar med kreditgivning i någon form. 

Syftet med att välja intervju i form av en fokusgrupp är att inte enbart svaren blir intressanta utan 

även samtalet och diskussionen mellan deltagarna kan bidra med en större förståelse (Andersen 

1998 s. 162-163). Därför valde vi att inte ha några förutbestämda frågor utan använde en av oss 

skapad modell eller en intervjuguide som vi samtalade runt. Denna intervjuguide redovisas i 

Bilaga 1. Interaktionen inom gruppen engagerar alltså så att svaren blir mer nyanserade och 

djupgående än vid en traditionell intervju. Förhoppningsvis upplever även deltagarna att denna 

intervjuform är mer intressant och stimulerande och på så vis blir processen mer produktiv 

(Andersen 1998 s. 162-163). Trots att vår fokusgrupp inte innehåller det antal respondenter som 

är förutsättningen för en fokusgrupp har vi ändå valt att benämna vår förstudie som en 
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fokusgrupp. Motiven till detta är främst att formen för fokusgruppen var att inte använda några 

förutbestämda frågor utan teman.  

  

Genom att använda en fokusgrupp initialt i vår forskning syftade vi till att utveckla vår 

referensram. Då vår undersökning utgick från ett verkligt problem ter det sig naturligt att inte 

enbart förlita sig på teorin när vi bildade vår referensram. Då mycket av teorin bakom 

kreditberedning begränsas av sekretess från bankens sida kunde vi endast fånga denna kunskap 

genom vår fokusgrupp. Den interna informationen kom från bankernas regelverk som vi inte fick 

full tillgång till. Respondenterna kunde under fokusgruppen välja att dela med sig av de delar 

som inte omfattades av sekretessen. Fokusgruppen är även väsentlig då vi vill minska risken för 

att vi formar empirin efter teorin. Det vill säga att teorin inte ska ta överhand och forma 

forskarens syn på verkligheten. Som forskare kan man aldrig helt frångå sina 

förhandsuppfattningar samt referensramar och därför anser vi det viktigt att inte låta dess styra 

undersökningen i en riktning som inte motsvarar verkligheten (Johannessen & Tufte 2002). 

 

I vår senare studie använde vi oss av delvis strukturerade intervjuer. Efter det att vi fått ny 

förförståelse genom fokusgruppen kunde vi istället för att ha en ostrukturerad intervju styra upp 

intervjun åt den riktning som passar vårt syfte. Intervjun kom därigenom att ha teman och 

förberedda frågor men dialogen hölls fri och andra riktningar som uppkom fick därmed större 

utrymme (Christensen et al 2001). 
 

Våra studieobjekt 
 

Sparbanken Alingsås är en fristående sparbank och kan juridiskt närmast liknas vid en stiftelse. 

Verksamheten bedrivs inom ett begränsat geografiskt område utan enskilt vinstintresse. Delar av 

vinsten går tillbaka till bygden genom två olika stiftelser, en för kultur och hälsa, samt en för 

forskning och utveckling. För att hantera kontakter med övriga Sverige och internationellt har 

man ett nära samarbete med Swedbank genom att erbjuda allt de erbjuder (Sparbanken Alingsås). 

Sparbanken Alingsås var i början av 2007 Sveriges femte största fristående sparbank med sina 7 

kontor och 91 anställda. Banken hade 2006 en balansomslutning på 5431 MSEK (Bank- och 

finansstatistik 2006). 

 

Swedbank är en svensk bankkoncern med 459 egna bankkontor och har tillsammans med de 

fristående sparbankerna och delägda sparbanker över 4,5 miljoner kunder. Utanför Sverige finns 

man i Baltikum och har där runt 5 miljoner kunder och har nyligen köpt upp en bankrörelse i 

Ukraina med 194 bankkontor. Banken hade vid 2007 års början cirka 9000 anställda och en 

balansomslutning på 1 352 989 MSEK (Bank- och finansstatistik 2006).  

 

Genom att utföra studien på två olika banker, på olika orter och av olika storlek, skapas möjlighet 

till en mer djupgående undersökning genom att flera objekt undersöks samtidigt. Vi får också en 

chans att se om kreditberedningen skiljer sig mellan en mindre ort och en större stad, fristående 

bank och bankkoncern. Då de båda bankerna använder sig av samma regelverk vad det gäller 

kreditberedning tydliggörs de skillnader som är hänförliga till storleken än om vi hade valt att 

utföra studien på konkurrerande banker. På Sparbanken Alingsås besökte vi huvudkontoret som 

får representera en lokal bank i en småstad. Swedbanks regionkontor i Göteborg representerar en 

bankkoncern i en storstad. 
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Val av respondenter 
 

Då vi riktade in oss på kreditberedning tog vi kontakt med Sparbanken Alingsås och Swedbank. 

Vi har där haft möjlighet att genomföra intervjuer med personal på deras affärsenhet. Vi hade 

också möjlighet att genomföra en fokusgrupp där kreditberedning i allmänhet diskuterades. Syftet 

med vår kontakt var både att få mer bakgrundsinformation till vårt ämne genom en förstudie men 

även att insamla empiriskt material för vår fortsatta forskning. För att kunna besvara våra 

forskningsfrågor var vi tvungna att få mer information om själva kreditberedningen men också 

höra vad bankerna anser om problematiken som uppkommit i den pågående debatten om 

revisionspliktens avskaffande. Respondenterna valdes ut efter vissa kriterier. Vi ville främst 

använda oss av personer som arbetat med kreditberedning under många år. I vår inledande 

förstudie på Sparbanken Alingsås valde vi två personer som inte arbetade direkt mot kunden utan 

mer som en stödfunktion åt företagsrådgivarna. Vi träffade här en person som arbetar inom 

kreditadministrationen direkt under kreditchefen samt en controller. Motivet till detta var att få 

tillgång till kunskap om hur kreditberedningen går till både i teorin och i praktiken. Vid våra två 

andra intervjuer som syftade till att insamla empiriskt material träffade vi på Sparbanken 

Alingsås åter igen samma person från kreditadministrationen samt en företagsrådgivare. På 

Swedbank träffade vi en ställföreträdande kreditchef. Här var urvalskriteriet att dessa personer 

har en gedigen kunskap och långvarig erfarenhet av kreditberedning samtidigt som de passar vår 

uppsats syfte. 

 

Primär- och sekundärdata 
 

Enligt Artsberg (2005) så är den data som forskaren själv samlat in för den aktuella 

undersökningen primärdata medan sekundärdata är redan insamlade eller har återgetts av någon 

annan. Artsberg påpekar att inget i sig självt är primär- eller sekundärdata. Om det är primär- 

eller sekundärdata påverkas av materialets användningsområde. Med denna syn klassas lagtext, 

SOU, rättsfall, delbetänkande etc. som primärdata.  

 

Vi har i första hand valt att insamla primärdata direkt från de banker vi valt att studera. Annan 

primärdata såsom lagtext, SOU, rättsfall, delbetänkande och liknande har hämtats från 

exempelvis FAR, regeringens hemsida etc. Vi har även genom vår fokusgrupp fått ta del av 

Swedbank och Sparbanken Alingsås interna regelverk angående kreditberedning. 

 

Vi använde oss även oss av sekundärdata från tidigare studier och forskning för att kunna arbeta 

vidare med det empiriska materialet och kunna utföra vår analys och dra tillförlitliga slutsatser. 

Vi använde såväl kvalitativ som kvantitativ data, dock kom merparten att utgöras av kvalitativ 

data.  

 

Uppsatser har sökts i BADA samt på webbsidan www.uppsatser.se med sökord som 

kreditgivning och revisionsplikt.  Böcker har sökts i Libris samt Högskolan i Borås Katalog med 

sökord såsom kredit, kreditbedömning, kreditgivning, revision, SME etc. Artiklar har sökts i 

databasen FAR Komplett och Mediearkivet med sökord som revisionsplikt, kreditgivning och 

kreditbedömning etc. Vetenskapliga artiklar har sökts i databasen Business Source Premiere med 

sökord som bank lending, credit rating, SME etc.  

 
 

http://www.uppsatser.se/
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2.2.2. Analys och tolkning 
 

Genom vår uppsatsavgränsning begränsade vi det empiriska materialet redan innan vi började 

samla in det. Vi valde att enbart behandla kreditgivare i form av banker samt kreditgivning och 

kreditbedömning gentemot företag. Vi utförde endast intervjuer på två bankkontor på två olika 

orter med skiftande storlek. 

 

För att få en överblick av vårt insamlade material krävdes även att vår analys utfördes med en 

syfteskoppling. Det som inte var relevant för uppsatsen utvecklades inte. I och med denna 

urvalsprocess uppstår alltid en risk att relevant information går förlorad (Andersen 1998). Genom 

att vara medvetna om detta kan man minska risken med att relevant information går förlorad. 

 

Den metod vi har valt för att insamla vårt empiriska material är fallstudier på de bankkontor som 

vi kom att ha kontakt med. Dessa studier kommer att baseras på både kvalitativa och kvantitativa 

sekundär- och primärdata. I och med att vi har denna ansats kan vi inte genomföra statistiska 

generaliseringar. Detta är heller inte tanken eftersom vi inte söker efter statistisk representativitet 

när vi gjorde vårt urval av fall. Vi kommer istället att göra analytiska generaliseringar där vi 

utifrån flera situationsspecifika, ingående och omfattande beskrivningar kan lyfta fram generella 

mönster som skapar förståelse genom att förklara komplexa samband (Christensen et al, 2001). 

Genom att göra fallstudier i form intervjuer kan vi ta del av våra respondenters erfarenheter och 

åsikter. Denna möjlighet hade vi inte fått genom att bara observera processen och med enkäter 

hade vi inte kunnat få den djupare förståelse som vi söker. Under intervjuerna kom frågor av 

karaktären vad och varför att ställas.   

 

Tolka gör vi när vi inte omedelbart förstår vår verklighet, då vår förförståelse inte räcker till. Vår 

tolkning innebär att vi anger betydelse för det vår förförståelse inte kan greppa. Vilken betydelse 

vi ger fenomenet är subjektivt grundat då vår tolkning alltid har en utgångspunkt. Att vara 

medveten om sin utgångspunkt är viktigt för att tolkningen ska vara fördomsfri (Ödman 1979). 

 

Den data som vi insamlat är till största del av kvalitativ karaktär och består av ord och text. Den 

karaktäriseras av att den beskriver eller representerar människor, handlingar och händelser i vår 

sociala verklighet (Christensen et al 2001). Vi kommer att tolka och analysera vårt empiriska 

material med utgångspunkt i innebörden och meningen av det som den representerar. Det finns 

ingen given standardiserad kvalitativ analysmetod utan man kan gå tillväga på flera olika sätt, 

men grundtanken är: ”de syftar till att upptäcka och belysa underliggande mönster och processer i 

den sociala verklighet som studeras” (Christensen et al 2001 s. 297).  

 

Analys betyder att utskilja de enskilda delarna i en helhet och att undersöka dessa delas relationer 

till varandra och eventuellt även till helheten. Analysen av vår insamlade data handlade därför om 

att kategorisera insamlad empiri för att beskriva det vi kommit fram till. Vi förenklar för att skapa 

överskådlighet (Andersen 1998 s. 179). Det är sammanhanget snarare än delarna som ges fokus i 

den kvalitativa analysen (Christensen et al 2001 s. 298). 

 

Det är viktigt att påpeka att tolkningsprocessen i kvalitativ forskning sker parallellt med att 

studien fortskrider. Tolkningen utgör i sig ingen separat process. Detta genom att dialogen mellan 

forskare och respondent förändrar forskarens förförståelse och därigenom ändras den fortsatta 
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dialogen och forskarens möjligheter till tolkning och bildandet av en ny förförståelseram 

(Andersen 1998). 

 

I början av processen överväger insamlingsarbetet men analysarbetet tar mer och mer över ju 

längre processen pågår och kanske senare styr insamlingsarbetet. Vi blir under processens gång 

tvungna att insamla kompletterande information för att processen skall gå vidare (Christensen et 

al 2001). Vår analys är en process som ska leda till att vi kan komprimera, systematisera och 

organisera datamaterialet för vidare analys. Den ska även resultera i att vi utvecklat tolkningar av 

data och de perspektiv som framkommer ur vår data. Genom att vi analyserar och bryter ner det 

empiriska materialet i delar underlättar det vår vidare syntes och tolkning (Johannessen & Tufte 

2002). 

 
2.2.3. Utvärderingsmetod 
 

Kvalitet skiljer sig åt mellan kvantitativ och kvalitativ studie. I en kvalitativ studie omfattar 

kvalitet hela forskningsprocessen medan kvaliteten på en kvantitativ studie står och faller med 

graden av säkerhet i den insamlade informationen (Patel & Davidsson 2003). Man talar om 

begreppen validitet och reliabilitet när det gäller kvalitet i studier. 
 

Validitet   
 

Validitet handlar om trovärdighet, det vill säga hur väl vår undersökning och vårt resultat 

stämmer överens med verkligheten. Detta kallas den interna validiteten. Den andra typen av 

validitet kallas den externa, som handlar om graden av generaliserbarhet, det vill säga hur bra 

våra slutsatser speglar verkligheten. Intern validitet är en förutsättning för den externa. Detta kan 

sammanfattas med att validitet handlar om till vilken grad man lyckats undersöka det man avsett 

att undersöka (Christensen et al 2001). Då vi bara använder oss av två banker så kommer den 

kvalitativa analysens resultat inte vara statistisk representativ. Generaliserbarheten måste 

diskuteras utifrån andra utgångspunkter (Christensen et al 2001).  Vi måste därför uppnå en hög 

inre validitet. En högre validitet på vårt arbete kan uppnås genom att vi först gjorde en förstudie 

genom en fokusgrupp. Genom att vi valde att göra studien kvalitativt genom en fokusgrupp och 

intervjuer på plats kunde vi se till att respondenterna uppfattade frågorna på rätt sätt. Vi skickade 

ut frågorna i förväg till våra respondenter så att de fick tid att förbereda sig inför vår intervju. Vi 

hade redan innan mötena med vår första bank fått god kontakt med de personer som lovat oss att 

ställa upp och vi vet att vi alltid kunde höra av oss om det skulle vara några oklarheter. 

Intervjuerna spelades in på band och efter intervjutillfället har allt material transkriberats så att 

ingen väsentlig information gått förlorad. Dessa faktorer ökar vår validitet och för att höja den 

ytterligare såg vi till att de vi intervjuar hade möjlighet att bekräfta att vår uppfattning av deras 

svar överensstämmer med deras åsikter. Genom dessa åtgärder kan slutsatserna i vår uppsats få 

större trovärdighet.  
 

Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om datas tillförlitlighet, hur man insamlar den och den bearbetning man gör. 

Det finns olika sätt att testa detta.  Ett sätt handlar om i vilken grad undersökningsresultaten kan 

ge ett liknade svar om man genomför studien igen på ett likartat sätt (Johannesen & Tufte 2002). 

Det finns två stycken problem med detta. Det ena är att kvalitativ data fås genom samarbete med 
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människor i ett specifikt sammanhang och då både tids- och rumsmässigt. Samhället runtomkring 

är i ständig förändring vilket gör att det är nästintill omöjligt att samla in identisk data som sedan 

kan mätas. Det andra problemet handlar om att själva analysen och insamlingen av data sker 

samtidigt och därför är reliabilitet endast kopplad till den som utför undersökningen, men 

eftersom återigen både verkligheten och även forskaren förändras kommer man inte att komma 

fram till exakt samma resultat. Det traditionella reliabilitetsbegreppet för en kvalitativ analys är 

därför irrelevant. Värdet av den kvalitativa analysen fastställs bättre med andra kriterier såsom 

validitetsbegreppet (Christiansen et al 2001). Därför finns det en given begränsning med 

avseende på vår uppsats giltighetsanspråk. Anledningen till detta är vårt val av en kvalitativ 

metod, som gör att en hög reliabilitet kommer att vara svår att uppnå. De slutsatser som vi 

förhoppningsvis kommer att kunna dra kommer delvis att bygga på respondenternas åsikter och 

kunskap. Därför kommer studien vara svår att upprepa.  

 
2.3. Sammanfattning av metod 
 

Vår kunskapssyn i uppsatsen är hermeneutisk. Vi tror att det är genom dialogen med våra 

respondenter som grunden för vår kunskap kommer att läggas. För att kunna föra dialogen vidare 

måste vi ha en förförståelse och därmed en delförståelse. Genom vår dialog med våra 

respondenter skapas en ytterligare förståelse och en helhet skapas som utgör en ny förförståelse. 

Kunskapen om den enskilda delen ger inget utan att den sätts in i ett större sammanhang, i en 

helhet.  För att vi skall nå en förståelse om helheten är det nödvändigt att kunna se 

forskningsproblemet från olika synvinklar och gå från del till helhet genom att använda vårt 

förnuft.  

 

Vi har valt ett perspektiv med utgångspunkt i vårt syfte. Vi tittar på revision ur ett 

bankperspektiv, hur man använder det reviderade bokslutet och hur man kommer agera vid ett 

avskaffande. Vår uppsats riktar sig främst till banker och studenter man även till företag som 

påverkas av ett avskaffande av revisionsplikten. Därför kan man säga att vår uppsats har ett 

användarperspektiv. 

 

Vår uppsats baseras på ett verkligt fenomen, därför utgörs utgångspunkten för uppsatsen av 

empiri. Vår slutledningsmetod är således induktiv, dock har den även inslag av deduktion då vi 

hade en viss teoretisk grund till vår studie. Därför vill vi säga att vår studie har en mer abduktiv 

karaktär.  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie då den kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Vår 

kunskapsutvecklings grund ligger i närheten till våra undersökningsenheter.  Vi försökte sätta oss 

in i våra respondenters situation och såg världen utifrån deras perspektiv. Vi kunde på detta sätt 

se det fenomen vi studerade inifrån och kunde på detta sätt skapa djupare förståelse för det vi valt 

att studera. Tillsammans med ett yttre perspektiv kunde vi få en helhet i vårt arbete.   

 

Vi använde oss av två typer av intervjutekniker för att insamla vår information. Dels en 

fokusgrupp för att förstå själva kreditgivningen samt vanliga delstrukturerade intervjuer för att 

insamla vår empiri. På detta sätt insamlade vi vår primärdata samt genom lagtext, SOU, rättsfall,  

och delbetänkande. Vår sekundärdata utgjordes av tidigare studier och forskning. 
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Vi gjorde vår fokusgrupp på Sparbanken Alingsås samt våra intervjuer på samma bank samt 

Swedbank. Våra respondenter valdes ut efter deras yrkeserfarenhet av kreditberedning.  

 

Tolkat och analyserat har vi gjort under hela vår uppsatsprocess men i större utsträckning mot 

slutet. Därför kan man säga att vi gjort en kvalitativ analys.  

 

För att uppnå en hög inre validitet gjorde vi vår förstudie. Genom att vi valt att göra studien 

kvalitativt genom fokusgrupper och intervjuer på plats kan vi se till att respondenterna uppfattar 

frågorna på rätt sätt. Vi skickade ut våra frågor i förväg och har låtit respondenterna läsa vårt 

färdiga material för att kunna korrigera felaktigheter. Våra intervjuer har spelats in och har 

transkriberats direkt efter intervjutillfället. Genom dessa åtgärder kan slutsatserna i vår uppsats få 

större trovärdighet. Vår studie kommer att vara svår att upprepa och därför har den en låg 

reliabilitet.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

en teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på består av fem delar. Del ett 

handlar om centrala begrepp som vår uppsats vilar på. Den andra delen behandlar 

årsredovisningen, dess syfte, reglering och utformning. I den tredje delen beskrivs 

revision för att kunna utröna vilken påverkan den har på den finansiella informationen. Då 

behandlas först reglering på området, sedan revisionsberättelsen, revisorns upplysnings- och 

rapporteringsskyldighet samt slutligen för- och nackdelar med revision. Den fjärde delen 

presenterar delbetänkandet som ligger till grund för våra forskningsfrågor med målsättning att 

klargöra vilka förändringar som är föreslagna. Den sista delen behandlar kreditberedningen i 

teorin.     
 

3.1. Centrala begrepp 
 
3.1.1. Riskbegreppet 
 

Centralt när man diskuterar banker och kreditgivning är självklart att behandla begreppet risk. 

Risk kan generellt definieras som spridningen, med andra ord variansen, kring en central tendens 

(Tegin 1997 s. 15). Risk inom bankverksamheten kan främst delas upp i kredit-, valuta- och 

ränterisk (Bläckberg, Nationalencyklopedin). Inom ramen för uppsatsen utvecklas här enbart 

kreditrisk. Vid all kreditgivning finns en befintlig risk för att kredittagaren inte skall kunna betala 

tillbaka kapitalet samt ränta. Denna risk benämns som kreditrisken (Bläckberg, 

Nationalencyklopedin). Kreditrisken är således kopplad till kredittagarens betalningsförmåga. 

Kreditrisken bedöms eller analyseras av banken ur två olika infallsvinklar. Dels behandlas risken 

för fallissemang dels risken vid fallissemang. Risken för fallissemang avser risken att kunden inte 

kommer att kunna fullfölja sina förpliktelser att göra amorteringar och betala ränta. Risken vid 

fallissemang avser risken för hur säkerhetens värde utvecklas under kreditens löptid. Om kunden 

hamnar i obestånd finns risken att banken inte har en säkerhet som täcker kreditens värde (Tegin 

1997 s. 17). Banken använder flera hjälpmedel för att kontrollera kundens betalningsförmåga 

såsom kreditbedömning, kreditprövning, kreditupplysning och rating (Bläckberg, 

Nationalencyklopedin). 

 
3.1.2. Aktiebolag 

 
Aktiebolag är idag den viktigaste formen av företagande i Sverige (SOU 2008:32). Till skillnad 

från andra länder är det i Sverige den enda bolagsformen utan personligt ansvar och därigenom 

förklaras delvis det stora antalet aktiebolag i Sverige. Då aktiebolaget är förenat med en frihet 

från personligt ansvar för företagets skulder finns det åtskilliga regler i ABL (SFS 2005:551) för 

att på bästa sätt garantera att företaget har tillgångar för att täcka sina skulder gentemot 

fordringsägarna (Hemström, Nationalencyklopedin). 

Lagstiftare ställer även krav på ett startkapital, aktiekapital, för att få starta ett aktiebolag 

(Lönnqvist 2006). Det finns två typer av aktiebolag, privata eller publika. I privata aktiebolag 

krävs ett aktiekapital på 100 000 SEK medan publika aktiebolag ska ha 500 000 SEK i 

aktiekapital. Ett aktiebolag får kapital genom nyemission eller krediter. Nyemission innebär att 

D 
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ägarna tillför kapital och således ökar det egna kapitalet medan krediter genom lån ökar 

företagets skuldsida (Hemström, Nationalencyklopedin). 

 

3.2. Årsredovisning 
 
I den följande delen presenteras årsredovisningens syfte, hur regleringen ser ut på området samt 

vilka kvalitativa egenskaper som en årsredovisning bör ha för att tydliggöra det dokument som 

utgör ett beslutsunderlag i bankens kreditberedning.  

 
3.2.1. Årsredovisningens syfte och regleringens karaktär 
 

Den sammanställda årsredovisningen ligger till grund för beslut som tas av de olika 

intressenterna. För att företag inte ska kunna förvränga den ekonomiska informationen i de 

finansiella rapporterna och för att skydda intressenterna är redovisningen ett reglerat område. 

Genom lag regleras vad en årsredovisning måste innehålla, när företagen ska lämna de 

ekonomiska rapporterna, vem som ska utföra revisionsgranskningen av årsredovisningen och var 

årsredovisningen ska finnas tillgänglig för allmänheten (Lönnqvist 2006 s. 14-15). 

 

Regleringen på redovisningsområdet består av ramlagar. Detta innebär att lagstiftaren ger mer 

övergripande och generella anvisningar i form av lagar. Dessa kompletteras sedan och preciseras 

i olika rekommendationer och standarder från olika normgivande organ (Lönnqvist 2006). Det är 

viktigt att redovisningsreglerna leder till att olika företags rapportering i största möjliga mån blir 

jämförbar och enhetlig. Med tanke på det försöker lagstiftaren vara så generell som möjligt. Det 

blir dock knappast möjligt att ha en generell lagstiftning som reglerar alla de olika situationer 

som kan uppkomma. En detaljanpassning hade varit svår att genomföra då redovisningspraxis 

ständigt förändras i och med utvecklingen inom näringslivet (Prop. 1995/96:10). 

 

Lagen anger således grundläggande principer samt minimikrav på omfattningen av den 

information som ska lämnas ut externt. Inom de ramar som lagen ger utformar redovisningspraxis 

de normer som bör tillämpas. De auktoritativa organen som utfärdar uttalande och 

rekommendationer på området är Bokföringsnämnden (BFN), Redovisningsrådet (RR) och 

Finansinspektionen (FI).
9 

Dessa normgivare får därmed en stor betydelse (Prop. 1995/96:10).   

 
3.2.2. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
 

Årsredovisningslagens andra kapitel innehåller de allmänna bestämmelser som berör 

årsredovisningen. I ÅRL 2:1 (SFS 1995:1554) klargörs att en årsredovisning ska innehålla 

följande fyra delar:
10

 

 

 Balansräkning 

 Resultaträkning 

 Noter 

 Förvaltningsberättelse 

                                                 
9
 Endast FI har föreskriftsmakt med skall-värde inom redovisnings rättskällelära. 

10
 I större bolag, se ÅRL 1:3, utgör även finansieringsanalys en obligatorisk del i deras årsredovisning.  
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Uppställningsformen för både balans- och resultaträkningen finns specificerad i bilaga 1 

respektive 2 eller 3 i ÅRL. 

 

Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed 

(ÅRL 2:2). Såväl balansräkningen, resultaträkningen som noter skall vara upprättade som en 

helhet och ge en rättvisande bild över bolagets ställning och resultat. Om det krävs ytterligare 

upplysningar för att ge en rättvisande bild ska dessa tilläggsupplysningar lämnas. Om företaget 

avviket från allmänna råd eller rekommendationer från de normgivande organen ska denna 

information lämnas i not (ÅRL 2:3). 

 

I föregående versioner av ÅRL fanns inga preciseringar av redovisningsprinciper utan lagstiftaren 

nöjde sig med en hänvisning till god redovisningssed (Lönnqvist 2006 s. 28). ÅRL (SFS 

1995:1554) innehåller de redovisningsprinciper som ska vara vägledande i enighet med artikel 

31.1 i det fjärde direktivet från EU. De redovisningsprinciper som direktivet berör är enligt Prop. 

1995/96:10: 

 

 Fortlevnadsprincipen 

 Principen om konsekvens 

 Försiktighetsprincipen 

 Periodiserad redovisning 

 Post för post-värdering 

 Kontinuitetsprincipen 

 

Dessa redovisningsprinciper finns nu integrerade i ÅRL 2:4. 

 

Språket i årsredovisningen ska vara svenska och vara i läsbar form (ÅRL 2:5) och valutan i 

rapporten ska vara i företagets redovisningsvaluta enligt BFL (SFS 1999:1078) 4:6 vilket är 

svenska kronor eller euro (ÅRL 2:6).  

 

3.2.3. Kvalitativa egenskaper 
 

I IASB:s föreställningsram klargörs att syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla 

information. Denna information ska innehålla företagets finansiella ställning och resultat samt 

eventuella förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen ska vara användbar för olika 

intressenter och utgöra ett underlag för deras beslut (IASB 2001 punkt 12). 

 

De finansiella rapporterna vilar på två grundläggande antaganden. Det första grundläggande 

antagandet behandlar att finansiella rapporter skall upprättas på bokföringsmässiga grunder enligt 

periodiseringsprincipen. Rapporterna ska således inte enbart innehålla information angående 

inträffade transaktioner som medfört in- och utbetalningar utan även om framtida 

betalningsförpliktelser och om rätten till framtida inbetalningar (IASB 2001 p. 22). Det andra 

grundläggande antagandet berör antagandet om företagets fortlevnad. Alltså att man i de 

finansiella rapporterna utgår från att företaget driver en fortlöpande verksamhet och kommer 

även att fortsätta göra det under en överblickbar framtid (IASB 2001 p. 23). 
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Beslutsfattarna och deras 

karakteristika, t.ex. förståelse eller 

tidigare kunskap 

Nytta > Kostnader 

Användbarhet i 

beslutsfattande 

Begriplighet 

Väsentlighet 

Relevans Tillförlitlighet 

Aktualitet 

Prognosvärde Respons 

värde 

Verifierbarhet Trovärdighet 

Neutralitet 

Jämförbarhet 

(inkl. konsistens) 

Användare av 

redovisningsinformation 

 

Övergripande 

restriktion 

 
Användarspecifika 

kvalitéer 

 

Primära besluts- 

specifika kvalitéer 
 

Beståndsdelar  

av primära  

kvalitéer 

 

Gräns för  

rapportering   

 

Sekundära och 

interaktiva kvalitéer 

 

Vidare ställs olika kvalitativa kriterier på redovisningsinformationen. Dessa egenskaper ska göra 

de finansiella rapporterna användbara för användarna. Det fyra viktigaste som IASB:s 

föreställningsram tydliggör i punkt 24 är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kvalitativa kriterier för finansiella rapporter 

Källa: Belkaoui 2004 s. 186 (egen översättning) 
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Begriplighet 

 

Informationen i de finansiella rapporterna ska vara lättbegriplig för läsaren. Det är en viktig 

egenskap som ska genomsyra all information. Normgivare utgår från att läsaren av finansiella 

rapporter har en viss kunskap angående ekonomi, affärsverksamhet och redovisning. Det nämns i 

föreställningsramen att information som kan vara för komplex för vissa läsare inte skall uteslutas 

utan avgörande är om den är relevant eller inte för läsarens beslutsfattande (IASB 2001 p. 25). 

 

Relevans 

 

Redovisningsinformationen skall anses relevant när den påverkar användarnas beslutsfattande. 

Den informationen kan vara såväl bakåtblickande och korrigera eller bekräfta tidigare 

bedömningar som framåtblickande och underlätta bedömningen av inträffande, aktuella och 

framtida händelser. Det är för informationens relevans viktigt att informationen är väsentlig, 

alltså att den är aktuell för användarna (IASB 2001 p. 26). 

 

Tillförlitlighet  

 

De finansiella rapporterna skall utöver att vara relevanta även vara tillförlitliga. Informationen 

skall inte vara vinklad eller felaktig. IASB klargör här att redovisningsinformationen skall ge en 

korrekt bild av företaget (IASB 2001 p. 33). Genom att tillämpa innebörd före form går den 

ekonomiska innebörden före den juridiska vilket ökar tillförlitligheten då den verkliga effekten 

redovisas (IASB 2001 p. 35). För att producera tillförlitlig information skall den vara neutral. 

Neutralitetskravet motverkar att redovisningsinformation väljs och presenteras på ett visst sätt för 

att medvetet försöka påverka läsaren i beslutsprocessen (IASB 2001 p. 36). Vidare skall 

egenskapen försiktighet skapa tillförlitliga finansiella rapporter. Denna försiktighet är kopplad till 

den osäkerhet som finns i redovisningsmätningen vid till exempel bedömningen av 

nyttjandeperioden för en anläggningstillgång (IASB 2001 p. 37). Den slutliga egenskapen för 

tillförlitlig information är att den skall vara fullständig inom ramen för vad som är väsentligt i 

förhållande till sina kostnader. Utelämnad information kan vilseleda läsaren och kan varken ses 

som tillförlitlig eller relevant (IASB 2001 p. 38). 

 

Jämförbarhet 

 

I föreställningsramen framhålls två aspekter på jämförbarhet. Den första handlar om att 

användaren måste kunna jämföra redovisningsinformation över tid. Alltså att företagen måste 

använda redovisningsprinciper konsekvent. Det skall även vara jämförbarhet mellan olika 

företag. Att olika bolag behandlar exempelvis samma transaktion på samma sätt gör att läsaren 

kan jämföra olika företag (IASB 2001 p. 39). 
 

3.3. Revision 
 
I denna del presenteras först regleringen av revision för att sedan behandla produkten av en 

revision, revisionsberättelsen, vidare tas revisorns upplysnings- och rapporteringsskyldighet upp 

samt sist för- och nackdelar med revision. Syftet med avsnittet är att tydliggöra vad revision 
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innebär för att kunna skapa en förståelse kring vad den reviderade årsredovisningen tillför banken 

i dess kreditberedning.  

 
3.3.1. Reglering av revision 
 
Rådets fjärde direktiv (78/660/EEG) artikel 51 innehåller inte enbart att medlemsländerna får 

befria vissa företag från revisionsplikten utan bestämmelserna klargör även själva 

revisionsplikten. Det framgår av artikeln att företags årsbokslut ska granskas av en eller flera 

personer som godkänts av medlemsländerna för att utföra lagstadgad revision. 

I Sverige infördes inget undantag från revisionsplikten enligt det fjärde bolagsdirektivet. Samtliga 

aktiebolag samt de handelsbolag och kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som 

delägare omfattas därigenom av direktivets föreskrifter rörande den lagstadgade revisionen. 

 

De generella bestämmelserna angående den lagstadgade revisionsplikten återfinns i 

revisionslagen (SFS 1999:1079). Men då även aktiebolagslagen (SFS 2005:551) innehåller 

bestämmelser angående revisionen för den specifika juridiska formen aktiebolag tillämpas den 

mer preciserade och speciella lagen i enlighet med lex specialis (Lehrberg 2006).   

 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) klargörs att revision innebär att revisorn ska granska bolagets 

årsredovisningar och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.  Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god redovisningssed kräver (ABL 9:3). God redovisningssed är 

således inte enbart ett centralt begrepp inom redovisningen utan det styr även revisionen, men 

vad innebär då god redovisningssed? God redovisningssed innebär formellt att man följer lagen 

och av lagen intagna redovisningsprinciper där bland annat rättvisande bild ingår. I en vidare 

mening innebär god redovisningssed innehållet av en ”faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (Prop. 1995/96: 10 ÅRL). Med god 

redovisningssed vill lagstiftaren klargöra skyldigheten för företag att anpassa sig till den praxis 

som utvecklas av olika normgivande organ på redovisningsområdet för att fylla ut och tolka 

lagens regler (Prop. 1995/96: 10 ÅRL). Vad som anses vara god redovisningssed bestäms dock 

slutligen av domstol utifrån bokföringslagens och årsredovisningslagens regler (Prop. 

1998/99:130 BFL). 

 

3.3.2. Revisionsberättelse 
 
Det direkta målet med en revision är en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen består av 

uttalanden från revisorn angående årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och VD:s 

förvaltning. Denna ska sedan, tillsammans med årsredovisningen, utgöra beslutsunderlag för 

företagets intressenter. Indirekt är målet för en revision att säkerställa trovärdigheten i den 

ekonomiska informationen om bolaget och tilltron till hur styrelse och VD fullgjort sina uppdrag 

(FAR:s Revisions bok 2000). 

Man kan dela upp revisionen i två delar; den första utgörs av räkenskapsrevisionen, den andra 

delen är förvaltningsrevisionen. Revisorn ska alltså granska bolagets årsredovisning och 

bokföring, räkenskapsrevision, samt bolagsledningens förvaltning, förvaltningsrevision (SOU 

2008:32 s.109). 
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En revisionsberättelse ska bland annat innehålla: 

 

 vilket eller vilka normsystem som tillämpats för såväl redovisningen av företaget som för 

revisorns revision.  

 om revisionen haft en inriktning eller omfattning som varit begränsad. 

 om årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL (SFS 1995:1554) samt om den ger en 

rättvisande bild av företagets resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 ett uttalande om bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkningen. 

 ett uttalande om styrelseledamöterna och VD:n ska beviljas ansvarsfrihet. 
 

Innehållet för revisionsberättelsen har varit och är under diskussion. Även frågan om 

intressenterna får information vid rätt tidpunkt vid exempelvis hotande konkurs diskuteras. Det så 

kallade förväntningsgapet påvisas genom att skandaler och konkurser har föregåtts av rena 

revisionsberättelser. I många sådana fall har den berörda revisorn gått fri utan prick. Detta då 

revisorer påpekat att man förväntar sig för mycket av revisionen. Precis som att redovisning inte 

är något exakt vetenskap är inte revision det. Revisorer vidhåller att de uppfyllt sina förpliktelser 

och menar att det är företagsledningen som är ansvariga för redovisningen och dess innehåll. 

Revisorns roll är enbart att granska redovisningen genom de regler som tillämpas inom revision 

och redovisning. Revisorn kan inte lämna ut upplysningar om incidenter som kan gå fel då detta 

skulle skada bolaget och grundar sitt resonemang på tystnadsplikten (Artsberg 2005 s. 116). 

 

3.3.3. Upplysnings- och rapporteringsskyldighet 
 

Ett aktiebolags revisor är idag skyldig att lämna de upplysningar som bolagsstämman begär i den 

mån de inte kan skada bolaget. Oberoende av bolagsform så måste en revisor lämna nödvändiga 

upplysningar om bolagets angelägenheter till medrevisor och ny revisor samt, vid konkurs, till 

konkursförvaltaren.  

En revisor ska även på begäran lämna information om företagets angelägenheter till 

undersökningsledaren vid förundersökningar i brottsmål (ABL 9:46, Revisionslagen (SFS 

1999:1079) § 36). 

Vid misstanke om vissa brott
11

 ska revisorn underrätta styrelsen samt anmäla till Bolagsverket 

och åklagare att han eller hon avgår i förtid. I anmälan till Bolagsverket ska revisorn redogöra för 

vad som framkommit vid granskningen som utförts under den del av räkenskapsåret som 

granskningen avsett. Anmälan till åklagare ska normalt innehålla en redogörelse för 

brottsmisstanken (SOU 2008:32). 

 

Om revisorn har anmärkt på att bolaget inte fullgjort sina skyldigheter beträffande skatteavdrag, 

anmälning för registrering, lämnat skattedeklaration eller betalat skatter och avgifter inom given 

tid skall detta återfinnas i revisionsberättelsen (ABL 9:34). 

 

Utöver detta så kan även revisorn i revisionsberättelsen lämna upplysningar som han eller hon 

anser att aktieägarna bör känna till. Om dessa upplysningar är kopplade till årsredovisningens 

innehåll skall revisorn hänvisa till dessa uppgifter (ABL 9:35). Revisionsberättelsen blir offentlig 

                                                 
11

 Dessa brott är exempelvis bedrägeri, penninghäleri, svindleri, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och 

försvårande av skattekontroll (FAR:s revisions bok. E-bok). 
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och tillgänglig för företagets intressenter då den bifogats till årsredovisningen (Lönnqvist 2006 s. 

19). 

 

3.3.4. För- och nackdelar med revision 
 

Thorell och Norberg (2005) lyfter fram vad som brukar anses vara revisionens fördelar såsom: 

 Underlättar skattekontroll 

 Skapar en lagenlig förvaltning 

 Skapar ordning och reda i räkenskaperna 

 Utgör underlag för intern styrning och kontroll 

 Bidrar till att minska ekobrott 

 Höjer kvaliteten på offentliga årsredovisningar 

 Underlättar företags finansiering genom lägre kapitalkostnader 

 Underlättar att få krediter 

 

Revisionen har även nackdelar och de som flitigast används i debatten om revisionsplikten är: 

 Kostnaden för revision överstiger nyttan den tillför (Thorell & Norberg 2005). 

 Ur ett internationellt perspektiv skapar revisionsplikten ett konkurrensunderläge för svenska 

bolag gentemot utländska bolag (SOU 2008:32). 

 Små bolag har inte samma behov av revision för internkontroll som större bolag har (SOU 

2008:32). 

 

3.4. Delbetänkandet: Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 
 

Det är bra att ha i åtanke att utredningen inte haft i uppdrag att pröva lämpligheten för att slopa 

revisionsplikten för mindre företag. Uppdraget har istället varit att ta fram de ändringar som krävs 

i regelverket för att kunna ta bort revisionsplikten för små bolag, ta ställning till gränsvärdena för 

avskaffandet samt att sammanställa lämpliga författningsförslag på ändringen (SOU 2008:32). 

 

Genom utredningen förändras således inte enbart omfattningen av den lagstadgade revisionen 

utan även en rad andra förändringar föreslås för att ge understöd till begränsningen av 

revisionsplikten. 

Aktiebolaget är den ekonomiskt mest betydelsefulla företagsformen i Sverige samtidigt är 

Sverige i högst grad ett småföretagarland (SOU 2008:32, Thorell & Norberg 2005). Förslaget att 

avskaffa revisionsplikten enligt EU:s maximivärden skulle innebära att endast fyra procent av 

aktiebolagen skulle beröras av den föreslagna lagstadgade revisionen. Därigenom innebär 

förändringen i stort sett en återgång till det som gällde före år 1988. Från den 5 september 

kommer EU:s gränsvärden vara: 

 

- Balansomslutning: 4 400 000 € 

- Nettoomsättning:  8 800 000 € 

- Medelantal anställda under räkenskapsåret: 50 stycken 

 

Företag som överskrider högst ett av de tre gränsvärdena klassas som SME enligt EU och dessa 

föreslår utredningen undantas från den lagstadgade revisionen (SOU 2008:32).  
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Utredningen föreslår vidare även att förvaltningsrevisionen ska slopas så att inte bolag som inte 

berörs av revisionsplikten ska avstå från att frivilligt välja att granska räkenskaperna bara för att 

kostnaden för förvaltningsrevisionen är för hög. Istället för att frikoppla de två olika revisionerna 

väljer utredningen helt av att slopa förvaltningsrevisionen baserat på att den är ett särdrag för 

Sverige. Då förvaltningsrevisionen föreslås slopas vill utredningen även avskaffa att revisorn ska 

yttra sig och meddela bolagsledningens ansvarsfrihet. 

Vidare används samma resonemang i frågan om revisorns skyldighet att rapportera brott i 

verksamheten. Företaget som frivilligt kan välja revision ska inte kunna avstå på grund av risken 

för att bli anmäld till åklagare av revisorn. Utredningen framhåller därför att revisorn i framtiden 

inte är skyldig att granska hur kunden fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller om brott 

förekommit i dess verksamhet.  

En minoritetsrevisor ska kunna utses av 10 procent av samtliga aktieägare eller minst en tredjedel 

av de aktier som finns företrädda vid bolagsstämman enligt utredningen. Mandattiden för 

revisorns uppdrag vill utredningen korta ner från dagens fyra år till ett år. Utredningen föreslår 

även att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämman utan stöd i bolagsordningen och att de 

gamla bolagsordningsbestämmelserna rörande revision ska upphöra. Utredningen har föreslagit 

en s.k. opt-in lösning som innebär att när ändringen träder ikraft kommer alla befintliga 

bestämmelser i bolagsordningen angående revision bli ogiltiga. Motsatsen hade varit att välja opt-

out lösningen som innebär att alla bolag som vill avstå revision aktivt väljer bort den genom 

bolagsordningen (SOU 2008:32).  

 

Utredningens förslag ska minska företags kostnader för revision med 5,8 miljarder SEK per år 

och för företag som fortfarande omfattas av revisionsplikten innebär avskaffandet av 

förvaltningsrevisionen en kostnadsbesparing på 300 miljoner SEK om året (SOU 2008:32). 

 

Utredningen är ute på remiss och ett slutbetänkande skall presenteras i september 2008. Datumet 

för implementeringen av de nya bestämmelserna har utredningen satt till den 1 juli 2010 och de 

skall då tillämpas tidigast av företags vars räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2010. 

Delbetänkandet föreslås implementeras i ett enda steg då en flerstegslösning anses kopplat till 

högre kostnader. Även för att hinna nå regeringen och EU:s mål om minskad administrativa 

börda för bolagen bör förändringen ske i ett steg (SOU 2008:32).  

 

Utredningen vill visserligen begränsa revisionsplikten kraftigt mot vad som gäller idag men anser 

att frivillig revision ska uppmuntras. Man ser även en fördel med att företag själva får köpa de 

revisions- och redovisningstjänster som företaget anser sig behöva (SOU 2008: 32).  

 

Förslaget får självklart konsekvenser för företags intressenter och utredningen har närmare 

granskat möjliga konsekvenser för bland annat banker. Utredningen klargör att då små bolag med 

en begränsad ägarkrets söker kredit hos bank krävs vanligtvis att de kan lämna en fullgod 

säkerhet för att krediten i form av inteckningar av företagets egendom eller borgen från ägarna. 

Kraven om säkerhet kan komma att skärpas för företag utan reviderade räkenskaper likväl kan 

villkoren för krediten försämras. Vidare har utredningen fått erfara att vid kreditberedning läggs 

stor vikt hur den ansökande skött tidigare åtaganden hos banken och utöver den egna analysen av 

företagets framtida betalningsförmåga begärs ofta kreditupplysning från exempelvis UC (SOU 

2008:32). 
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Banken kan mycket väl kräva revision innan krediter och som ett villkor för att krediten ska 

beviljas och kostnaden för denna revision tillfaller således på det ansökande företaget, mycket 

rättvist, då det är denna som har nyttan av granskningen.  

Om problem skulle uppstå kring kreditgivningen för bolag som inte berörs av den föreslagna 

lagstadgade revisionen anser utredningen att det lätt går att lösa då företaget frivilligt kan välja 

revision (SOU 2008:32). 

 

3.5. Kreditberedning i teorin 
 
Denna del ska ge läsaren en inblick i den teori som berör kreditberedningen och ge läsaren stöd i 

den senare presentationen av vår förstudie. 

 
Green (1997) påpekar att kunskapen kring kreditbedömning, kreditgivningsprocessen, ofta är 

knuten till olika tjänstemän inom kreditgivande organisationer. I litteraturen finns olika modellen 

för att bedöma kreditrisker i kreditbedömningen som exempelvis tre C-modellen (Murray 1959), 

fem C-modellen (Altman 1985) och CAMPARI-modellen (Sinkey 1992) (Svensson 2000).  
Då modeller för kreditgivning ofta är äldre och internationella har vi valt att som ett komplement 

till den forskning och litteratur som finns på området använda oss av information från vår 

förstudie för att beskriva kreditberedning hos Swedbank och Sparbanken Alingsås. Denna del 

ligger under nästkommande kapitel. Dock är det viktigt att ha i åtanke att då processen består av 

människor är det omöjligt att ge en allmän och allsidig beskrivning av kreditberedningen. En 

tidigare studie påvisar detta genom att kreditbedömare inom samma verksamhet med samma 

information kan komma fram till motstridiga beslut (Andersson Balans nr. 6-7, 2002).  

 
 
3.5.1. Kreditgivning som kontraktsteori  
 

Kreditgivning kan liknas vid en kontraktuell relation. Kontraktuella relationer antas bygga på att 

information är asymmetriskt fördelad mellan parterna. Parterna anses vara riskaversiva, begränsat 

rationella och försöker i första hand maximera sin egen nytta. Agentteorin är en slags 

kontraktsteori (Svensson 2003 s. 25-28).   

 

Agentteorin syftar till att beskriva verkligheten utan att påverka den. Teorins deskriptiva ansats 

utgår från de vanliga antagandena i den traditionella ekonomiska teorin att aktörerna är rationella 

och nyttomaximerande. Fokusområdet för teorin ligger på relationen mellan olika aktörer, mellan 

agenten som är redovisningsskyldig och uppdragsgivaren som är mottagaren av redovisningen 

och mellan dem finns revisorn (Artsberg 2005 s.83-86).  

 

Både agent och uppdragsgivare antas vara enbart motiverade av eget intresse för att maximera sin 

nytta men även att vara medvetna om deras gemensamma intressen (Belkaoui 2004). I dessa 

relationer finns en inbyggd konflikt då exempelvis agenten försöker öka sin nytta på bekostnad 

av uppdragsgivarens nytta. Detta innebär att agenten förväntas välja den redovisning som ger 

honom bäst direkta ekonomiska konsekvenser. För uppdragsgivarens del uppkommer därigenom 

kostnader för kontroll av agentens handlande genom att en revisor anlitas för att säkerställa att 

uppdragsgivaren intressen tas tillvara. Ytterligare kostnader som ibland uppstår för 
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uppdragsgivaren är att han binder upp agenten med olika typer av förmåner för att få denne att 

agera i uppdragsgivarens intresse (Artsberg 2005 s. 83-86). 

 

På detta sätt förklarar agentteorin förekomsten och omfattningen av revision. Uppdragsgivaren 

kommer att använda sig av revision så länge nyttan överstiger kostnaden. Genom att olika aktörer 

alla försöker minska sina risker, och därigenom kostnader, innehåller redovisningen idag flera 

olika sätt att behandla en och samma affärshändelse. Med detta resonemang gör agentteorin 

anspråk på att förklara varför det finns många konkurrerande normativa teorier inom 

redovisningsområdet (Artsberg 2005 s. 83-86).  

 

Andra deskriptiva forskare har riktat kritik mot agentteorin då de menar att den utgår ifrån 

förenklade antaganden om den ekonomiska teorin och att den inte testat dess a priori-antaganden. 

Visserligen kan a priori-antagandena vara felaktiga men dess iakttagelse blir ändå korrekta dock 

blir förklaringen till dem då fel (Artsberg 2005 s. 83-86). 

 
3.5.2. Reglering av kreditberedning 

 
Precis som redovisningslagarna har regleringen för kreditgivningsverksamhet utformats som 

ramlagar. Utöver lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) finns det ytterligare 

normgivning genom Finansinspektionens föreskrifter, råd och rekommendationer samt praxis för 

vad som anses vara god bank- och kreditgivningssed. Utifrån denna reglering har även bankens 

policy utformats (Svensson 2003). 

 

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) reglerar det lagstadgade kravet på 

kreditbedömning. Grunden är att banken inte ska utsätta sig för någon risk och om det finns 

någon risk eller om osäkerhet råder ska kreditgivningen avslås. Lagens kapitel 8 lyder enligt 

följande: 

 

”1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det 

pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan 

fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på 

goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. --- 

2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den 

som fattar beslut i ett ärende har tillräckligtbeslutsunderlag för att 

bedöma risken med att bevilja krediten. 

3 § Ett kreditinstituts kreditbeslut skall dokumenteras så att 

beslutsunderlaget redovisas och att kreditärendets hantering även i 

övrigt kan följas.”  

 

Dualitetsprincipen bygger på att ingen enskild person ska handlägga en transaktion genom hela 

processen (FFFS 2004:6 § 5). 
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3.5.3. Kreditpolicy  
 
Svensson (2003) klargör att en bra kreditgivningspolicy innehåller uttryckliga kriterier för 

tillfredställande återbetalningsförmåga och acceptabla säkerheter samt beskriver varningssignaler 

som ger tidiga indikationer på att företaget är på väg in i en finansiell kris.   

 

Bankernas förändrade kreditgivningsprocess under 1980 – talet skapade delvis stora 

kreditförluster. Då man gick från en sträng och formalistisk till en mer säljinriktad kreditpolicy 

blev bedömningen av företags kreditvärdighet ofta bristfällig och bankens risktagande blev 

således högt (Larsson & Sjögren 1995 se Svensson 2003). I SOU 2008:32 talas det om en 

tillbakagång till gällande regler innan ändring 1988. 

 

3.5.4. Kreditberedningens kvantitativa del 
 
Tidigare forskning har lyft fram att finansiell information spelar en stor roll i bankers beslut om 

att bevilja krediter (Belkaoui 2004 s. 406). Av den finansiella informationen lyfter Svenssons 

studie fram ordningen av årsredovisningens delar utifrån bankernas synvinkel i fallande ordning: 

resultaträkning, balansräkning, noter, kassaflödesanalys, delårsrapport, revisionsberättelse och 

förvaltningsberättelse. Dock framhåller bankerna också att kreditbedömningen är en 

helhetsbedömning och är det svårt att peka ut att en av årsredovisningens delar är viktigare än de 

andra (Svensson Balans nr. 1, 2004).  

 

Ingen utomstående hjälp används vid vare sig bearbetningen eller tolkningen av 

redovisningsinformationen utan det gör banken själv genom egna mallar. Mallen består i de flesta 

fall av ett dataprogram eller ett datoriserat system.  

Mallen beräknar bland annat olika nyckeltal som exempelvis soliditet, likviditet och räntabilitet 

på totalt kapital (Svensson 2000). Nyckeltalen soliditet och kassalikviditet var överlägset de mest 

använda och nyckeltalen sågs av merparten av respondenterna ur ett treårs perspektiv i 

Anderssons studie (Andersson Balans nr. 8-9, 2001). 

 

Revisionsberättelse 

 

Svenssons studie framhåller att revisionsberättelsen är viktig i den hänsynen att den skall vara 

ren. Samtidigt framkom att kreditgivarna gärna såg att revisionsberättelsen skulle ha en mindre 

standardiserad utformning (Svensson Balans nr. 1, 2004). Internationellt har en diskussion om 

revisionsberättelsens nytta förts. Påverkas banken av revisorns uttalanden (ren, med förbehåll, 

negativ eller oren) vid val av investering och finansiering? Duréndez undersökning tydliggör att 

kreditgivarna anser informationen som finns från revisorn som användbar och viktigt i deras 

beslutsfattande. Den påverkar beslutet såväl till beslutet att bevilja krediten som storleken på 

krediten som beviljats (Duréndez Gómez-Guillamón, Auditing Journal, Vol. 18 Issue 6/7, 2003).  

 

UC 

 

Som en bedömningsgrund hämtas kreditupplysningar om det ansökande företaget in som 

integreras i bankens bedömningsmall (Svensson Balans nr. 1, 2004). UC AB, före detta 

Upplysningscentralen AB, är ett affärs- och kreditupplysningsföretag som bildades 1977 och ägs 
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av de fyra svenska storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. UC AB har idag 

en ledande position på den svenska marknaden (UC). 

 

Kassaflödesanalys 

 

Ett viktigt instrument i bankens möjlighet att bedöma företagets framtida betalningsförmåga är 

kassaflödesanalysen (Svensson 2003). Syftet med en kassaflödesanalys är att tydliggöra de 

betalningsströmmar, det vill säga in- och utbetalningar, som finns inom ett företag inom en 

mätperiod. Fokus ligger på likviditeten samt kapitalbindningen och förtydligar företagets förmåga 

att betala räntor, utdelningar, amortering på lån och andra förpliktelser (Artsberg 2005 s. 363, 

Lundén & Ohlsson 2006 s. 213). 

 

Med hjälp av informationen om kassaflöden i den löpande verksamheten kan banken bedöma 

företagets förmåga att generera likvida medel internt (Artsberg 2005 s. 364). Analysen påvisar 

även hur företagets verksamhet finansierats och kan hjälpa företaget att bedöma bankens anspråk 

på framtida kassaflöden (Artsberg 2005 s. 364, Lundén & Ohlsson 2006 s. 213). 

 

Kassaflödesanalysen bygger på tre huvuddelar: 

 

 Kapitalanskaffning – Denna del påtalar hur företaget tillfört likvida medel till verksamheten. 

Tillförseln kan vara intern genom vinstgenerering eller externt genom upplåning eller 

ägartillskott. 

 Kapitalanvändning – Denna del påtalar hur företaget använt det anskaffade kapitalet. Här 

tydliggörs investeringar, amorteringar på lån och förändringar i likviditeten. 

 Finansieringsbalansen – Delen utgörs av resultatet av kapitalanskaffningen och 

kapitalanvändningen. Alltså hur har företaget klarat finansieringen av verksamheten och om 

företaget växer konsoliderat. 

(Lundén & Ohlsson 2006 s. 214) 

 

Artsberg (2005) klargör att kassaflödesanalysen bygger på ”hårda data” genom konkreta 

betalningsströmmar och således slipper man subjektiviteten som inryms i uppskattningar och 

bedömningar som finns i de periodiserade redovisningsrapporterna. Kassaflödesanalysen kan 

även vara lättare att förstå om läsaren inte är bekantad med redovisningsterminologin. Dock så 

innehåller kassaflödesanalysen inget som inte kan fås fram genom balans- och resultaträkningen.  

 

3.5.5. Kreditberedningens kvalitativa del 
 

Kreditberedningen behandlar inte enbart redovisningsinformation utan man ser även till person- 

och marknadsbedömningar för att få ett helhetsperspektiv på företaget i fråga (Svensson 2000). 

Bedömningen av företaget grundas på företagets mål, visioner, affärsidé, marknad, 

branschhinder, kunder, konkurrenter, produkter, risker med nuvarande/ny teknologi, 

distributionskanaler och säljkår. Här bedöms även personal, organisation och nyckelpersoner 

(Svensson 2003). Mycket av denna information inhämtas muntligt av banken vid möten med 

kunden och banken föredrar detta istället för att det skall ingå i redovisningsinformationen 

(Svensson, Balans nr. 1, 2004). 
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3.5.6. Kreditpromemoria (Kredit PM) 
 

Banken samlar all information som ligger till grund för kreditbeslutet i en kreditpromemoria. 

PM:et fungerar som en modell för kreditvärdighetsbedömningen där såväl kvantitativ som 

kvalitativ information sammanställs genom en standardiserad modell. Kredit PM inleds ofta med 

allmänna uppgifter om företaget såsom verksamhetsinriktning, företagsledning, ägare, 

etableringsår och antal anställda. Sedan sammanfattas kreditbedömarens slutliga förslag om 

krediten där uppgifter om belopp, löptid, amorteringsplan, ränta och säkerheter berörs (Svensson 

2003). 

 

3.5.7. Beslut 
 
Kreditgivningen resulterar således i ett beslut och varje kredit grundas normalt på ett skriftigt 

avtal mellan parterna i form av ett skuldebrev eller kontokredit. Avtalen som banken använder är 

vanligtvis standardiserade men lagstiftaren har lämnat stora möjligheter för parterna att själva 

reglera vad avtalet ska innehålla (Tegin 1997 s. 33). Genom kreditvillkoren kan banker reglera 

omfattningen av rapporteringen. Detta så att banken kan få tillgång till exempelvis 

årsredovisningar samt kompletterande information, att banken kan och får kontakta företagets 

revisor för mer information och revisions PM:et eller att en genomgång av bokslutet ska 

genomföras på banken med ägaren/ledningen (Svensson, Balans nr. 1, 2004). 

 

I en tidigare studie av Anderson där respondenter skulle jämföra ett lyckat kreditärende mot ett 

misslyckat ansåg respondenterna att informationen som kreditbeslutet byggt på haft samma 

kvalitet (Andersson Balans nr 8-9, 2001). 

 

3.5.8. Uppföljning 
 
Då företagets betalningsbeteende är av stor vikt för banken utförs uppföljningar och företagen 

övervakas oftast. Om osäkerheten är stor eller ökat likväl om krediten är stor tilltar också 

kreditbevakningen från bankens sida (Svensson 2003).  

 

3.5.9. Revisorns och revisionens roll  
 
I Ehrvervs- og Selskabstyrelsens rapport (2005) framkom att 48 procent av de danska små 

företagen finansierades med banklån. Den viktigaste faktorn för banken i kreditgivningsprocessen 

är bankens kännedom om företaget. Viss vikt läggs även på om det ansökande företaget har 

reviderade räkenskaper av en välrenommerad revisor. Ur bankens synvinkel har således den 

reviderade årsredovisningen enbart en begränsad betydelse (se SOU 2008:32 s. 157). 

 
I olika tidigare studier har forskare försökt utröna ifall det finns ett samband mellan revision och 

kostnaden för kapital och följaktligen om reviderade bolag anses vara bättre bolag ur bankens 

perspektiv. 

Dhaliwal, Gleason, Heitzman och Melendrez studie grundar sig i SEC (Securities and Exchanges 

Commission) bekymmer för att avgifter för oreviderade räkenskaper försvagar investerares syn 

på revisorns oberoende, reducerar tillförlitligheten i de finansiella rapporterna och leder till en 

högre kostnad för kapital.  
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Undersökningen har testat korrelationen mellan revisionsarvodet med kostnaden för kapital. 

Resultatet talar för SEC:s slutsats då de fann ett positivt samband mellan avgifter för revisionsfria 

räkenskaper och kostnaden för kapital. Dock gäller detta samband enbart investeringsföretag 

(Dhaliwal et al., Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 23 Issue 1, 2008). 

 

Blackwell, Noland & Winters studie går närmare in på nyttan av revision kopplat till kostnaden 

för kapital genom att relatera det till räntan företaget betalar för krediten. Författarna fann att 

genomsnittligen så betalade företag en lägre ränta ifall de köpte revision. Detta resultat är 

frikopplat från företagsspecifika riskfaktorer och relevanta villkor för lånet och påvisar även att 

marginalräntan påverkas positivt av revision är omvänt relaterat till storleken av företaget. 

Mindre företag köper revision för att signalera kvalitet till kreditmarknaden och när företaget 

växer gör även dess anseende det och således minskar nyttan av revisionen. Studien påvisar även 

att mer riskfyllda företag av en given storlek kan reducera sin ränta genom att köpa revision 

(Blackwell et al, Journal of Accounting Research, Vol 36 Issue 1, 1998). 

 

En annan roll som revisorn innehar tydliggörs genom Länsförsäkringars undersökning från 2007 

som klargör att 8 av 10 företagare rådgör helst med revisorn. Undersökningen påvisar även att 

chefer i små bolag oftare vänder sig till revisorn än chefer i större bolag (Länsförsäkringar). 

 

3.6. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

Den sammanställda årsredovisningen ligger till grund för beslut som tas av de olika 

intressenterna. För att företag inte ska kunna förvränga den ekonomiska informationen i de 

finansiella rapporterna och för att skydda intressenterna så är redovisningen ett reglerat område. 

Årsredovisningslagens andra kapitel innehåller de allmänna bestämmelser som berör 

årsredovisningen. I ÅRL 2:1 (SFS 1995:1554) klargörs att en årsredovisning ska innehålla en 

balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. 

 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) klargörs att revision innebär att revisorn ska granska bolagets 

årsredovisningar och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.  Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god redovisningssed kräver. Det direkta målet med en revision är 

en revisionsberättelse. Denna ska sedan, tillsammans med årsredovisningen, utgöra 

beslutsunderlag för företagets intressenter. Indirekt är målet för en revision att säkerställa 

trovärdigheten i den ekonomiska informationen om bolaget och tilltron till hur styrelse och VD 

fullgjort sina uppdrag. 

 

Delbetänkandet angående revisionspliktens omfattning innehåller många föreslagna förändringar. 

Om det förslag som ligger kommer att genomföras fullt ut innebär det att fyra procent kommer att 

fortsätta att omfattas av revisionsplikten och för övriga bolag blir det frivilligt. Denna förändring 

ska spara 5,8 miljarder SEK om året för de svenska bolagen i slopande revisionskostnader. 

 

Precis som redovisningslagarna har regleringen för kreditgivningsverksamhet utformats som 

ramlagar. Utifrån dessa har sedan banker utformat sin kreditpolicys som styr deras 

kreditberedning. Redovisningsinformationen har en stor roll i processen och kompletteras med 

kreditupplysningar om företaget. Då kreditberedningen syftar att ge en helhets bild väger även 

andra kvalitativa faktorer in i kreditberedningen. 
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4. Kreditberedning i praktiken 
 

 

apitlet handlar om kreditberedning sett utifrån verkligheten. Kapitlet tar först upp de 

deltagare som närvarade vid vår fokusgrupp. Sedan behandlas den kreditpolicy som 

ligger till grunden för processen. Därefter presenteras processen närmare uppdelad i 

den kvantitativa och kvalitativa delen. Sist lyfts revisorn och revisionens roll fram för 

kreditberedningen. 

 

Detta kapitel skall ses som en del av vår teoretiska referensram. Motivet till att lägga denna del 

som ett eget kapitel är att delen inte bygger på teori utan på empiri från vår fokusgrupp på 

Sparbanken Alingsås den 18 april 2008. Kunskapen om kreditberedningen hos våra respondenter 

omfattas av viss sekretess och för att få ta del av deras regelverk för kreditberedning valde vi att 

utföra vår förstudie.  

 

Kreditgivningen är en process som skapas mellan det ansökande företaget och banken. För att 

kunna förstå den reviderade årsredovisningens roll i processen är det väsentligt att först klargöra 

själva processen. För att minska risken för att vi som forskare formar empirin efter teorin valde vi 

att använda oss av en förstudie i form av en fokusgrupp för att utveckla vår teoretiska 

referensram. Följande del är således en presentation av vår förstudie på Sparbanken Alingsås.  

 
4.1. Fokusgruppens deltagare 
 
Vår fokusgrupp bestod av två personer på Sparbanken Alingsås företagsavdelning. Vår första 

deltagare var Inge Frisk som arbetar i kreditadministrationen direkt under kreditchefen. Inge 

Frisk har varit yrkesverksam i 35 år och har under denna tid arbetat med krediter, både för företag 

och för privatpersoner. Idag är hans ansvarsområde hela lånestocken. Vår andra deltagare var 

Morgan Svensson som arbetar som controller för hela Sparbanken Alingsås verksamhet. Morgan 

började på banken 1985 som chef för företagsavdelningen och har sedan 1997 haft sin nuvarande 

tjänst. Morgan har tidigare arbetat som revisor.  

 

4.2. Kreditpolicy 
 

Sparbanken Alingsås har en kreditpolicy som skall skapa förutsättningar för en över tiden sund 

kreditgivning av hög kvalitet. Policyn skall även stödja bankens grundläggande affärsstrategi och 

vara vägledande för att skapa långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Policyn klargör att 

kreditverksamheten skall bygga på följande grund: 

 

 Analys av kundens återbetalningsförmåga 

Genom ett beviljande av kredit förutsätts att kunden på goda grunder förväntas fullgöra sitt 

åtagande gentemot banken. Kreditprövningen som görs ska bland annat baseras på en analys av 

kundens faktiska inkomster och utgifter, kassaflöde, tidigare betalningshistorik och 

framtidsutsikter. För att kunna fastställa kundens återbetalningsförmåga måste analysen till en 

stor del vara av framåtblickande karaktär. 

 Förstå affären 

K 
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Både bank och kund måste vara väl införstådda om kreditaffärens möjligheter samt dess samlade 

riskinnehåll. För att banken ska kunna göra detta krävs det att banken i grunden förstår affären 

och känner kunden. Banken måste även ta hänsyn till kundens kompetens och affärsmannaskap. 

 Affärsmannaskap 

Den löpande kredithanteringen bygger på ett väl utvecklat affärsmannaskap som förutsätter ett 

professionellt förhållningssätt från såväl bank som kund. Kundrelationen ska baseras på en enkel, 

öppen och tydlig kommunikation och ska präglas av viljan att för båda parter skapa goda resultat 

genom affärsmässighet, god affärsetik, hög kompetens och professionalism. 

 Ändamålet  

Ändamålet med kreditgivningen ska alltid ligga till grund för processen. Detta så att kreditens 

ändamål och erbjudna säkerheter är vägledande vid produktval och produktvillkor. 

 Balanserad risk – Omvärldsorientering 

För att få tillstånd en sund, långsiktig och riskmässigt balanserad kreditgivning krävs det att 

kreditaffären sätts i relation till påverkande omvärldsfaktorer. Därigenom får såväl bankens som 

omvärldens kunskap om förväntad lokal, regional och global förändring betydelse för 

kreditaffären.  

 Uthållig lönsamhet 

Kreditrisken skall alltid ställas i relation till intjäning och lönsamhet. Syftet är att i varje affär 

skapa bästa möjliga affärsutbyte såväl sett till riskminimering som att undvika affärer som inte 

når upp till lönsamhetskraven. 

 Miljöhänsyn och etik 

Miljöhänsyn och en riskinriktad miljöanalys ska ingå som en naturlig och integrerad del av 

affärsbedömningen där syftet är att minimera bankens risk i affären relaterad till miljöfaktorer. 

Kreditgivningen ska präglas av en sund och tydlig hög etisk standard. 

 

Vi tog tidigare i vår teoretiska referensram upp förändringar i kreditberedningen under 1980 – 

talet och våra respondenter, som var aktiva innan 1988, kan inte jämföra dagens 

kreditgivningsprocess mot dåtidens. Detta då de anser att det inte går att särskilja processen från 

sin samtid. Den första delen av 1980 – talet var präglat av säkerhetsutlåning och revisorns roll var 

då mindre väsentlig då tryggheten fanns i säkerheterna.
 
 

 

4.3. Kreditberedning 
 

Kreditberedningen som görs för ett företag består av: 

 

 Framtagande av underlag för kreditbeslut 

 Analys och bedömning av detta underlag 

 Framtagande av förslag till total koncernkreditlimit 

 Motiverad beslutsrekommendation 

 

4.3.1. Kvantitativa delen 
 

I kreditberedningen av ett företag ingår alltid någon form av analys av företagets ekonomi. För att 

underlätta analysen och skapa möjligheter till integrering används ASK, AffärsStöd för Krediter. 

ASK är ett standardiserat verktyg som används i kreditgivningsprocessen. I ASK utförs först två 

systemkontroller. Den ena tydliggör den interna historiken som kreditansökare haft i banken och 
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den andra påvisar den externa historiken. Om den ansökande har misskött sig internt syns det i 

den interna kontrollen och det väger väldigt tungt för ett avslag. Den externa historiken visar om 

den ansökande skött sig historiskt och här ingår allt från årsredovisningar till 

betalningsanmärkningar. Respondenterna resonerar att den som har haft bekymmer bakåt brukar 

även få bekymmer i framtiden. De berörda räkenskaperna som används vid den externa 

kontrollen är helår, delår och budget.  

 

I årsredovisningen anser respondenterna att balans- och resultaträkningen är viktigast. Dock läser 

man hela bokslutet och inte minst revisionsberättelsen.  

 

”Vi tar inga bolag som inte har ansvarsfrihet utan att veta 

anledningen. Nu är det väldigt, väldigt sällan. Nu kan det ju ha en 

oren revisionsberättelse, det kan ju bero på att de betalat in skatten 

för sent, har betalningsanmärkningar eller andra händelser. Då säger 

vårt system (ASK) ifrån och det blir avrådan direkt om de har en oren 

revisionsberättelse.” (Inge Frisk) 

 

Den reviderade årsredovisningens förvaltningsberättelse är inte så viktig då: 

 

”Vi gör ju den ’revisionen’ själva när vi lånar ut pengar, vi tar ju 

reda på om förvaltningen fungerar i bolaget.” (Morgan Svensson) 

 

Till helårsboksluten ska även status anges på revisionsberättelsen. Statusen sträcker sig från 

Tillstyrkt utan kommentar till en ofullständig revisionsberättelse.  

 

Vid nystartade bolag, då ingen årsredovisning finns, upprättas ofta en privat balansräkning. 

Respondenterna resonerar att om man som privat person byggt upp en bra ekonomi finns goda 

förutsättningar att personen lyckas som företagare också. Sedan tydliggör den privata 

balansräkningen även om personen har tillgångar som täcker skulderna.  

 

Ett ytterligare instrument i processen är UC som ses som ett komplement. Genom UC får banken 

information om händelser, betalningsanmärkningar, uttag av nytt företagshypotek, ändringar i 

styrelsen och i bolagsordningen. Även information om hur företaget fullgjort sina förpliktelser 

med skatt och avgifter fås genom UC. UC används även senare i uppföljningsfasen då alla bolag 

som har en kredit på över 100 000 SEK följs dagligen på banken. 

 

En betalningsanmärkning kan innebära ett stopp i processen. Med det beror på vad som ligger 

bakom anmärkningen, är det en p-bot eller en obetald skatt på 200 000 SEK? Det intressanta ur 

bankens synvinkel är varför han eller hon fått den. Om det beror på att personen inte kan betala så 

kommer han eller hon troligen även att ha problem med att betala sitt banklån. 

Våra respondenter påpekar att en betalningsanmärkning inte blir ett automatiskt stopp, mjukvaran 

spelar en större roll. Det räcker dock inte för banken att tro på kunden att detta är ett historiskt 

problem lika lite som det räcker med en säkerhet. 

 

”Vi belånar ju inte en fastighet om vi tror det blir problem sedan. Vi 

ska bli övertygade om att det kommer fungera i framtiden.” (Morgan 

Svensson) 
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Genom att resultat- och balansräkningen registrerats i ASK beräknas även vissa nyckeltal 

automatiskt. Nyckeltalen ska belysa områdena:  

 

 Avkastning 

 Marginal 

 Kapitalomlopp 

 Finansiell ställning  

 Övrigt 

 

Kassaflödesanalysen är en väsentlig del av den totala bedömningen av företagets 

återbetalningsförmåga. För att kunna upprätta en kassaflödesanalys i ASK krävs minst två 

bokslut. Kassaflödesanalysen används mer och mer i kreditgivningsprocessen. Det är viktigt att 

kunden vet hur den skall kunna betala sina åtaganden. Kassaflödesanalysen uppskattas ofta av 

kunden då den även hjälper den. Banken hjälper kunden att upprätta kassaflödesanalysen om 

företaget inte har någon möjlighet till det och större bolag upprättar dem själva genom ÅRL. 

 

4.3.2. Kvalitativa delen 
 

Genom ASK inhämtas nu mer kvalitativ data då rådgivaren ska fylla i frågor rörande exempelvis 

företagets marknad, konkurrens och miljöpåverkan. En stor vikt vid bedömningen blir vad 

rådgivaren som träffat kunden tycker.  

 

”Om det ser bra ut men personen inte går hem hos rådgivaren är det 

stendött.” (Inge Frisk) 

 

Banken ser närmare på kvalitativ data såsom personen bakom företaget, dess affärsidé. 

Mjukvaran anser respondenterna är jätteviktig då bolaget inte kan leva utan människorna bakom 

bolaget. De måste tro till 100 procent på denna person. 

 

”Även om det finns pengar bakom sjösätter vi väldigt sällan något 

som vi inte tror på.” (Inge Frisk) 

 

 

Det viktigaste redskapet i kreditgivningsprocessen är personen bakom företaget. I relation till 

årsredovisningen påpekar respondenterna att: 

 

”Den (Årsredovisningen) är bekräftelsen på hur personen bakom är. 

Har vi förtroende för personen blir det ofta en bra årsredovisning. De 

går hand i hand. En trevlig person måste även han visa upp bra 

siffror.” (Morgan Svensson) 

 

Slutligen bedöms risker och bokslut. Den kvantitativa och kvalitativa datan sammanställs och 

företaget får en rating. Till beslutsunderlaget redovisas i sammanfattad form resultaträkningen, 

balansräkningen och kassaflödesanalysen samt utvalda nyckeltal. Dokumentationen av 
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handläggarens analys av företagets ekonomiska ställning och återbetalningsförmåga görs i en 

kredit PM. 

  

4.3.3. Kreditpromemoria (Kredit PM)  
 

Som en del av ASK upprättas automatiskt en kredit PM som ingår i beslutsunderlaget. Kredit PM 

är således en sammanfattning av faktaunderlaget samt påvisar annan information som inte ingått i 

ASK och därigenom inte finns med någon annanstans i beslutsunderlaget. Den främsta delen av 

PM:et  ska bestå av den framåtblickande analysen av kundens betalningsförmåga samt tydliggör 

bankens säkerhetssituation. En annan viktig punkt som skall lyftas fram i PM:et är bankens 

affärsmässiga utbyte av den specifika kunden. PM:et syfte är att vara ett tydligt underlag för 

beslutsfattarna och således ska PM:et enbart beröra relevant information för ärendet. 

 

PM:et ska ha en tydlig struktur som underlättar för kreditberedningen och presentationen. Genom 

att vara uppbyggt på ett antal fasta rubriker finns en återkommande logisk gång i PM:et. 

Innehållet av PM:et ska således ligga till grund för beslutsfattarna och utgöra ett stöd för 

presentationen inför beslutsinstansen.  

 

4.3.4. Beslut 
 

Ett komplett beslutsunderlag ska ge en heltäckande beskrivning av de villkor som råder för den 

ansökande men det skall även innehålla en fullständig bild av på vilka grunder beslutet har tagits.  

Grundläggande för all kredit- och kreditriskhantering inom Swedbank är dualitetsprincipen vilket 

innebär att inga beslut tas av en enskild person. 

 

4.3.5. Uppföljning 
 

Bara för att beslutet är fattat och krediten utgiven är inte processen avslutad. Hos Sparbanken 

Alingsås följs alla företag upp i form av tre till fyra kontakter per år. Uppföljningen baseras 

delvis på storleken på företaget delvis på om företaget haft eller har problem med exempelvis 

betalningsanmärkning eller presterar dåliga resultat. Vid dåliga resultat följs bolaget väldigt noga 

från bankens sida. 

 

”Vårt mål är inte att avveckla någon verksamhet utan att hjälpa dem. 

Det är i bankens intresse att det går bra för bolaget.” (Morgan 

Svensson) 

 

Syftet med kredituppföljningen är i första hand att tidigt upptäcka signaler på försämrad 

betalningsförmåga eller ett försämrat värde i säkerheter och att dessa signaler ska leda till 

ställningstagande om åtgärder. Uppföljningen ska även ge signaler om andra händelser som kan 

påverka bankens ställningstagande angående krediten. Den löpande kredituppföljningen baseras 

på exempelvis bankens egna rapportsystem, UC, kunden och/eller kundens revisor. Den 

tidsbundna uppföljningen innebär att minst en gång per år ska ärendet omprövas som om det vore 

ett nytt kreditärende. Således består den tidsbundna kredituppföljningen av kreditberedning och 

omprövning av total kreditlimit. Denna typ av uppföljning kräver alltid ett nytt beslut medan den 

löpande uppföljningen ibland kräver ett nytt beslut. Limiten får normalt inte löpa längre än 12 

månader utan att en omprövning ska ske. 
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Om det går dåligt för företaget med ett svagt kassaflöde och en stor blancoexponering ska 

kreditlimiten förlängas kortare än de 12 månaderna. Beslutet att ha en tätare uppföljning ska 

omprövas minst en gång om halvåret. För företagskunder som har en kreditlimit på 0,5 till 5,0 

MSEK kan en förenklad kredituppföljning ske. 

 

Men ibland görs fel bedömning från bankens sida och då måste banken vara aktiv för att avveckla 

så fort som möjligt eller leta nya ägare. Oftast beror konkurser på dåligt företagande snarare än på 

någon tredje parts inblandning.  

 

 
 

 

Figur 3: Sammanfattande bild över kreditgivningsprocessen 

Källa: Egen bearbetning 
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4.3.6. Revisorns och revisionens roll  
 

Under vår intervju lyftes även revisorns roll för processen fram. Respondenterna var eniga om att 

revisorn ofta besitter all kunskap och att i mindre bolag har revisorn en mer framträdande roll. 

Det är även i mindre bolag som de själva har mest kontakt med revisorn. Revisorn har ofta haft 

en rådgivande roll och kunnat ta förtagaren i örat om det behövts. Dock framhåller 

respondenterna att reviderat bokslut inte behöver vara sanningen utan är det som företaget väljer 

att visa upp. 

 

”En revisor är ingen garanti för att siffrorna som visas (i 

årsredovisningen) är rätt.” (Morgan Svensson) 

 

Att revisorns nuvarande skyldighet att rapporter brott ska slopas tycker inte respondenterna spelar 

någon större roll då de inte får reda på brott genom revisorn och  

 

”I många fall har de (revisorerna) ändå inte upptäckt brottet.” (Inge 

Frisk) 

 

Men revisorns revisions PM
12

 som upprättas anser respondenterna vara användbart. PM:et 

tydliggör vilka brister som har rättats till innan årsredovisningen upprättats. Detta är ett utmärkt 

sätt att få en indikator på hur företagaren driver sitt bolag. Revisions PM:et innehåller alltså 

relevant information som inte finns med i årsredovisningen. 

 

Angående förändringen av revisionsplikten framhåller respondenterna att oavsett om 

räkenskaperna är reviderade eller inte så kvarstår företagarens skyldighet att lämna sanningen till 

myndigheter och liknande. Banken har ju redan genom sitt engagemang kommit fram till att detta 

är en person som de har förtroende för.  

  

Ett bra bolag med en låg risk får även en bra ränta. Således finns ett samband mellan bolagets 

rating och ränta som erbjuds i kreditbeslutet. Det gör att bra bolag får en lägre kostnad för kapital 

medan ett sämre bolag får en högre kostnad för kapital då banken kompenserar för risken vid 

utlåningen. 

 

4.4. Sammanfattning av kreditberedning praktiken 
 

Sparbanken Alingsås har en kreditpolicy som skall skapa förutsättningar för en över tiden sund 

kreditgivning av hög kvalitet. Policyn skall även stödja bankens grundläggande affärsstrategi och 

vara vägledande för att skapa långsiktiga och lönsamma kundrelationer. 

 

Kreditgivningsprocessen som görs för ett ansökande företag består av: 

 

 Framtagande av underlag för kreditbeslut 

 Analys och bedömning av detta underlag 

 Framtagande av förslag till total koncernkreditlimit 

                                                 
12

 Revisions PM benämnde respondenterna det som FAR (FAR:s revisions bok. E-bok) klassar som ”annan 

rapportering” som revisorn gör där bland annat olika förbättringsåtgärder återfinns.  
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 Motiverad beslutsrekommendation 

 

I kreditberedningens första kvantitativa del utförs två systemkontroller. Den ena tydliggör den 

interna historiken som kreditansökare haft i banken och den andra påvisar den externa historiken. 

Det är i den externa kontrollen som fokus läggs på årsredovisningen och då främst på resultat- 

och balansräkningen samt revisionsberättelsen. Ett ytterligare instrument i processen är UC som 

ses som ett komplement och som även används i uppföljningsfasen. Av den data som insamlats 

upprättas nu olika nyckeltal och eventuellt en kassaflödesanalys.  

 

Processen består även av en andra kvalitativ del. Där inhämtas mer kvalitativ data då rådgivaren 

ska fylla i frågor rörande exempelvis företagets marknad, konkurrens och miljöpåverkan. En stor 

vikt vid bedömningen blir vad rådgivaren, som träffat kunden tycker. Mjukvaran anser 

respondenterna vara jätteviktig. 

 

Datan sammanställs sedan i en kredit PM som utgör underlaget för beslutet som sedan fattas. 

Dock stannar inte processen vid beslutet utan banken följer sedan upp företaget för att försäkra 

sig om att samma premisser gäller som när krediten beviljades. 
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5. Resultat av den empiriska undersökningen 
 

 

 detta kapitel presenteras de respondenter som vi har intervjuat. Vi presenterar deras 

befattningar samt deras yrkeserfarenhet inom kreditberedning. Vidare presenteras vår 

undersöknings empiri som kommit ur de intervjuer som vi genomfört. Materialet presenteras 

temavis för att få en bättre överblick på svaren.  
 
 

5.1. Våra respondenter 
 
De personer vi träffat har alla haft lång erfarenhet av kreditberedning och har varit verksamma på 

sin respektive bank under många år. Vid vår intervju på Sparbanken Alingsås träffade vi även 

denna gång Inge Frisk. Vi träffade också Tonnie Johanson som arbetar som företagsrådgivare för 

medelstora bolag. Han har varit verksam inom företagsavdelningen på Sparbanken Alingsås i 14 

år. En del information som framkom under vår fokusgupp som hade någon koppling till 

revisionspliktens avskaffande har kunnat användas till vår empiri. Därför finns en del uttalanden 

från Inge Frisk och Morgan Svensson med i denna del med ursprung från vår förstudie.  

 

På vår intervju på Swedbank träffade vi Åke Persson som arbetar som ställföreträdande 

kreditchef för region yttre i Göteborg som innefattar kommunerna Kungsbacka, Mölndal, 

Kungälv, Partille, Lerum, Härryda och Stenungsund. Åke Persson ansvarar för cirka 200 

anställda idag och har arbetat med kreditberedning sedan år 1967 fast då i olika roller. Idag utgör 

han tillsammans med en kollega och en gemensam chef den högsta instansen inom 

kreditberedningen i Göteborg. 

 

Båda intervjuerna utfördes på respektive bank den 7 maj 2008. Vi använde oss utav förberedda 

intervjufrågor, se Bilaga 2. De åsikter som beskrivs i detta kapitel är respondenternas egna och 

inte respektive banks. För att underlätta för läsaren refererar vi nedan till Swedbank och 

Sparbanken Alingsås.  

 

5.2. Intervjuer 
 
Varken Sparbanken Alingsås eller Swedbank har utåt någon uttalad åsikt om avskaffandet av 

revisionsplikten. Inte heller internt finns det någon policy på hur man ska tackla förändringen. På 

Swedbank påpekades att det utformas säkert något internt regelverk uppifrån som sedan bara är 

att tillämpa för dem som arbetar med det. 

 

Nyttan av revisorn och revision  

 

Revisorns roll för banken har flera sidor. Sparbanken Alingsås anser att revisorn ofta är den 

första företagen vänder sig till och många använder revisorn som ett bollplank. I mindre bolag 

blir nästan revisorn deras ekonomichef. Att ha med revisorn på kundmöten är värdefullt för 

banken då kunden ofta har ett stort förtroende för revisorn samtidigt som banken och revisorn 

oftare talar samma språk. 

I 
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Samtidigt framhåller Sparbanken Alingsås att det är viktigt att revisorn kan hålla distansen till 

kunden och bibehålla sin neutralitet. Det är viktigt för banken, så att inte bankens förtroende till 

personen, som kritiskt granskat bolaget ställs på spel.  

 

På Swedbank såg man även en nytta i revisorn. Samtidigt som det beror mycket på hur aktiv 

revisorn såväl som banken är. När de tar in bokslut och analyserar uppstår ofta frågor till 

revisorn. Nyttan blir självfallet större i fall Swedbank är frågvisa samtidigt som revisorn är mer 

aktiv än att bara skriva på årsredovisningen. Att bankens rådgivare har en kontakt med revisorn, 

och därigenom en nytta, beror mycket på att ägaren eller företagsledaren inte kan svara på 

bankens frågor.  

 

Revisorn har även en annan funktion för banken genom sin revision. Respondenterna på 

Sparbanken Alingsås påpekar att de kan vara mer grundliga än vad de är idag i kreditberedningen 

och kräva ut revisorns revisions-PM:et. PM:et utgör grunden för bokslutet och tydliggör hela 

processen fram till revisionsberättelsen.  

 

”Träffar du en revisor så tycker han det är förvånande att banken inte 

använder det mer än vad vi gör.” (Inge Frisk)  

 

Då Sparbanken Alingsås ser sig som en samarbetspartner kan revisions-PM:et tydliggöra interna 

processer som de kan hjälpa företaget förbättra. Bokslutet utgör hårdvaran för banken men 

revisions-PM:et sätter fokus på företagaren och ger en status på bolaget som bekräftar att det 

även fungerar internt i bolaget. Om revisionen slopas så har banken inte heller möjlighet att få 

något revisions-PM som beslutsunderlag. 

 

På Swedbank använder man sällan revisions-PM:et då det är inte är en officiell handling. Utan 

resoneras så att om det finns allvarliga fel så ser man det i revisionsberättelsen även om detta inte 

är vanligt. 

 

Ett ämne som kommer upp under intervjuerna är ägarens eller företagsledningens kunskapsbrist. 

På Swedbank påpekade man att på grund av revisorn och den roll som han spelar har företagaren 

en begränsad kunskap då denna alltid haft revisorn att luta sig mot. Sparbanken Alingsås påpekar 

också att många kunder som kommer in med bokslutet för en årsgenomgång har ingen aning om 

själva bokslutet om de börjar ställa frågor kring det. Företagaren har ofta inte medverkat alls i 

bokslutsprocessen. Frågan som Sparbanken Alingsås då ställer är, om inte en annan kompetent 

person skrivit på rapporten, vad hade den då haft för värde? Då företagaren inte har en aning är 

det svårt för banken att föra ett resonemang då de sitter på två stolar. De frågor som Sparbanken 

Alingsås ställer till kunden måste de även själva besvara. Banken konstaterar att det knappt går 

att bilda ett kreditbeslut på ett sådant underlag.  

 

Revision av väsentliga delar 

 

Idag ska Sparbanken Alingsås egentligen ha ett fastställt och reviderat bokslut när de beslutar om 

limiter. Om så inte är fallet noteras det i kredit PM:et om beslutet fattas på det tänkta utfallet. Om 

sedan bokslutet avviker från det tänkta utfallet får Sparbanken Alingsås omvärdera beslutet och 

eventuellt ändra limiten.   
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På frågan om man skulle kunna revidera vissa, mer betydelsefulla, delar resonerar Sparbanken 

Alingsås som så att revisorn ser till helheten, att allt stämmer. Då får man antigen ha ett 

helhetsgrepp på alltihop eller så inte förlita sig på det alls. Sparbanken Alingsås tror inte på något 

mellanting med vissa reviderade delar utan det blir i så fall allt eller inget. De tar upp exemplet att 

om man tittar i en balansräkning och ser posten övriga skulder 165 000 SEK med hänvisning till 

not 3, i not 3 står det specificerat 18 000 SEK i revisionsarvoden. Den resterande summan måste 

läsaren, i detta fall rådgivaren, förlita sig på att revisorn kontrollerat, så att posten inte innehåller 

några förbjudna lån eller liknande. Således blir det svårt att enbart revidera vissa delar. Utan 

revisorn blir det mer frågor till företagaren. 

 

Några av de viktigaste posterna för Sparbanken Alingsås är lager, inventarier och kundfordringar. 

Kund- och leverantörsreskontran kan banken begära ut dock gör revisorn ett viktigt arbete med 

att kontrollera värderingen. Så att bolaget inte har en massa gamla kundfordringar utan att dessa 

skrivs av. 

 

”Om företaget har en fordran på 200 000 som kunden inte kan betala 

då ska denna tas bort. Det blir en förlust som tas mot eget kapital och 

då blir företaget 200 000 sämre.” (Tonnie Johansson) 

 

Sedan ser revisorn även till att inventeringen gått riktigt till så att värderingen av varulagret blir 

riktig. 

 

Vår respondent på Swedbank framhåller att allt i årsredovisningen är av intresse. Det är svårt att 

ta ut en enskild del och särskilja den från det värdet som hela årsredovisningen har utan att den 

tappar sitt värde. 

 

Kompensation 

 

För att tydliggöra den reviderade årsredovisningens vikt ställde vi frågan om man kan 

kompensera för avsaknaden av en reviderad årsredovisning genom förslagsvis avgifter eller 

alternativ kvalitetssäkring. 

Angående att kompensera genom avgifter anser Sparbanken Alingsås att det är väldigt svårt att 

sätta ränta i förhållande till risk om de inte vet hur det ligger till i bolaget. Hur ska rådgivaren då 

kunna bedöma risken för att sedan kunna ta ut en högre ränta kopplat till den risken? Och vilket 

pris ska sättas på risken? 

 

”Vi kan aldrig kompensera oss fullt ut för varje enskild risk. Det är 

omöjligt.” (Inge Frisk) 

 

Förut fick banken 100 procent vid en konkurs men idag får banken bara 50 procent i och med 

företagshypotekets förändring. Detta gör att banken måste fokusera mer på mjukvaran. Samtidigt 

måste banken genom konsumentkreditlagen (SFS 1992:830) försäkra sig om att låntagaren kan 

betala tillbaka krediten med ränta.  

 

Inte heller en revisor kan hjälpa till att bedöma risken. Signaler om konkurser kommer snarare 

från UC och de kundbesök som rådgivarna gör än boksluten anser Swedbank 
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Angående alternativa kvalitetssäkringar så anser Sparbanken Alingsås att det är fullt möjligt att 

sådana kan användas i framtiden men att de i dagsläget har svårt att avgöra det då de är osäkra på 

vilka dessa skulle vara. Swedbank anser att redovisningskonsulter skulle kunna vara ett alternativ 

men då skulle de behöva hålla en viss kvalitet. Sedan skulle man även tänka sig att banken kunde 

gå rätt in i företagens redovisningsprogram, men problematiken kvarstår. Det går att få fram 

siffrorna, men det ska stämma också.  

 

Den bedömning som Swedbank gör bygger på de normer som satts upp av Finansinspektionen 

och de gemensamma bestämmelser som finns inom EU. Därmed är det svårt att kompensera för 

den reviderade årsredovisningen, då den utgör en del i processen. 

 

Möjliga förändringar för banken 

 

Kreditgivningsprocessen kan mycket väl ändras i framtiden. Swedbank antar att banken får lägga 

ner mer tid på att granska resultat- och balansräkningen. Kanske kommer någon dataprocess 

utvecklas men mest kommer det nog att handla om handpåläggning på siffrorna. På Sparbanken 

Alingsås är de inne på samma tankegång. Banken kommer att vara tvungen att göra mycket av 

revisorns arbete för att trygga sin utlåning. Granskningen hamnar således på banken.  

 

”Vi kan inte säga: Oj det hade vi ingen aning om! när ett företag går i 

konkurs.” (Inge Frisk) 

 

Samtliga respondenter är eniga om att denna möjliga utveckling kommer att påverka priset då 

banken får göra ett större arbete i sin kreditgivningsprocess.  

 

Idag har inte Sparbanken Alingsås synpunkter på företagets val av revisor eller bokföringsfirma. 

Om det blir en massflykt från revision kan det bli aktuellt för banken att börja styra var man ska 

ha sin löpande bokföring för att på det sättet säkerställa en viss kvalitet i räkenskaperna.  

 

”Det kommer inte att underlätta kreditgivningen utan kraven kommer 

att hamna på kunder som inte har ordning på sina papper.” (Inge 

Frisk) 

 

Som vi tidigare klargjort använder sig banken i kreditgivningsprocessen av UC. UC:s bokslut 

bygger på de reviderade årsredovisningar som sänts in till Bolagsverket. Men hur kommer 

banken att värdera uppgifterna från UC i framtiden? På Sparbanken Alingsås hade de inte tänkt 

på saken innan men antar att man i framtiden kanske får in bokslut där revisionsberättelsen fattas.  

 

”Det är ändå en person som vi kommit fram till att vi har förtroende 

för eller inte. Han är ju skyldig att lämna sanningen till myndigheter 

och liknande även om det är reviderat eller inte. Jag har själv jobbat 

som revisor och vet att det som lämnas i bokslutet är den version som 

företaget väljer att visa upp. En revisor är ingen garanti för att 

siffrorna som visas är rätt.” (Morgan Svensson) 

 

På Swedbank poängterades att de kommer bli mer skeptiska till information från UC om de inte 

är reviderade. Dock används ofta fler källor än enbart UC som exempelvis datalistor från 
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företaget. Dessa ses då som ett komplement där det finns mer specificerad information än i det 

officiella bokslutet då alla underkonton inte redovisas där. Detta gör man för att kunna göra en 

riktig analys utöver den som UC ger. 

 

Även kreditavtalets utformning kan förändras i framtiden. Swedbank anser att det är mycket 

möjligt att man ger ut krediter på kortare löptid eller till ett högre pris när man ser en risk i att alla 

papper inte är i ordning. Det är även möjligt att man kräver realsäkerheter på ett annat sätt än 

idag.  

 

På Sparbanken Alingsås tänker man på ett liknande sätt då den främsta fördelen med aktiebolag 

anses ofta vara att man slipper det personliga ansvaret. Men en stor förändring kan bli att man tar 

ut borgen för krediter om man känner sig otrygg med bokslutet. Idag begränsas borgen till vad 

Sparbanken Alingsås tror företaget har för betalningsförmåga. Företagets kreditbeslut ska inte 

grunda sig på att banken ska få ut borgen vid en eventuell konkurs utan det ska hålla med 

affärsidén som finns i bolaget.  

 

Behovet av annan reviderad information 

 

Sparbanken Alingsås resonerar så att om banken har en bra relation med kunden så borde de få 

all information de vill ha. 

 

”Har vi en rimlig relation med kunden så borde vi få all den 

information som vi vill ha. Sedan finns det ju kunder som av olika 

anledningar vill dölja information. Men då är vi inne på något helt 

annat. Det som de inte säger till banken säger de inte heller till 

revisorn. Det kan ju exempelvis vara att deras största kund kommer 

att flytta till Tyskland. Vi vill se den trygghet som bokslutet ger och 

sedan blicka framåt.” (Inge Frisk) 

 

När det gäller mer branschanpassad information så anser Sparbanken Alingsås att den som har 

bäst kunskap om bransch är rådgivaren på banken. 

 

”Revisorn åker ju sällan ut till företaget bara för att kolla läget.” 

(Inge Frisk) 

 

Det ligger i sakens natur att revisorn sällan är hos bolaget under verksamhetsåret. Våra rådgivare 

besöker kunder en till tre gånger om året beroende på storlek. Är det ett bolag som behöver extra 

stöd kan rådgivaren vara där upp till åtta gånger på ett år. Således har banken internt en bra 

kunskap om marknaden och branschen.  

 

”Jag tror inte en revisor kan ersätta den kunskap som finns i banken.” 

(Inge Frisk) 

 

Angående olika branscher och att värdera kunskapsbolag anser Sparbanken Alingsås att det är 

svårt att värdera kunskapsbolags balansräkning men att de inte tror en revisor kan göra det bättre.  
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Sparbanken Alingsås anser även att de är mer frågvisa än revisorerna då de har något att förlora. 

De måste bevaka sina intressen.  

 

”En revisor kan inte förlora något. Vid en konkurs får han ut sina 

debiterade timmar så vi har mer att bevaka.” (Inge Frisk) 

 

 

Swedbank kräver idag ofta räkenskapsutdrag med en tätare intervall för mer komplexa bolag 

samt för företag som går lite dåligt.  

 

”Om vi ser en kreditrisk och vi har rätt mycket lån till företaget då vill 

vi ha lite kvalitet på den uppföljningen.” (Åke Persson) 

 

Där är inte revisorn med överhuvudtaget utan Swedbank ställer det kravet mot att företaget får 

låna kapital. Sådana krav kan vara löpande eller kopplade till vissa finansiella nyckeltal.  

 

Revision som konkurrensmedel  

 

Att kravet om revision från banken skulle bli ett konkurrensmedel mellan bankerna tror inte 

Swedbank då alla banker har ungefär samma syn. Utan det skulle i så fall handla om några 

enstaka fall. På Sparbanken Alingsås tror man att det mycket väl kan bli ett konkurrensmedel och 

drar en parallell till den konkurrensutsatta bolånemarknaden för privatpersoner.  Men de vidhåller 

att kravet på information som banken ställer är för såväl bankens som företagarens skull. 

Samtidigt som det är affärsmässigt att tacka nej från bankens sida och då gäller det även i 

framtiden att våga säga nej till en affär.  

 

”Om man börjar jaga volymer då är man livsfarligt ute.” (Inge Frisk) 

 

Reviderade årsredovisningens del i den totala kreditberedningsprocessen 

 

För Swedbank utgår man från årsredovisningen som ger grunden där man ser närmare på hur 

företaget gått och vad som hänt under räkenskapsåret. Till genomgången tas även äldre 

årsredovisningar fram för att kunna se trender och utvecklingen över tid.  

 

”I och med att man läser om bolaget får man en massa frågor. Sedan 

går in på djupet och ställer de frågorna. Då får man in de mjuka 

faktorerna. Bedömningar, idéer, affärsidé – stämmer det med hur 

bokslutet ser ut och utvecklingen på siffrorna?” (Åke Persson) 

 

Nu för tiden är man även inne på företagets hemsida, ser hur de presenterat sitt bolag, sin 

affärsidé och sina produkter. Man är påläst, speciellt om kunden är ny. 

 

”Jag tycker mjuka faktorer är jätteviktiga. Du ska kunna lita på 

företagsledaren.” (Åke Persson) 
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På Sparbanken Alingsås bygger man vidare på att mjukvara är jätteviktigt. Ett bokslut är en 

avstämning en gång per år medan mjukvara alltid är med. Bokslutet verifierar att bedömningen 

av mjukvaran är riktig.  

 

”Vår skräck är att någon säljer sitt bolag utan att vi vet om det. Då 

kan vi hamna i ett engagemang med en helt annan mjukvara och det 

är inte alltid vi gillar läget. Det är ett svar på att mjukvaran är 

jätteviktig.” (Inge Frisk) 

 

Genom att ha en lokal förankring så får Sparbanken Alingsås en bättre övervakning på 

mjukvaran.  

 

”Vi lägger inte ner så mycket arbete när vi får in ett bokslut sex 

månader efter räkenskapsårets slut för det är bara en bekräftelse på 

att det vi trott stämmer. Det är som en avstämning för vi måste hela 

tiden så framåt.” (Inge Frisk) 

 

Årsredovisningen används vid riskklassificeringen men man gör ingen djupanalys av kunden. Då 

man ofta vet innan kunden kommer hur det kommer att se ut. Men Sparbanken Alingsås vill ha in 

ett fysiskt reviderat bokslut som sedan kundansvarig har som underlag vid genomgången med 

kunden. Där tar man även upp hur det ser ut i bolaget för tillfället samt om det kommer ske några 

förändringar inför framtiden. 

 

Framtiden 

 

Både Swedbank och Sparbanken Alingsås är överens om att det måste finnas någon form av 

kvalitetssäkring av bolagens årsredovisning. Sparbanken Alingsås resonerar så att annars kan 

rapporterna vara sammansatt lite hur som helst. Om någon utomstående som är neutral, som 

revisorn, tar ansvar kan banken vara tryggare och det är så klart positivt för banken.  

 

”Sedan vet man inte om det ger säkerhet i varje enskilt fall. Men det 

är alltid en trygghet om någon utomstående kritiskt granskat bolaget. 

Det är ingen tvekan.” (Inge Frisk) 

 

Swedbank tror att de i fortsättningen kommer att kräva en reviderad årsredovisning för att låna ut 

kapital till bolaget. Undantaget kan vara de allra minsta bolagen som exempelvis familjeägda 

med en eller två anställda. 

 

”Vi kommer inte att låna ut pengar om man inte kan lita på siffrorna. 

De kan ju ha en väldigt duktig ekonomifunktion men då måste man ju 

säkerställa den först. Det känns som om man vill ha en bra ekonomisk 

uppföljning.” (Åke Persson) 

 

Samtidigt kvarstår att Swedbank inte kommer låna ut kapital till företag i framtiden om de inte 

kan lita på siffrorna.  
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Hos Sparbanken Alingsås finns det idag företag som de inte begär bokslut från. Det beror främst 

på att desto bättre bolag desto mindre äger banken av företagets balansräkning och således finns 

inte samma behov av kontroll då risken är mindre. Precis på samma sätt blir det för sämre bolag 

där banken har ett större engagemang och då måste någon form av kontroll eller kvalitetssäkring 

ske även i framtiden. De kommer definitivt att behöva kräva in någon neutral som granskar 

bokslutet. Det är det ingen tvekan om, men om det är en revisor som utför den granskningen i 

framtiden är inte självklart.  

 

Alternativen som Swedbank ser skulle kunna vara diplomerade redovisningskonsulter som på 

något sätt reviderade boksluten. 

 

Sparbanken Alingsås tror också att de i fortsättningen kommer att kräva reviderade 

årsredovisningar i de flesta fall. I annat fall måste det finnas någon alternativ kvalitetssäkring. I 

dagsläget finns inga för banken kända alternativ till den reviderade information som banken 

kräver in och därför är det svårt att avgöra om revisionen kommer ersättas.  
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6. Analys  
 

 

edan presenteras vår analys av teori och empiri. Kapitlet är indelat i fyra delar, den 

första behandlar årsredovisningen och den andra delen handlar om revision. I del tre 

presenteras analysen av kreditberedningen och dess process och sista delen behandlar 

den förändring som implementeringen av delbetänkandet kan innebära.   

 

6.1. Årsredovisningen 

 

Tidigare studier av Svensson (2004) har påpekat att kreditgivarna haft synpunkter på 

årsredovisningens utformning, dess omfattning och dess tidshorisont. Då bankerna inte har några 

uttalade önskemål på att förändra årsredovisningens utformning ter det sig troligt att de är nöjda 

med dagens situation. För våra respondenter har årsredovisningens påstådda inaktualitet, som 

Svensson (2004) påpekat, ingen inverkan då den tjänar som en avstämningsfunktion. Naturligtvis 

kan man enbart göra avstämningar på det som redan inträffat.  

 

Svenssons (2004) påstående att bankerna saknar relevant information av företagen uppfattar vi 

inte att våra respondenter håller med om. Dock påpekades det att då årsredovisningen är en 

sammanfattning av bokslutet förlitar sig bankerna på att revisorn gått igenom de underkonton 

som inte presenteras i årsredovisningen. Det är mycket möjligt att de skulle uppleva att relevant 

information saknas i årsredovisningen ifall den inte blir reviderad i framtiden.  

 

Bankerna var inte heller intresserade av mer branschspecifik information i form av nyckeltal i 

årsredovisningen. Denna information får man idag från UC och anser att denna information utgör 

ett komplement till årsredovisningen i kreditberedningen. Precis som Svensson (2004) klargör 

använder sig banken i stor utsträckning av sin relation till företaget för att få ut relevant 

information och denna information anses komplettera den reviderade årsredovisningen. 

 

Genom vår förstudie på Sparbanken Alingsås klargjordes att ett viktigt hjälpmedel i 

kreditberedningen är kassaflödesanalysen. Då vi under intervjuerna föreslog en reviderad 

kassaflödesanalys i årsredovisningen tycker de dock inte det var intressant. Kassaflödesanalysen 

hade nämligen även ett annat syfte än att bara påvisa företagets framtida betalningsförmåga i 

kreditberedningen. Den används i ett mer pedagogiskt syfte under mötet med kunden för att 

skapa en dialog om betalningsförmågan och för att tydliggöra bankens ståndpunkt inför beslutet 

för den enskilda krediten. Alltså vill banken själv upprätta kassaflödesanalysen tillsammans med 

kunden i ASK. Kassaflödesanalysen hade även en framträdande roll hos Swedbank men inte 

heller här tyckte man att det var intressant som en del av den reviderade årsredovisningen.  

 

Bankerna ansåg inte att någon annan information skulle förbättra dagens utformning av 

årsredovisningen och således önskar inte heller bankerna att någon ytterligare reviderad 

information ska ingå i årsredovisningen. Med detta resonemang klargörs att reviderade uppgifter 

inte har något egenvärde för bankerna. Bankernas utgångspunkt vad det gäller den reviderade 

årsredovisningen är inte ”ju mer desto bättre”. Det hade varit troligt att banken hade denna 

N 
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inställning med tanke på att de inte har någon kostnad förenad med årsredovisningens utformning 

och omfattning.   

 

Precis som Skough och Brännström (2007) tror Sparbanken Alingsås att kvaliteten på 

årsredovisningen till stor del beror på revisionen. Då författarna lyfter fram de vanligaste 

anmärkningarna påpekar de att mycket felaktigheter rättas under revisionens gång och denna 

slutsats har även bankerna då de lyfter fram samma sak genom revisions PM:et. I en tidigare 

studie av Andersson (2001) där företagsrådgivare jämförde ett lyckat kreditärende mot ett 

misslyckat ansåg de att informationen som kreditbeslutet byggts på haft samma kvalitet. Detta 

påvisar den gråzon som finns mellan underlagen för goda och dåliga beslut och att beslutens 

utfall inte korrelaterar till kvalitén på beslutsunderlaget. Samtidigt är det mycket möjligt att den 

lagstadgade revisionsplikten gjort att årsredovisningarna håller en jämn och bra kvalitet.  

 

6.2. Revision 
 

Revisorns roll  

 

Revisorns roll som utomstående och neutral värdesätts i sin kritiska granskning av företag. 

Revisorn har även andra mer mjuka funktioner utöver den revision som genomförs. Sparbanken 

Alingsås ser revisorns roll som ett bollplank som viktig. Precis som Länsförsäkringars 

undersökning lyfter respondenterna fram revisorns rådgivande roll och den kunskap revisorn 

besitter.  

 

Samtliga respondenter funderar kring om det är så att revisorns kunskap har hämmat företagens 

kunskapsbas. Det ses som mycket troligt att så är fallet och genom att kunskapen hos företagen är 

låg finns stora möjligheter till att tillförlitligheten och således värdet på årsredovisningen i 

framtiden kommer att minska om inte revisorn granskat den. Detta då företag inte besitter 

kunskapen som krävs för att fylla den roll som revisorn idag har vid en revision.  

 

Det kan ju även vara så att det finns vissa företagare som har en bra kunskap och klarar sig utan 

revisorn. Men frågan är då hur banken ska kunna avgör det då det inte finns någon 

kvalitetssäkring av materialet som företagaren producerat. 

 

Även om det finns mer eller mindre väsentliga delar som Sparbanken Alingsås ser på trodde 

ingen av respondenterna på att enbart revidera vissa delar. Då främst för att man tappar den 

helhet som revisionen ger. Värdet av årsredovisningen minskar också då den bara delvis är 

reviderad. På Swedbank ansågs hela årsredovisningen vara lika viktig och kopplade det återigen 

till vikten av helheten. Då årsredovisningens olika delar har en tät koppling till varandra och 

också en stark påverkan på varandra blir det inte aktuellt att enbart revidera vissa utvalda delar.  

Att notera är då att helheten har ett större värde än dess delar samt att oreviderade delar inte anses 

lika värdefulla som reviderade för banken.  

 

Kunskapsbristen hos företag 

 

Det är svårt att säga om bankens inställning till oreviderade årsredovisningar skulle vara 

annorlunda om företagens kunskap hade varit större. Det är i alla fall tydligt att bristen på 
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kunskap har en negativ inverkan på värdet i årsredovisningen från bankens sida. Sedan lyfter 

även respondenterna fram vikten av såväl neutralitet som att vara utomstående och då är frågan 

om den oreviderade årsredovisningen kan få samma värde som den reviderade. 

 

Om det skulle utveckla sig så att banken i framtiden köper revisorns tjänster för att revidera 

företaget kommer antagligen de många andra rollerna som revisorn har för företaget att 

försvinna. 

 

Under våra intervjuer uttrycker banken aldrig någon oro inför att deras kunder ska förvränga eller 

undanhålla information om årsredovisningen inte revideras i framtiden. De påpekar att denna risk 

även finns idag. Men det är företagens okunskap som de anser vara det största hindret mot att de 

ska upprätta årsredovisningen själva. Främst är det då årsredovisningens tillförlitlighet som 

skadas då den riskerar att bli vinklad eller felaktig. Problemet blir då att risken är stor att 

årsredovisningen inte ger en korrekt bild av företaget. Därigenom kan årsredovisningen inte 

användas som grund för den ekonomiska analysen i kreditberedningen.  

 

Förväntningsgapet 

 

Bankerna använder sig av revisionsberättelsen som en avstämning för att kontrollera statusen på 

företaget. Dock är respondenterna medvetna om att det är sällan som företag har orena 

revisionsberättelser och att det är allvarliga fel som föregås av en oren revision. Ur deras 

perspektiv finns det mycket som kan vara fel eller oroväckande som revision kan missa. Det finns 

självklart möjligheter att påverka redovisningen genom att exempelvis utelämna information. 

Men som respondenterna på Sparbanken Alingsås resonerade är det osannolikt att företagaren 

berättar för banken det som han underhåller för revisorn. 

Bankerna verkar vara väl medvetna om revisionens begränsningar och även om 

revisionsberättelsen är ett viktigt underlag för dem i kreditberedningen så förlitar de sig inte blint 

på den. Bankerna är införstådda med att det är företagsledningen som är ytterst ansvarig för 

redovisningen och dess innehåll och därigenom återkommer de återigen till vikten av de mjuka 

värdena i kreditberedningen.  

 

Kapitalkostnader  

 

Såväl Thorell och Norberg (2005) som Dhaliwal et al. (2008) och Blackwell et al. (1998) studier 

har påvisat, att revision, eller revisionskostnader, har ett samband med företags kapitalkostnad. 

Dock såg inte respondenterna på Sparbanken Alingsås lika självklart på sambandet. För svenska 

aktiebolag har alla revision idag genom revisionsplikten. Som nämnt innan har revisionen ett 

stort värde för banken i kreditberedningen men att det leder till lägre kapitalkostnader är inte 

möjligt att säga då alla har revision.  

Att man som i de utländska studierna tar ut ett högre pris för oreviderade bolag och därigenom får 

dessa bolag en högre kapitalkostand är inte heller något självklart val inför framtiden. Visst kan 

respondenterna hålla med om att ett oreviderat bolag kan få en högre riskklass men undrar vad 

som är ett högre pris. Sparbanken Alingsås undrar även hur de kan placera bolaget i en riskklass 

då man inte har något underlag för den ekonomiska analysen. Här tydliggörs att det är föga troligt 

att banken vill använda informationen från bolagen som inte är kvalitetssäkrad. 
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6.3. Kreditberedningen 
 

Reglering  

 

Både Swedbanks och Sparbanken Alingsås kreditberedning grundar sig på deras kreditpolicy. 

Policyn är i sin tur baserad på Finansinspektionens föreskrifter, råd och rekommendationer samt 

lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). Regleringen bygger även på praxis för 

vad som avses vara god bank- och kreditgivningssed. Idag utgör den reviderade årsredovisningen 

en väsentlig del av kreditberedningen och det är tydligt att respondenterna har svårt att finna 

möjligheter att kompensera för den kvalitetssäkring som revisionen utgör. Den kompensation 

som respondenterna påtalat har främst påpekat en alternativ kvalitetssäkring genom kvalificerade 

redovisningskonsulter. Vilket lyfter fram att någon form av kvalitetssäkring anses behövas.  

 

Ingen av respondenterna tar resonemanget ett steg längre och funderar på hur bankers 

kreditberedning ser ut i andra länder. Swedbank påpekade att policyn är utformad efter gällande 

gemensamma bestämmelser inom EU. Dock är Sverige ett undantag inom EU med sin 

omfattande lagstadgade revisionsplikt. Således sätter inte de gemensamma bestämmelserna inom 

EU stopp för en förändring av bankers kreditpolicy.  

 

Frågan är om andra svenska lagar idag står i konflikt med den föreslagna ändringen så att 

bankerna måste kräva någon form av kvalitetssäkring av kreditansökande bolags räkenskaper? 

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) påtalar att banken inte ska utsättas för 

någon risk samt om det finns någon risk eller osäkerhet ska krediten avslås. Med utgångspunkt 

från dagens förhållande, att alla aktiebolag revideras, kan det anses öka risken eller osäkerheten 

för banken om företag inte skall revideras i framtiden. Ska då banken ändra dagens uppfattning 

om risk och osäkerhet vid kreditberedningen eller ska banken fortsätta kräva revision genom sina 

kreditavtal även i framtiden? 

 

Sparbanken Alingsås påpekade att utan reviderat material har de ju ingen möjlighet att säkerställa 

statusen på bolaget. Det innebär ju inte nödvändigtvis att bolaget medför en högre risk för banken 

men osäkerheter om vilken risk som bolaget medför ökar. Då lagen påpekar att om osäkerhet 

finns ska krediten avslås blir det svårt för banken att arbeta utan någon form av kvalitetssäkring. 

 

Processen 

 

Kreditberedningen syftar till att se företaget från tre tidsperspektiv – dåtid, nutid och framtid. 

Bankerna ser först hur företaget sköt sig historiskt genom UC och eventuellt även internt i 

banken. Här kommer även den reviderade årsredovisningen in i kreditberedningen. För att 

bedöma dagsläget används preliminära bokslut och utdrag ur exempelvis kundreskontran. Då 

kreditberedningen ska bedöma framtiden använder sig bankerna av kassaflödesanalyser samt ser 

på mjuka värden som exempelvis personbedömning av ägaren och företagets affärsidé.  

Det som avgör i fall företaget kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter ligger i framtiden 

medan årsredovisningen presenterar en historisk ögonblicksbild på balansdagen. Precis lika lite 

som banken skulle kunna bortse i att blicka framåt kan de bortse från att stämma av bakåt. 
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Genom att se de olika tidsperspektiven tydliggörs även att årsredovisnings roll är begränsad i 

processen. Dock är den det enda underlaget som är kvalitetssäkrat. Informationen från UC och 

eventuell intern information kan dock också verifieras. Genom att hela processen startar med den 

ekonomiska analysen av företaget spelar ändå årsredovisningen en central roll. Om man 

exempelvis finner att årsredovisningen har en oren revisionsberättelse så stannar ofta processen 

redan i denna fas.  

 

Även om banken hela tiden har fokus framåt och känner en tilltro för företaget och personerna 

bakom det så utgör årsredovisningen en viktig informationskälla för banken. Detta då det är 

bankens möjlighet att försäkra sig om att allt går som det ska samtidigt är det en avstämning som 

gör att banken åter kan rikta fokus på nutiden och framtiden.  

 

Även om årsredovisningen är så viktigt att banken tror att den reviderade årsredovisningen 

kommer att krävas av företag även i framtiden så utgör den inte den viktigaste delen i 

kreditberedningen. För banken är den kvalitativa delen viktigare än den kvantitativa. Detta beror 

på årsredovisningens roll i sammanhanget. Den är viktig då den verifierar den kvalitativa delen 

på ett kvantitativt sätt. 

Att den är just kvantitativ utgör en central roll. Subjektiviteten i soliditeten, som mäts i procent, 

uppfattas som lägre än ett omdöme om företagarens personlighet. Paradoxalt nog så bygger även 

soliditetsmåttet på data som är subjektivt framtagna för varför skulle banken annars behöva 

revidera denna information? 

 

På detta sätt kan man förklara årsredovisningens väsentliga roll samtidigt som den inte är den 

viktigaste i kreditberedningen. Sedan bör man ha i åtanke att allt blir dåtid och att ingen kan 

försäkra sig om framtiden. Således faller bankens arbetssätt och värdering ganska naturligt. 

 

I en annan studie av Andersson (2002) påvisar han att olika rådgivare inom samma organisation 

med samma underlag kom fram till olika kreditbeslut. Så även om kreditberedningen är en 

standardiserad process innehåller den en bedömningsfas och därigenom kan även 

årsredovisningens roll variera beroende på vem som handlägger kreditärendet. Man ska ha i 

åtanke att all kreditgivning på Sparbanken Alingsås och Swedbank omfattas av dualitetsprincipen 

vilket gör att inga ärenden beslutats av en enskild rådgivare. 

 

Agentteorin  

 

Det är tydligt att banken vill bevaka sina intressen och att det finns en inbyggd konflikt i bankens 

relation med kunden genom asymmetrisk information. I vår teoretiska referensram påtalades 

bankens avtalsmöjlighet i exempelvis SOU (2008:32). Om banken vill ha reviderat material kan 

de helt enkelt avtala sig till det men detta gavs inte samma uttryck i empirin. 

 

Det kan bero på bankens att målsättning är att ha en sådan relation till företaget att banken ska få 

tillgång till den information som banken vill ha. Tankegången grundar sig på att banken ser sig 

som en samarbetspartner till företaget. Således ligger tanken på att avtala sig till information 

långt borta. Främst för att ett samarbete bygger på två lika parter där båda har ett gemensamt 

intresse och nytta av varandra.  
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Även om bankerna aldrig påtalade sin avtalsmöjlighet så är det mycket möjligt att de har den i 

bakhuvudet. Bankerna har ingen uttalad policy om hur man ska hantera förändringen av 

revisionsplikten och har inte lagt någon större tid på att diskutera frågan internt. Den okunskap 

som banken ändå uppvisar kan bero på att de vet att oavsett vilka gränser som sätts för 

revisionsplikten har de en bättre förhandlingsposition vid förhandlingen med företaget.  

 

Det blir även tydligt att ur bankens perspektiv så anser man att banken och företaget har samma 

nytta av den kontroll som revision ger. Företagets nytta utgörs då av kontrollen om att allt är 

riktigt och att revisionen gör det möjligt för företaget att låna kapital. Fast samtidigt är banken 

medveten om att både de själva och företaget vill maximera sin nytta. Banken vill ha en bra 

lönsamhet på sina krediter och företaget vill ha ett förmånligt avtal med bra ränta.   

  

Dock finns en väsentlig aspekt i verkligheten som skiljer sig från teorin. Det är företaget som bär 

kostnaden av revisionen och banken som efterfrågar den. Att det finns en sådan snedvridning 

torde bero på att Sverige har en lagstadgad revisionsplikt och sålunda får företaget stå för 

revisionskostnaden.  

 

Under våra intervjuer framkom att oavsett om revisorn finns kvar eller om banken gör revisorns 

arbete så kommer inte banken börja stå för den kostnaden. Så oberoende av förändringen kommer 

företag även i fortsättningen att stå för revisionskostnaden eller alternativt den kostnad som 

banken tar ut för att granska bolaget.  

6.4. Framtiden  

 

Avskaffandet av revisionsplikten 

 

Delbetänkandet är nu ute på remiss och implementeringen förväntas bli den 1 juli 2010 men det 

finns det mycket oklart kring förändringen. Det är tydligt att bankerna har för lite information och 

kunskap om den föreslagna förändringen. Respondenternas svar blir i generella termer om vad de 

tror inför framtiden. Samtidigt uttrycker delbetänkandet tydligt att utredningens uppgift är att 

finna lämpliga gränser för ett avskaffande inte att påpeka lämpligheten att avskaffa 

revisionsplikten.  

 

Att respondenterna uttrycker sig så vagt om framtiden kan bero på att de inte har någon intern 

policy att följa i frågan. Detta gör även att de är öppna för andra idéer och vi fick ett bra 

resonemang till möjliga förändringar av såväl kreditavtalet som kreditberedningen. I våra 

intervjuer framkom det att det inte är omöjligt för banken att ändra kreditavtal eller själva 

kreditberedningen i framtiden.  

 

Samtliga respondenter ansåg att någon kvalitetskontroll behövs även i framtiden. Denna 

kvalitetssäkring behöver inte nödvändigtvis utföras av revisorn.  När Swedbank resonerar kring 

alternativ för revision kom tanken fram att en redovisningskonsult istället för revisor kunde 

kritiskt granska företagen. Frågan är då om det blir någon skillnad för företaget rent 

kostnadsmässigt eller om man inte då enbart omformar en yrkesroll att mer likna revisorns 

nuvarande roll? Genom bankens resonemang kan man också förstå att revisorns roll har en stor 
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betydelse för banken. Banken bryr sig inte om beteckningen av rollen men det arbete som 

revisorn utför är av stor vikt för banken.  

 

Säkerheter  

 

SOU 2008:32 påtalar att den föreslagna förändringen blir en återgång till 1988 års reglering av 

revisionsplikten. Initialt under fokusgruppen berörde vi frågan hur kreditberedningen såg ut innan 

år 1988 med gällande regler. Båda respondenterna hade svårt att minnas men påtalade att det var 

en annan tid under 1980 – talet då säkerhetsutlåningen präglade kreditberedningen. Intressant är 

att vid vår vidare undersökning kom respondenterna från de båda bankerna in på detta med att en 

möjlig förändring i kreditberedningen kan bli att banken kräver realsäkerheter respektive borgen. 

Alltså finns det tankar om att kompensera den ökade risken som oreviderade årsredovisningar 

medför genom olika säkerheter. Dock kan man ställa sig frågande till om säkerheter kan likställas 

med framtida betalningsförmåga. Under fokusgruppen framkom att man idag inte godtar 

säkerheter utan att vara säker på den framtida betalningsförmågan hos företaget. Det skulle 

innebära att genom avskaffandet av revisionsplikten så kommer bankens kreditberedning även 

ändras genom en möjlig policyförändring. Om det blir en tillbakagång även i kreditberedningen 

till 1988 års reglering är det troligt att revisorn återigen får en mindre betydande roll. Samtidigt 

har företagshypoteket förändrats sedan 1980 – talet och nya förändringar är idag i ropet så 

premisserna är inte samma som under 1980 – talet.  

 

Thorell & Norberg (2005) och SOU (2008:32) anser att den reviderade årsredovisningen har en 

marginell respektive begränsad betydelse för bankens kreditberedning. Samtidigt anser 

bankföreningen genom ECON:s studie (2007) att banken kommer att fortsätta kräva reviderade 

årsredovisningar i kreditberedningen. Thorell & Norberg (2005) framhåller att det är bankernas 

bekvämlighet som bidrar till bankens positiva syn på revisionsplikten.  

Samtliga respondenter i vår undersökning tror att de i framtiden kommer kräva revision som 

kvalitetssäkring av företagens räkenskaper. Swedbank öppnar upp för att de kanske slopar kravet 

för de allra minsta bolagen. På Sparbanken Alingsås framhåller de att de på vissa bra bolag idag 

inte kräver in årsredovisningen. Båda dessa undantag är baserade på att i såväl ett litet bolag som 

ett bra bolag har banken ett mindre engagemang och därigenom innehåller dessa bolag en mindre 

risk för banken. Ju mindre den enskilda risken är för banken desto mindre kontroll krävs från 

banken.  

 

Swedbank lyfter fram att de kan finnas andra bra bolag med en bra ekonomifunktion som inte 

heller behöver revideras. Problematiken där ligger i hur man vet att företaget har en fullgod 

ekonomifunktion.  
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7. Slutsatser 
 

 

 detta kapitel presenteras våra slutsatser som vi härlett ur vårt analysarbete. Vi besvarar de 

forskningsfrågor som vi ställde inledningsvis och presenterar sedan även förslag på fortsatt 

forskning på området. 

 

 

Vilken betydelse har den reviderade årsredovisningen för banker? 

 

Genom vår problemdiskussion och teoretiska genomgång har en splittrad bild visats av den 

reviderade årsredovisningen. Även initialt under vår undersökning hade vi svårt att få ihop bilden 

av den reviderade årsredovisningen ur bankens perspektiv. Grunden till detta är bankens 

användningssätt av årsredovisningen. 

 

Då den reviderade årsredovisningen utgör grunden i kreditberedningen är den en central del med 

en stor betydelse för den fortsatta processen. Om företaget inte klarar den första genomlysningen 

så avslutas processen där och då. 

Sett ur hela processen som kreditberedningen utgör har den reviderade årsredovisningen en 

mindre betydelse då den kvalitativa delen med mjukvaran utgör den mest betydelsefulla delen.  

 

Vi tror att det faktum att årsredovisningen inte är den viktigaste delen i processen fått flera 

författare att dra förhastade slutsatser om dess betydelse. Dock blir det tydligt när våra 

respondenter ska kompensera för den, att den utgör en mycket betydelsefull del.  

 

Revision syftar till att kvalitetssäkra företags räkenskaper genom den reviderade 

årsredovisningen. När vi studerat kvalitetssäkringen har vi kommit fram till att kvalitetssäkringen 

som idag består av en revision utförd av en revisor har en mindre betydelse för banken. Det mest 

väsentliga och betydelsefulla för banken är själva kvalitetssäkringen i sig. 

Dock finns det inga alternativa kvalitetssäkringar för banken att använda så i dagsläget går det 

inte att skilja på betydelsen av den reviderade årsredovisningen och dess egentliga syfte att 

kvalitetssäkra. 

 

Kommer bankens kreditberedning att ändras vid ett avskaffade av revisionsplikten och i så 

fall hur? 

 

Då det inte finns något definitivt förslag på revisionspliktens förändring har bankerna inte heller 

kunnat avgöra hur den specifika förändringen kommer att påverka dem. Banken är öppen för att 

kreditberedningen kommer förändras i framtiden. 

 

Det är möjligt att bankerna i framtiden kan slopa kravet om kvalitetssäkring för bra, stabila 

företag som är befintliga kunder. Detta då vi tror att banken även i framtiden först måste 

säkerställa att statusen på bolaget är bra genom någon form av kvalitetskontroll. 

Därför kan det även bli så att nya kunder först måste granskas kritiskt på något sätt för att efter en 

viss tidsperiod kunna ta bort det kravet. Först då han det vara aktuellt för banken att ta ut en 

I 
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större kapitalkostnad för att företaget inte revideras. Dock är vi osäkra på om kompensation av 

risk med mot högre räntor är förenligt med gällande lagstiftning. 

 

Det är även möjligt att färre företag krävs på en kvalitetssäkrad årsredovisning om det blir så att 

företags kunskap växer i takt med utvecklingen att revisorn får en mindre framträdande roll. Det 

är mycket möjligt att kreditberedningen kommer att förändras i och med slopandet av 

revisionsplikten. Samtidigt som bankerna är öppna för denna förändring tror de inte att det 

kommer att ske någon förändring av kreditberedningen.  

 

Skiljer sig kreditberedningen mellan en bank i en storstad och en bank på en mindre ort 

och i så fall hur? 

 

Att urskilja möjliga olikheter mellan Swedbank i Göteborgs och Sparbanken Alingsås 

kreditberedning var svårt. Detta främst för att deras kreditberedning styrs av samma interna 

regelverk vilket gör att deras metodik blir väldigt lika. Att kreditberedningen är en standardiserad 

process skapar även en stor likhet. Den skillnad som vi kunnat uppfatta är att Sparbanken 

Alingsås verkar medvetet på en lokal marknad för att ha en bra kontakt och uppsikt på 

marknaden. Detta kan utgöra en skillnad i den kvalitativa delen av kreditberedningen då 

företagsrådgivaren har en bättre möjlighet att göra en korrekt värdering av marknaden. Då 

beslutsfattarna för kreditärendet också återfinns på samma plats, eftersom huvudkontoret ligger 

lokalt, kan även deras lokala kunskap vägas in. I Swedbanks fall är de som fattar beslut i 

kreditärendet mer beroende av den lokala handläggarens kunskap om marknaden. Besluten tas 

centralt på kontoret i Göteborg och vid större ärenden fattas beslutet i Stockholm. Således påvisar 

inte vår undersökning att det finns någon skillnad i kreditberedningen mellan en bank i en 

storstad och en bank på en mindre ort. Processen i sig är den samma, dock kan det finnas 

skillnader i bedömningen av det material som ingår i kreditberedningen.  

 

7.1. Förslag till fortsatt forskning 
 

Det har uppkommit flera intressanta frågeställningar och områden under processen gång som 

fallit utanför ramen för denna uppsats, som vi anser skulle vara intressanta för fortsatt forskning. 

 

Det skulle vara intressant och se hur de fyra storbankernas kreditberedning skiljer sig åt och 

bygga vidare på bankföreningens tankar kring att revisionskravet blir ett konkurrensmedel mellan 

bankerna. Skulle detta vara möjligt och skulle det då leda till en kreditoro på marknaden? 

 

Det hade även varit intressant att undersöka hur företagen upplever kreditberedningen. Vår studie 

har helt utgått från bankens perspektiv men för att få en allsidig bild av processen hade det varit 

givande att undersöka företagens ståndpunkt.  

 

Självklart skulle det vara intressant att undersöka om bankernas attityd och bedömning av den 

reviderade årsredovisningen är samma även då revisionsplikten avskaffats. Alltså att man gör en 

uppföljande studie efter år 2010 då revisionsplikten förväntas vara avskaffad. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 

Ert namn? 

Vad är Er befattning? 

Vilka ansvarsområden har Ni? 

Vad har Ni för yrkeserfarenhet av kreditgivning? 

Krävs det en kvalitetssäkring av företags årsredovisningar? 

o Om ja, varför? 

 

Finns det mer eller mindre väsentliga delar i en årsredovisning? 

o Finns det en möjlighet att bara revidera exempelvis lager, inventarier och 

kundfordringar? 

Har revisorn en funktion som är värdefull för Er bedömning av företaget? 

 

Går det att kompensera för den reviderade årsredovisningen? 

a. Med avgifter? 

b. Alternativ kvalitetssäkring? 

 

Finns det en möjlighet att kreditavtalen i framtiden kommer ändras som en följd av den slopande 

revisionsplikten? (exempelvis kortare löptid) 

 

Är det möjligt att kreditgivningsprocessen kommer att förändras? 

 

Har Ni någon uttalad åsikt om revisionspliktens slopande? 

 

Finns det någon utarbetad plan för hur banken kommer att agera vid ett avskaffande av 

revisionsplikten? 

 

Skulle denna förändring vara en bra möjlighet för banken att förhandla sig till mer användbar 

information från företagen? (exempelvis reviderade kassaflödesanalyser)  

c. Banken kanske vill ha olika typer av information från olika typer av företag i olika 

branscher? 

 

Hur kommer banken att använda sig av uppgifterna från UC i framtiden och framförallt hur 

kommer de uppgifterna värderas? 

 

Kan det bli ett konkurrensmedel mellan bankerna vilka som kräver reviderat material från 

bolaget? 

 

Kreditbedömningen har en kvantitativ del, där årsredovisningen spelar en stor roll, och en 

kvalitativ del, där bland annat personen bakom bedöms. Hur stor roll spelar den reviderade 

årsredovisningen i den totala kreditberedningen? 

 

Kommer Ni kräva en reviderad årsredovisning även i fortsättningen?



 

 

 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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