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Abstract 
 
Sweden is one of the EU member states which haven’t abolished the statutory audit among 
smaller joint stock companies. The Swedish government appointed a commission that 
produced a proposal about abolishing of statutory audit as to be in effect from 1 July 2010. If 
this goes trough it means a huge change in a short period of time. The commission of 
Inquiry's recommendation is that audit shall include joint stock companies with a net turnover 
at 83 million SEK, a balance sheet total at 41,5 million SEK, 50 employees and that fulfils at 
least two of these requirements. The limit for what is estimated lies much higher than in an 
earlier discussion. 
 
The questions we make are what attitude the banks have to audit and how the abolishment of 
statutory audit affects them? 
 
The purpose of the investigation is to examine eventual problems and change, which might 
come up in the credit granting process. Taking the commission about the abolishment of 
statutory audit in consideration. To get a clearer view around the complications and changes 
that will take place in the banks we have chosen to perform four interviews of which three are 
personal and one is throw mail contact. The persons we have interviewed are working in the 
three larger Swedish banks Swedbank, SEB and Handelsbanken. 
 
It’s important for the banks to judge the repayment ability of the companies. The audit is 
significant to make an appraisal before the credit granting process. 
  
The banks take part of revised information such as annual reports and cash flow analysis in 
their credit grant process today. An abolishment of statutory audit would result in a distinct 
change from the banks perspectives. One alternative that is brought up by the commission is 
about voluntary audit. Today the audit means a form of quality assurance that gives the banks 
a feeling of security as they know that a chartered accountant already has reviewed the 
information material. The abolishment of the statutory auditor can reduce the costs for smaller 
joint stock companies. But for the banks the situation can become the opposite and the credit 
granting process might take longer time. The commission encourages voluntary audit and as 
the banks don’t have any duty to grant the companies credit the abolishment can still mean 
that the banks will keep demanding audited information from the companies. 
 
 
 
Keywords: Statutory audit, abolishment, credit assessment 
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Sammanfattning 
 
Sverige är ett av de få EU-länder som inte avskaffat revisionsplikten hos mindre aktiebolag.  
Svenska regeringen har tillsatt en utredning som föreslagit ett slopande av revisionsplikten 
som ska gälla från 1 juli, 2010 i Sverige. Går förslaget igenom innebär det en stor förändring 
på kort tid. Utredningens förslag är att revision skall omfatta aktiebolag med en 
nettoomsättning på 83 miljoner SEK, en balansomslutning på 41,5 miljoner SEK, 50 anställda 
och som uppfyller minst två av dessa krav. Gränsen är betydligt högre satt än den som 
förekommit i tidigare debatter. 
 
Den problemformulering vi utgår ifrån är, vilken inställning bankerna har till revision och hur 
bankerna tror slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer påverka 
kreditgivningen? 
 
Syftet är att undersöka de eventuella problem och förändringar vilka kan uppstå vid 
kreditgivningsprocessen. Det med tanke på den utredning som ligger ute på remiss angående 
slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag. För att få en klarare inblick kring de 
komplikationer som uppstår och förändringar som kommer äga rum hos bankerna har vi valt 
att utföra fyra intervjuer varav tre av dessa utförts personligen och en är via mail. 
Respondenterna är verksamma inom det tre svenska bankerna Handelsbanken, Swedbank och 
SEB. 
 
För bankerna är det viktigt att kunna bedöma företagens återbetalningsförmåga och revision 
är betydelsefullt för bedömningen. Banken beviljar idag företagen kredit först när de vet att en 
auktoriserad revisor granskat och godkänt företaget. 
 
Vid kreditgivning tar bankerna del av reviderad information som årsredovisningar och 
kassaflödesanalyser. Ett slopade innebär en påtaglig förändring ur bankernas perspektiv. Ett 
alternativ som bland annat tas upp av utredningen är frivillig revision. Idag innebär revisorns 
kontroll en form utav kvalitetssäkring som ger bankerna en känsla av trygghet då de vet att en 
auktoriserad revisor inspekterat informationsmaterialet. Slopandet av revisionsplikten kan 
minska kostnaderna för små aktiebolag. Men för bankerna kan det bli tvärtom och 
kreditprocessen kan ta längre tid. Utredningen föreslår uppmaning till frivillig revision och då 
bankerna inte har någon skyldighet att bevilja företagen kredit kan slopandet ändå innebära att 
bankerna kräver reviderad information utav företagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revisionsplikt, avskaffande, kreditbedömning  



  Kandidatuppsats VT-08 

   

 
Förord 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att låta sig 
intervjuas av oss. Utan denna medverkan hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra. För 
oss har det varit intressant att få ta del av era synpunkter. Vi vill också rikta ett stort tack till 
våra handledare Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad för värdefulla synpunkter under 
tiden som vi skrivit.  
 
Borås i Maj 2008 
 
Hanna Johansson                Damla Kirdis    Cesar Mirzaei Langroodi 
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Förkortningar 
 
ABL  – Aktiebolagslagen  
 
EG – Europeiska gemenskapen 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FAR/SRS  – Branschorganisation för revisorer och rådgivare 
 
SOU  – Statens offentliga utredningar 
 
UC  – Upplysningscentralen 
 
EEC- avtal    – European Economic Community
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kandidatuppsats VT-08 

   

 
Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning..................................................................................... - 1 - 

1.1  Bakgrund .................................................................................................................... - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ................................................................................................ - 2 - 

1.2.1 Problemformulering ............................................................................................. - 2 - 
1.3 Syfte ...................................................................................................................... - 3 - 
1.4  Avgränsning ............................................................................................................... - 3 - 

1.4.1 Begrepp .................................................................................................................- 3 -
 
2. Metod.......................................................................................... - 4 - 

2.1 Val av ämne........................................................................................................... - 4 - 
2.2  Synsätt och metod val ................................................................................................ - 4 - 

2.2.1 Hermeneutiskt synsätt .......................................................................................... - 4 - 
2.2.2 Induktiv metod ..................................................................................................... - 4 - 

2.3  Datainsamling............................................................................................................. - 5 - 
2.3.1 Primär data ........................................................................................................... - 5 - 
2.3.2 Sekundär data ....................................................................................................... - 5 - 
2.3.3 Urval av respondenter .......................................................................................... - 6 - 

2.4  Ansats ......................................................................................................................... - 6 - 
2.4.1 Kritik till kvalitativ intervju ................................................................................. - 7 - 
2.4.2 Uppsatsens validitet och reliabilitet ..................................................................... - 7 - 

 
3.  Teoretisk referensram.............................................................. - 8 - 

3.1 Kreditgivningsprocess................................................................................................. - 8 - 
3.1.1 Exempel på kreditformer...................................................................................... - 9 - 
3.1.2 Interna och externa bedömningar av återbetalningsförmåga ............................. - 10 - 
3.1.3 Avtalet och bankens ansvar................................................................................ - 11 - 
3.1.4 Revisionens betydelse vid kreditgivning............................................................ - 12 - 

3.2 Revisionsplikten i förändring .................................................................................... - 13 - 
3.3 Förslagets konsekvenser för de olika intressenterna ................................................. - 13 - 
3.4 Avskaffandets konsekvenser för kreditgivare ........................................................... - 15 - 

 
4.  Empiri...................................................................................... - 17 - 

4.1 Svenska Handelsbanken............................................................................................ - 17 - 
4.1.1 Kreditgivningsprocessen .................................................................................... - 17 - 
4.1.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser......................................... - 18 - 

4.2 Svenska Handelsbanken, Stockholm......................................................................... - 20 - 
4.2.1 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser......................................... - 20 - 

4.3 Swedbank .................................................................................................................. - 22 - 
4.3.1 Kreditgivningsprocessen .................................................................................... - 22 - 
4.3.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser......................................... - 23 - 

4.4 SEB............................................................................................................................ - 25 - 
4.4.1 Kreditgivningsprocessen .................................................................................... - 25 - 
4.4.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser......................................... - 26 - 



  Kandidatuppsats VT-08 

   

 
5.  Analys ...................................................................................... - 27 - 

5.1 Kreditbedömningen................................................................................................... - 27 - 
5.2 Revisionens betydelse ............................................................................................... - 28 - 
5.3 Slopad revisionsplikt ................................................................................................. - 29 - 

 
6.  Slutsats..................................................................................... - 31 - 

6.1 Slutsats ...................................................................................................................... - 31 - 
6.2 Förslag till vidare forskning ...................................................................................... - 33 - 

 
7. Källförteckning........................................................................ - 34 - 
 
8. Bilagor ...................................................................................... - 37 - 



  Kandidatuppsats VT-08 

   - 1 -

1. Inledning 
 

I det första kapitlet introduceras problemområdet och dess bakgrund. Därefter följer en 
beskrivning av syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsning. 
 

1.1  Bakgrund 
 
Det har sedan 1983 varit bestämt enligt lag att alla aktiebolag ska ha minst en kvalificerad 
revisor. Motivet till denna lagändring i aktiebolagslagen var det uppenbara att en effektiv och 
sakkunnig revision hade stor betydelse vid förhindrandet av ekonomiskbrottslighet. 
Revisorerna skulle bli ett hjälpmedel för att motverka denna brottslighet. (Johansson et al. 
2005, s. 39) 
 
År 1994 ingick Sverige ett EEC-avtal med EU vilket innebär att Sverige måste följa och 
anpassa sin lagstiftning efter de direktiv som är framförhandlade emellan EU-länderna 
(Artsberg 2005, s. 129). Enligt EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv ska aktiebolagens 
årsbokslut revideras och revisionsberättelser granskas av en kvalificerad revisor. 
Medlemsländerna får göra undantag från denna revisionsplikt när det gäller småföretag, under 
förutsättning att det i lagstiftningen för dessa bolag istället införs lämpliga påföljder (Thorell 
1993, ss.132-133). Undantaget tillämpas av alla gamla EU-länder, förutom Sverige. I det 
längsta har även Danmark och Finland haft revisionsplikt för småbolag, men 2006 slopade 
Danmark revisionsplikten och Finland avskaffade revisionsplikten 2007 (Allt om revision, 
elektronisk). 
 
Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kapitel 9 §8 utses revisorn av bolagsstämman. I ABL 
kapitel 9 §3 står det att revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och 
bokföring, samt styrelsens och VD: s förvaltning. Efter avklarad revision skriver revisorn en 
revisionsberättelse som blir tillgänglig för alla bolagets intressenter, då den bifogas med 
årsredovisningen. Det är i revisionsberättelsen revisorerna tydligt ger sin bedömning hur 
rapporten vid upprättandet följt gällande lagar. (Lönnqvist 2006 s .19)  

Frågan om vilket värde revisionsplikten har i de små bolagen finns delade meningar om. 
Nyttan anses olika hos olika intressenter. I små bolag är ofta ägarna och bolagsledningen 
samma person, där revisionen inte har något större värde och om en revision skulle behövas 
kan denna i dessa fall väljas frivilligt (Balans, 2005). En annan synvinkel finns att läsa i 
boken Uppdrag revision, där Martin Johansson anser att varken intressenter eller ägare har 
något att tjäna på ett avskaffande. Han menar att det endast skulle leda till att andra vägar 
måste skapas för att kunna kvalitetssäkra redovisningsinformationen (Johansson et al. 2005, s. 
193). 
 
En debatt har länge förts om huruvida Sverige skulle följa utvecklingen i nästan alla de övriga 
EU-medlemsländerna och slopa revisionsplikten för små aktiebolag. År 2005 togs frågan upp 
igen då en rapport, framtagen av organisationen Svenskt Näringsliv, talade för att slopa 
revisionsplikten i små företag (Johansson et al. 2005, ss. 192-193). Den 7 september 2006 
fattade regeringen ett beslut om att tillkalla utredare som bland annat skulle se över reglerna 
om revision för små företag. Den 14 december samma år beslutades, genom ett  
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tilläggsdirektiv, att utredaren skulle få i uppdrag att föreslå de ändringar i regelverket som 
krävs för att avskaffa revisionsplikt för små företagen (SOU 2008:32, s.1).  
 
En huvudsaklig orsak till ett slopande av revisionsplikten är den kostnad revisionen anses ge 
de små företagen. Kostnaden bedöms överstiga nyttan för de små företagen. Då övervägande 
del av övriga EU-länder avskaffat revisionsplikten blir följden att de här företagen får 
konkurrensfördel. Ett avskaffande skulle göra de svenska bolagens förutsättningar att bemöta 
den hårdnande konkurrensen bättre (SOU 2008:32, s. 14). 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
I artikeln Revisionsplikten kan tas bort stegvis (2008) nämner Lennart Francke att stor del av 
Sveriges företag finansieras med hjälp utav banklån och det är därför, vid en 
kreditbedömning, viktigt att företagens bokslut ger en rättvisande bild av hur verksamheten 
går. Att en revisor granskar och kvalitetssäkrar bolagens årsredovisningar bidrar till att 
kreditgivarna blir säkrare på rapporterna. Vad en slopad revisionsplikt i de små bolagen skulle 
betyda för bankers kreditbedömningar anser vi vara ett intressant och högaktuellt ämne. Om 
Sverige skulle avskaffa revisionsplikten betyder det ett ytterligare steg mot en 
internationalisering. 
 
Revisionen är en viktig del för att i den löpande kreditbedömningen kunna lita på bolagens 
årsredovisningar (ECON-rapport, s. 49). Frågan är om bankerna kommer se något positivt 
genom en slopad revisionsplikt och vilka alternativ som finns för att få en säker 
kreditbedömning i framtiden. Granskar de redan nu andra delar vid en bedömning? Väsentliga 
faktorer att undersöka är vad som ligger till grund för kreditbesluten och hur stor roll det 
spelar att bolagens årsredovisning är reviderad. Kommer det i framtiden bli lättare eller 
svårare för bankerna att kontrollera kreditvärdigheten hos en kund?  
 
Avskaffande av revisionsplikten för små företag är en utredning, SOU 2008:32, av Bo 
Svensson, vilken publicerades den 3 april 2008. Där ges förslag på att aktiebolag med en 
nettoomsättning på 83 miljoner SEK, istället för diskussionen som tidigare varit kring 3 
miljoner SEK, och med en balansomslutning på 41,5 miljoner SEK och 50 anställda och som 
uppfyller minst två av dessa själva får bestämma om de vill tillämpa revision eller inte (SOU 
2008:32 s.17). Det leder till att flertalet företag inte längre kommer att låta revidera sina 
finansiella rapporter vilket gör att allt fler oreviderade bolag ansöker om krediter hos 
bankerna. 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
Ovanstående bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion har lett oss in på följande frågor: 
 
Revisionsplikten i små bolag ur ett bankperspektiv 
 

• Vilken inställning har bankerna till revision? 
• Hur tror bankerna slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer påverka 

kreditgivningen? 
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1.3 Syfte  
 
Avsikten är att undersöka de eventuella problem och förändringar vilka kan uppstå vid 
kreditgivningsprocessen. Det med tanke på den utredning som ligger ute på remiss angående 
slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag. 
 
 
1.4  Avgränsning   
 
Vi har avgränsat oss till att granska hur tre svenska banker uppfattar situationen med ett 
avskaffande av revisionsplikten bland små bolag. De valda bankerna är Svenska 
Handelsbanken, SEB och Swedbank. De utsågs eftersom de är tre av Sveriges storbanker och 
har en omfattande erfarenhet av kreditgivning till företag. Slopandet av revisionsplikten ger 
konsekvenser även för övriga intressenter och vi har därför valt att kommentera det i sin 
korthet, då fokus kommer att ligga på bankerna. 
 

1.4.1 Begrepp 
När vi använder följande begrepp syftar vi på följande: 
 
Små företag – Enligt EU: s gränsvärde, företag som ligger under mer än ett av följande 

kriterier: 
• Balansomslutning 41,5 miljoner kronor 

 
• Nettoomsättningen 83 miljoner kronor  

 
• Anställda 50 stycken (SOU 2008:32) 

 
Kreditvärdighet – för att en bank ska låna ut pengar till en kund, vill de ha ett bevis på att 
kunden har en stark finansiell bakgrund och klarar av att betala tillbaks det lånade medlet 
 
Finansiell rapport/ekonomisk information – ett dokument där företagen dokumenterar och 
redovisar deras resurshantering 
 
Kreditgivare – De banker vi har intervjuat 
 
Kredittagare – De aktiebolag som ansöker om krediter  
 
Revision Light – Enklare revidering, enligt respondent Lennart Francke 
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2. Metod  
 
I avsnittet är vår avsikt att beskriva hur vi praktiskt gått tillväga för att få fram underlag till 
studien. Arbetets gång och det empiriska material vi samlat in kommer att beskrivas.  

2.1 Val av ämne 
 
På grund av den debatt vilken nu är aktuell och den uppmärksamhet revisionsplikten har fått 
är det ett ämne som ligger i tiden. Sverige hör till de länder som i stor utsträckning tillämpar 
den kontinentala redovisningstraditionen, där de externa rapporterna spelar en viktig roll för 
banker vid bedömning av kreditvärdighet och betalningsförmåga hos företag (Smith 2006, s. 
67). Därför finner vi det intressant att närmare undersöka vad slopandet av revisionsplikten i 
små bolag ger för konsekvenser på bankernas kreditbedömning. 
 

2.2  Synsätt och metod val 

2.2.1 Hermeneutiskt synsätt  
 
Förhållningssättet i uppsatsen kommer vara det hermeneutiska, vilket är det synsätt som 
framförallt används inom samhällsvetenskaplig forskning. Det finns här ingen given fakta 
vilket exakt beskriver verkligheten, utan tolkningar görs. Slopandet av revisionsplikten är 
inget som bestäms av naturlagar, utan är skapat av människan. Följderna vid ett avskaffande 
är en tolkningsfråga och hermeneutik är just tolkningsvetenskap (Andersen 1998, s. 19). Då 
uppsatsen inte är en absolut sanning, utan bygger på den tolkning vi som författare gör har vi 
ett hermeneutiskt synsätt. 

2.2.2 Induktiv metod 
 
Vetenskapliga slutsatser kan dras från både deduktion, bevisföringens väg och induktion, 
upptäcktens väg (Andersen 1998, s. 29). Deduktiv metod har utgångspunkt i redan 
existerande teori och sedan dras slutsatser i empirin. En induktiv metod startar i empirin och 
genom observationer av erfarenheter formas en teori (Johannessen, Tufte 2007, s 35). Den 
sistnämnda metoden associeras med en hermeneutisk verklighetsuppfattning, där forskaren 
vill skapa en förståelse om en företeelse. En mix av dessa två kan användas och metoden 
kallas då abduktiv. 
 
Då vi under arbetets gång upptäckt att det finns en begränsad tillgång av litteratur inom 
området har vi medvetet valt att använda oss av en induktiv metod. Uppsatsen bygger till 
största delen på den empiri vi fått av våra respondenter, kompletterad med teori. Fördelen vi 
får genom att använda den här metoden är att större hänsyn kan tas till våra respondenter och 
hur de valt att besvara frågorna.  
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2.3  Datainsamling  

2.3.1 Primär data  
 
De empiriska data vi samlat in är från intervjuer med respondenter på Svenska 
Handelsbanken, SEB och Swedbank. På Handelsbanken intervjuades Johan Jöreteg, 
företagsrådgivare på Borås kontoret. De övriga två intervjuerna ägde rum i Göteborg. Vår 
respondent från SEB är Mats Larsson, kreditchef, och på Swedbank har vi haft kontakt med 
Göran Bengtsson, även han kreditchef. För att få ut mesta möjliga av intervjuerna läste vi in 
oss så mycket som möjligt i förväg. Intervju har även gjorts med Lennart Francke, senior 
advisor på Handelsbanken. Han arbetar i Stockholm och därför genomfördes intervjun via e-
mail. 
 
Våra personliga intervjuer har skett genom delvis strukturerade intervjuer. Vilket innebär att 
en i förväg sammanställd intervjuguide har använts (Johannessen, Tufte 2007, s. 98). Vår 
guide utformades genom att fastställa frågor vi ansåg relevanta för vårt problemområde. 
Slutligen kom vi fram till sexton stycken formulerade frågor, de finns med som bilaga. Vi 
valde att inte använda allt för strukturerade eller för många fastställda frågor för att istället få 
möjlighet till en öppnare diskussion kring området. Då respondenterna ofta har ett pressat 
schema och ont om tid begränsade vi intervjutiden till 45 -60 min. De olika respondenterna tar 
även olika lång tid att svara på frågorna. För att kunna göra en korrekt jämförelse anser vi det 
viktigt att alla frågor hinner besvaras och att tid finns för att kunna föra ett kortare 
resonemang kring området. Innan intervjun skickade vi ett e-mail med två huvudfrågor och 
lite information om problemområdet. Vilket gjorde att respondenterna kunde vara mer 
förberedda på frågorna för att därmed kunna bidra med bättre och mer genomtänkta svar. 
 
Intervjun med Francke utfördes via e-mail. I de mailade intervjufrågorna valde vi att bara ta 
med dem som berörde slopandet av revisionsplikten. De finns som bilaga. Vi valde att göra på 
det sättet på grund av att frågorna om hur kreditgivningsprocessen går till inte kändes lika 
relevant att fråga honom då det är slopandet av revisionsplikten som är vårt huvudområde. Att 
det var en e-mail intervju måste vi ta hänsyn till då han hade möjligheten att på ett annat sätt 
besvara frågorna och få mer betänketid. Att genomföra en e-mail intervju med Francke ser vi 
som en fördel, då vi annars inte hade haft möjlighet att använda honom som respondent. Men 
en nackdel är att vi inte har haft samma möjlighet att föra en diskussion kring ämnet. 
 
Vid de personliga intervjuerna lagrades informationen via bandinspelning för att vi inte skulle 
förlora viktig information. Därefter sammanställdes intervjuerna och skickades till 
respondenterna för feedback.  

2.3.2 Sekundär data  
 
Tidigare i uppsatsen finns det nämnt att tillgången till vetenskapliga artiklar samt publicerade 
böcker är begränsade inom ämnet. Det har lett till att den teoretiska referensramen är mer av 
en allmän karaktär. Ämnet har varit diskuterat under en längre period och det finns en del 
litteratur, bland annat utredningar från FAR/SRS och en som Claes Norberg och Per Thorell 
författat. De behandlar dock inte i någon större utsträckning om konsekvenserna för bankerna 
och relevansen kan ifrågasättas då vårt problemområde är avgränsat till just banker.   
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Vid insamlandet av sekundär data har ett stort hjälpmedel varit Internet. Där vi bland annat 
använt sökmotorn www.google.se och sökt på ord som revisionsplikt och kreditgivare. 
Www.uppsatser.se är även det en sida vi haft stor nytta av. Det är en sida med många 
uppsatser och för att sortera ut de som var relevanta för oss använde vi ord som slopandet av 
revisionsplikten, kreditbedömning och kreditgivning. Sökningarna gav många träffar och vi 
valde att göra ett urval av de mest relevanta. Ytterligare sekundär information har vi samlat in 
från FAR-komplett, där vi sökte efter artiklar i tidskriften Balans, samt utredningen om 
”avskaffande av revisionsplikten för små företag” från SOU.  
 

2.3.3 Urval av respondenter 
 
Anledningen till att Handelsbanken, Swedbank och SEB valdes var på grund av att de är tre 
etablerade banker som är väl kända och har en omfattande erfarenhet av kreditgivning till 
företag. Fördelen med de här bankerna är att de ligger på ungefär samma storlek. Men hänsyn 
måste tas till att de har olika inriktningar. Det är viktigt för oss att beakta att Handelsbanken i 
Borås är ett mindre kontor än de som ligger i Göteborg och kan därför ha en annorlunda syn 
på kreditgivning på grund av geografiskt område. Att då fått möjligheten att göra intervju med 
Handelsbanken i Stockholm har varit ett bra komplement.  
 
För att få tag på respondenter som var intresserade av att ställa upp kontaktade vi först 
respektive bank via e-mail. Det är ett bra sätt för då kan de sedan vidarebefordra det till 
lämpliga respondenter. Nackdelen är att ett e-mail lätt kan nonchaleras, ett telefonsamtal eller 
besök är inte lika lätt att ignorera. Men vi ansåg ändå att e-mail var det bästa första steget för 
att få kontakt. Vid ett personligt besök är det svårt att få kontakt med rätt person och samma 
sak är det med telefon. Två av bankerna var sämre på att besvara mail och vi ringde då upp 
istället. Vid val av respondenter var vår önskan att få träffa en person från respektive bank 
som jobbar med kreditgivning samt besitter kunskap inom ämnet. Det är också betydelsefullt 
att respondenterna har kännedom om utredningen SOU 2008:32. Det var genom intervjun 
med Johan Jöreteg, Handelsbanken Borås, vi fick kontaktuppgifter till Lennart Francke. För 
Jöreteg visste att Francke var väl insatt i ämnet. 
                                                                                                                                                                              

2.4  Ansats 
 
Tillvägagångssättet att samla in kunskap varierar. En undersökning kan vara antingen 
kvalitativ eller kvantitativ. Med en kvantitativ metod används data vilken är mätbar. Ofta 
används till exempel enkäter vid informationsinsamlingen och en mer generell bild erhålls. En 
kvalititativ metod går mer på djupet och får istället mycket information om färre 
undersökningspunkter. Något absolut val mellan dessa två metoder behöver inte göras, utan 
en blandning kan användas (Johannessen, Tufte 2007, ss. 67-68). Då vår empiri samlades in 
genom fyra intervjuer, tre av dessa genom personliga samtal med respondenterna och den 
fjärde utfördes med e-mail, använder vi oss av en kvalitativ ansats. På det sättet får vi 
möjligheten till djupare diskussioner och fler följdfrågor än om till exempel en 
enkätundersökning utförts. 
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2.4.1 Kritik till kvalitativ intervju 
 
Vid våra kvalitativa intervjuer samlades information in från ett fåtal personer genom 
personliga möten, i alla utom en intervju. Det är viktigt att tänka på att respondenten inte är 
partisk och bara ger positiv information om sitt område, för att exempelvis få bra 
marknadsföring. Vid en kvantitativ ansats blir det enklare att jämföra svar från de olika 
tillfrågade och i vårt kvalitativa tillvägagångssätt försökte vi därför styra intervjuerna så att 
respondenterna besvarade samma frågor. 
 

2.4.2 Uppsatsens validitet och reliabilitet  
 
För att få en hög validitet i uppsatsen är det av väsentligt värde att mätning verkligen berör det 
aktuella område problemformuleringen anger (Artsberg, 2005 s.170). Vi har därför gjort 
rimlighetsbedömningar av våra resultat. Av den anledningen är det viktigt att vi ställer 
likartade och jämförbara frågor till de olika respondenterna. Vid intervjuerna var det viktigt 
att respondenterna inte kom på sidospår och pratade om andra delar.  För att få svar på det vi 
vill var vår uppgift att hålla oss till ämnet. 
 
Reliabilitet handlar om hur pålitlig informationen som observerats är (Andersen, 1998 s. 85). 
För att få en hög trovärdighet är det viktigt att rätt personer valts ut. Våra respondenter anser 
vi är tillförlitliga då de är sakkunniga inom området. Men vi måste ta hänsyn till hur 
intervjuerna gjorts. För att erhålla ett renodlat svar är det viktigt att vi som intervjuat är 
kritiska mot oss själva och inte leder in respondenten utefter våra egna tankar och funderingar.  
 
Intervjun med Francke gjordes via e-mail och därför hade vi ingen möjlighet, att på samma 
sätt som till våra andra respondenter, ställa motfrågor och ha en öppen diskussion. Men då 
han bland annat varit med som expert i Bo Svenssons utredning är hans kunskap väsentlig.  
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3.  Teoretisk referensram 
 
I kapitel 3 förklaras den generellt gällande kreditgivningsprocessen, olika kreditformer samt 
förslaget om slopad revisionsplikt som lanserades i början av april. Vi tar även upp tänkbara 
för- och nackdelar med avskaffandet.             

3.1 Kreditgivningsprocess 
 
Kreditgivning hör till kärnverksamheten hos en bank och behovet att bedöma, mäta och 
hantera riskerna med verksamheten är därför stort. Kreditrisken bedöms utifrån två 
huvudaspekter:  

- kundens återbetalningsförmåga  
- säkerheterna som ställs mot krediten  

Återbetalningsförmågan anses viktigast och varför denna fokus valts är en lärdom från 
bankkrisen på 1990-talet1 (Sveriges riksbank/riksbanken, elektronisk). 
 
Marknaden där pengar lånas ut och kredit erhålls benämns kreditmarknad och bankerna utgör 
en av de stora kreditgivarna. De medel bankerna har för utlåning är förvärvade från bland 
annat hushåll, företag, kommuner, olika ränteinkomster samt vinster på finansiella 
transaktioner (Lennander 2006 ss. 11-12). 
 
En viktig aspekt vid kreditbedömning är säkerheten. Bankerna vill försäkra sig om att 
kredittagaren inte kommer orsaka eventuella betalningsbekymmer och vidare problem utifall 
företaget skulle få framtida ekonomiska bekymmer. Krediter beviljas endast om 
förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda (Lennander 2006, ss. 15-16). 
 
För att fastställa om kredittagaren har möjlighet att fullfölja sin förbindelse för återbetalning 
av lånet granskar banken företagets ekonomiska situation. Denna kreditvärdighetsbedömning 
visar på företagets framtida intjänings- och betalningsförmåga där mycket fokus läggs på 
undersökning av företagets fortlevnadsförmåga och framtidsutsikter. Frågan bankerna 
behöver ta ställning till är om det är en potentiell kund som kan betala tillbaka beviljat lån, 
eller om det finns en tydlig risk att hamna i en finansiell kris framöver och brist på 
återbetalningsmöjlighet. Med hjälp utav informationen företagens reviderade finansiella 
rapporter ger finns möjlighet att göra olika prognoser för att reducera stora delar av 
osäkerheten. Bankerna granskar företagets framtidsutsikter, hur väl tidigare förpliktelser 
uppfyllts, stabilitet eller om uppenbara risker för att kunna bevilja en kredit finns (Svensson 
2003, s. 1). 

                                                 
1 1990 – talet var de värsta bankkrisåren sedan trettiotalet. Många små och medelstora företag tvingades lägga ner sin 
verksamhet då långivarna krävde högre säkerhet eller sa upp lånet eftersom tillgångsvärdena för säkerheterna föll. Antalet 
konkurser år 1992 var tre gånger större än vad det var år 1989. Det ekonomiska läget var orsaken till bankkrisen med det 
svaga internationella konjunkturläget, högt kostnadsläge samt de höga räntorna. Ett stort antal företag tvingades i konkurs då 
deras banker som främsta långivare sade upp lån eller krävde nya säkerheter för gamla lån då tillgångsvärdena för 
säkerheterna föll (Riksdagen, elektronisk). 
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Fast eller lös egendom pantsätts och utfärdas som säkerhet för ett lån och denna pant finns 
därmed som en trygghet utifall företaget som beviljats kredit från banken inte kan återbetala 
det belånade beloppet. Under dessa förhållanden kan banken i vissa fall välja att sälja panten 
för att få betalt för sin fordran (Konsumentbankbyrån, elektronisk).  
 
Vid pantsättning till bank används standardiserade avtalsformulär upprättade av bankernas 
intresseorganisationer. Ett giltigt pantavtal förbinder kredittagaren att inom bestämd tid 
överlämna panten. Oftast beviljas ingen kredit förrän panten kommit in. I de fall kredit redan 
beviljats och pengarna betalats ut i förväg har banken fortfarande rätten att häva kreditavtalet 
om det skulle anses nödvändigt och kredittagaren inte tänker lämna någon pant enligt 
överenskommet avtal (Lennander 2006, ss. 88-89). 
 
Företagsinteckning innebär att 55 % av en näringsidkares egendom sätts som säkerhet utan att 
den behöver överlämnas till kreditgivaren som vid en traditionell handpanträtt. Det gör 
företagsinteckningen bunden till företagets egendom och sätts som en säkerhet till banken. 
Inventarier, maskiner, varulager och patent är exempel på sådana säkerheter. Hos 
bolagsverket utfärdas bevis för inskrivning av företagsinteckning i form av ett 
företagsinteckningsbrev. Banken får då en förmånsrätt till betalning ur företagets egendom 
om en konkurs skulle inträffa (Bolagsverket, elektronisk). 
  

3.1.1 Exempel på kreditformer 
 
Nedan görs en kortare beskrivning av några av de vanligaste kreditformerna: 
 
Leasing 
Är ett sätt att direkt minska lånebehovet och innebär att företaget kan hyra det de annars tänkt 
låna pengar från banken till att köpa. Företaget skriver på ett leasingkontrakt där den så 
kallade leasegivaren, banken, tillhandahåller en tillgång såsom maskin, fastighet eller bil mot 
den hyresavgift som står i kontraktet och under en bestämd tidsperiod. Det innebär att 
företaget undgår att bruka sitt kassamedel eller belasta sin checkkredit (Wramsby & Österlund 
2004. s. 154). 
 
Två former utav leasing respektive leasingkontrakt finns, operationell leasing och finansiell 
leasing. Vid operationell leasing ingår underhåll, service, försäkringar etc. Avtalet omfattar 
ofta en kortare period. Dock utnyttjar bankerna vanligen finansiell leasing som, enligt 
kontrakt, löper över en längre tidsperiod, ofta mer än 3 år och kan inte sägas upp i förtid. 
Leasegivaren står inte för servicekostnader, underhåll eller andra garantier och företaget 
förbinder sig att betala en kontinuerlig avgift för denna leasing (Bankföreningen, elektronisk). 
Bankens finansbolag köper in utrustningen och leasar till företaget. Leasingbetalningarna kan 
likställas med låneinbetalningar, kontrakterade fasta betalningar och grundas därmed på 
amortering samt, för det mesta, en rörlig ränta (Wramsby & Österlund 2004, ss. 156-157). 
 

http://www.expowera.com/mentor/starta/starta_finansiering.htm
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Checkkredit  
Används ofta för att finansiera företagets rörelsekapital. En fast eller rörlig ränta betalas på 
det belopp som används och företaget undgår att betala ränta, mer än för utnyttjat belopp. En 
nackdel som direkt kan påpekas är att en högre ränta erläggs som kompensering av den 
flexibla lösningen. Därför är det viktigt att som företag noga tänka igenom sitt beslut för att 
skaffa sig kunskap om vilken kreditform som verkligen passar bäst i ett långsiktigt perspektiv. 
Företaget betalar vid checkkredit en överenskommen ränteavgift, limitavgift, på den beviljade 
krediten (Expowera – checkkredit, elektronisk). 
 
Factoring  
Är en finansieringsform där säljaren får betalt för sina fakturor från factoringbolagskunderna. 
Factoring förekommer i två huvudformer: faktura köp och fakturabelåning. Faktura köp är en 
betydligt mindre produkt hos de bankägda finansbolagen och är ofta individuellt utformade. 
Vid fakturabelåning, som ofta förekommer, sluter finansbolaget ett avtal med det företag som 
väljer att belåna sina fakturor hos de och därmed överlåts fakturorna på bankens finansbolag 
istället. Beroende på fakturamottagarens kreditvärdighet varierar ibland ersättningsnivån med 
mellan 70-80 % (Bankföreningen, elektronisk). 
 

3.1.2 Interna och externa bedömningar av återbetalningsförmåga 
 
En kreditbedömning börjar med att risken för konkurs uppskattas, vilket för banken innebär 
att det är viktigare med stabila kassaflöden än företagets förväntade avkastning. När banken 
gjort sin bedömning riskklassificeras låntagaren, både kvantitativt och kvalitativt. Den 
kvantitativa analysen utgår från företagens resultat- och balansräkningar, och den kvalitativa 
baseras på exempelvis företagens konkurrenskraft och ledningens kvalitet. Kreditbeslutet av 
kundens återbetalningsförmåga kompletteras med den specifika kreditens information 
exempelvis lånebelopp och vilka säkerheter, till exempel en fastighets pantbrev, låntagaren 
kan ställa mot krediten. Det är den interna bedömningen.  
Viktiga delar banker kontrollerar hos företag är: 

• En strukturerad balans- och resultaträkning några år tillbaka i tiden. 

• Låga vakansgrader i bostadsbeståndet och hyror som betalas i tid. 

• Bankerna kommer inte enbart värdera kassaflödenas storlek utan även deras stabilitet.  

• Fastighetsförvaltningen är viktig. 

 
Externa kreditbedömningar kan även göras, vilka utförs av oberoende externa kreditbedömare 
på marknaden. De kan exempelvis uppskatta sannolikheten för ett företags konkurs. Det är ett 
bra komplement till bankens egen bedömning (Sveriges riksbank/riksbanken, elektronisk). 

http://www.expowera.com/mentor/starta/starta_finansiering.htm
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3.1.3 Avtalet och bankens ansvar 
 
Vid kreditgivningen inleder bankerna kontraktuella relationer med företag. Sedan krävs 
ersättning för utlånat belopp och möjlighet att erhålla intern information från det aktuella 
företaget finns. Kontraktet är en skriftlig förbindelse mellan kreditgivare och kredittagare. 
Båda parter har tillgång till avtalets innehåll för att undvika risken att olika tvister på grund av 
diverse oklarheter ska uppstå. Kreditgivarna vill skapa en möjlighet för lojala och trovärdiga 
kunder att utmärka sig genom begränsning av tillgängligheten på krediter för de mindre 
pålitliga och mer osäkra företagsalternativen (Lennander 2006, ss. 22-23). 
I bankens roll som kreditgivare ingår ett ansvar om att ge tillräcklig information och 
vägledning om de ekonomiska villkor som gäller för att klara av eventuella åtaganden. 
Ansvaret handlar om att förmedla tillräckligt med information om kreditavtalets ekonomiska 
konsekvenser (Lennander 2006, s. 24). 
 
I konsumentkreditlagens § 5 står följande: 
 

”Näringsidkaren skall i förhållande till konsumenten iaktta god 
kreditgivningssed och därvid ta till vara konsumentens intressen med 
otillbörlig omsorg.” 

 
Kravet på god kreditgivningssed innebär ett ansvar för banken att innan ett beviljande göra en 
noggrann och undersökande kreditprövning av respektive företag. Det görs för att få reda på 
om företaget på goda grunder kan förväntas inneha ekonomiska förutsättningar för att ha 
möjlighet att återbetala lånet framöver (Ibid. s. 24). 
 
Kreditbedömningen är inte en process som är statisk. Storbankerna i Sverige använder väl 
fungerande metoder och system vid en bedömning och kreditriskhantering. I takt med IT-
utvecklingen och utvecklingen av den finansiella teorin förbättras den ständigt. En tendens är 
att bankerna allt mer kommer individualisera bedömningen samt i större grad se över 
kassaflödet. Ett företag som äger en fastighet med stort värde som säkerhet anses förvisso bra, 
men som tidigare nämnts läggs mer fokus på återbetalningsförmågan. Skillnaden på räntan 
mellan låntagare i de olika riskklasserna bedöms bli större i framtiden. En viktig aspekt för 
företagen som vill få beviljat lån är därför att kunna utmärka sig som attraktiva låntagare och 
vara en kund som kan visa upp ett stabilt och välmående företag (Sveriges 
riksbank/riksbanken, elektronisk). 
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3.1.4 Revisionens betydelse vid kreditgivning 
 
Revisionsplikten är en viktig faktor när bankerna skapar det underlag som behövs för att 
kreditgivning och beslut om lån ska kunna ges till ett företag. Informationen från reviderade 
finansiella rapporter utgör därmed ett bra och viktigt hjälpmedel i processen att undersöka 
kreditvärdighet (Svensson 2004, s. 1). 
 
För att kunna lita på siffror i den löpande kreditbedömningen är revision viktig för 
kreditgivaren. Banker kan komma kräva revision i samband med kreditgivning. En risk är 
dock att bankerna ser det som ett konkurrensmedel för att få kunder genom att avstå från att 
kräva revision (ECON-rapport, s. 49). Ett företags reviderade årsredovisning tillgodoser 
bankernas, men även andra kreditgivare och intressenters behov för att kunna anta 
ekonomiska beslut. Den visar bland annat företagets fortlevnadsförmåga och möjligheten till 
amortering och betala räntor. Som säkerhet används företagets olika tillgångar (Svensson 
2004, s. 1). 
 
I nuvarande situation med revisionsplikt utförs revision i företag utefter samma metoder och 
gemensamma krav. Vilket innebär att informationen bankerna får om ett företags räkenskaper 
kan betraktas som symmetrisk. Det får till följd att reviderade räkenskaper är jämförbara och 
bankerna kan känna sig trygga i att det i all väsentlighet visar upp en rättvisande bild. 
Kreditgivarna kan känna en garanti med den befintliga informationen. De flesta företagen 
anser att revision inger en trygghet för deras långivare, vilket gör det lättare att få lån och 
krediter beviljade (ECON-rapport, s. 34). Om räkenskaper inte reviderades skulle det leda till 
att bankerna blev mer återhållsamma och kreditupplysningar skulle begäras i större 
utsträckning (Ibid. s. 35). 
 
Revisionen är en färskvara för banker och kreditgivare vilket betyder att reviderade 
räkenskaper vid en kreditbedömning kan anses gammal. Det gör att andra delar som 
exempelvis betalningsanmärkningar är en viktig faktor (Ibid. s. 46). 
 
Vid kreditbedömningen används kreditupplysningar för att bedöma ekonomiska risker. Det är 
upplysningscentralen som förser kreditgivarna med information om företag. En korrekt 
information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för bland annat kreditförluster 
(Upplysningscentralen, elektronisk). I en artikel i UC-nytt, sida tre, säger Roland Sigbladh 
som är ansvarig för företagsinformationen på UC att oreviderade siffror innebär sämre 
beslutsunderlag för kreditgivarna. Det blir en kvalitetsskillnad mellan reviderad och icke 
reviderad redovisning. Denna skillnad kommer att framgå av upplysningscentralens 
företagsupplysningar i framtiden (UC-nytt, elektronisk). 
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3.2 Revisionsplikten i förändring  
 
År 1944 infördes regeln om att aktiebolag med obligationer eller aktier noterade som fond 
skulle ha en auktoriserad revisor. Regeln var nästan helt oförändrad fram till år 1975. I och 
med kravet på att revisionsplikt infördes för vissa aktiebolag på 1980-talet, levde skyldigheten 
om att ha en auktoriserad revisor för bolag som är noterade vid Stockholms fondbörs kvar. 
Vid början av 2005 kom kraven om att börsnoterade bolag ska ha minst en kvalificerad 
revisor för att justera något. Första november 2007 kom andra krav, då ett aktiebolag blev 
tvunget att ha en auktoriserad eller godkänd revisor med utförd revisorsexamen (Regeringen, 
elektronisk - SOU 2008:32, s. 84). 
 
Utredningen publicerades den tredje april 2008 och föreslår ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag. I utredningen skrivs det att aktiebolag ska omfatta 
revisionsplikt om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: (Ibid. ss187-188) 
 

1. Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

 
2. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 41,5 miljoner kronor. 
 

3. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 83 miljoner kronor. 

 
I Sverige finns ca 260 000 aktiva aktiebolag. Följs dessa gränsvärden kommer 
revisionsplikten att omfatta endast 3,5 procent. Alltså 10 000 av de aktiva aktiebolagen som 
finns i Sverige. Det leder till att drygt 250 000 aktiebolag kan ta del av slopad revisionsplikt 
som motsvarar 96,5 procent av aktiebolagen i Sverige (Regeringen, elektronisk - SOU 
2008:32, s. 188). 
 

3.3 Förslagets konsekvenser för de olika intressenterna  
 
Revision ska tillfredställa olika intressenter. Den stora intressentgruppen behandlas bland 
annat i aktiebolagslagens förarbete samt i normer. Nedan beskrivs de olika 
intressentgrupperna. 
 
Ägare och kapitalplacerare:  
Anledningen till varför de behöver ekonomisk information är då de ställer riskkapital till 
företagets användning i en marknadsekonomi. Den informationen ligger till grund vid beslut 
om att köpa, behålla eller sälja aktier samt andra andelar i företaget. Informationen används 
vid bedömning av företagets förmåga att i framtiden lämna utdelning på kapitalet 
(Regeringen, elektronisk - SOU 2008:32, s. 245).  
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Kreditgivare:  
Är den intressenten som behöver information om företagets förmåga för att kunna bedöma om 
de kan betala avtalad ränta och amortering. Enligt lagstiftningen i Sverige har den 
ekonomiska informationen en direkt betydelse för långivarnas skydd (Ibid. s. 245). 
       
Leverantör:  
Leverantörer ska kunna pröva företaget för att se om de kan betala för levererade varor och 
tjänster vid förfallodagen. Det görs genom den ekonomiska information leverantörerna får av 
företaget. De behöver information från sina kunder för att bedöma företagets kapacitet, då de 
levererar varor eller tjänster (Ibid. s. 245). 
 
Anställda:  
Anställda behöver relevant information för att kunna utnyttja sitt inflytande enligt 
medbestämmandelagstiftningen. Informationen leder till mer engagemang och insats i arbetet 
(Ibid. s. 245). 
 
Allmänheten: 
Den ekonomiska informationen är ett hjälpmedel för att fastställa beskattningsunderlag och 
slutlig skatt. Samtidigt som den ekonomiska informationen om företaget används vid 
statistikändamål och för planering av till exempel arbetsmarknadsåtgärder och 
bostadsbyggande (Ibid. s.246). 
 
Bland de intressenter som är nämnda ovan brukar kapitalplacerare samt kreditgivare förhållas 
som de primära. Eftersom de behöver information för att besluta om var investeringar ska 
göras, vilka som beviljas kredit samt till vilket pris. Är informationen vilseledande samt inte 
stämmer överens med företagets verkliga bild kan det leda till negativa konsekvenser. Dessa 
konsekvenser kan bli följden av beslut som fattas i den offentliga sektorn som kan vara 
grundvalen av felaktig eller vilseledande information om företaget. Syftet med redovisningen 
är ytterst att möjliggöra en jämn fördelning av kapital i samhällsekonomin (Regeringen, 
elektronisk - SOU 2008:32, s. 246). 
 
Årsredovisningen i aktiebolag är grunden för aktieägarnas beslut om ansvarsfrihet för styrelse 
samt verksamhetsdirektör. Även andra faktorer påverkar synen på verksamheten till exempel 
har bokföringen och annan redovisning en betydande roll vid misstankar om ekonomiska 
förskingringar exempelvis skatte- och gäldenärsbrott (Ibid. s. 246). 
 



  Kandidatuppsats VT-08 

   - 15 -

3.4 Avskaffandets konsekvenser för kreditgivare  
 
De ekonomiska underlag kreditinstitut får från företag vid kreditgivning anses vara mer 
tillförlitliga då de granskats av en kvalificerad revisor. Det är för att kreditinstitutet ska kunna 
pröva risken att bevilja krediter samt väga in konsekvenser om företaget kan fullgöra 
kreditavtalet (Ibid. s. 253). 
 
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS, säger i artikeln revisorerna hotas av 
utslagning från Dagens Industri:  
 

"Bankerna måste se över sina rutiner för kreditgivning, skatteverket 
måste se över sina kontrollrutiner liksom företagets kunder och 
leverantörer och företagets ägare vana vid att revisorn tillstryker 
ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Hur går det med styrelsens 
ansvarsfrihet när revisorn slopas? Det blir ju en annan riskexponering 
för dem."  

 
Då kreditinstitut anser att små aktiebolag med en begränsad ägarkrets söker lån i bank eller 
annat låneinstitut ställs de vanligtvis inför ett krav. För att bevilja vill kreditgivaren ofta ha 
något som kan säkerställa kreditgivningen. Revisionspliktens slopande kan leda till att 
kreditinstitut begär hårdare säkerhet på krediten (Regeringen, elektronisk - SOU 2008:32, s. 
253). Säkerheten är i form av något prisvärt, men vid en kreditbeviljning kräver banken även 
information om hur företaget har skött sina tidigare lån samt om de är känt av långivaren som 
en god kund. Kreditinstitut gör egna undersökningar samt kräver en kreditupplysning från 
exempelvis upplysningscentralen. Den UC som tas är för att säkerställa att det kreditsökande 
företagets betalningshistoria är acceptabel (Regeringen, elektronisk - SOU 2008:32, s. 254).  
 
Med hänsyn till det anser utredningen inget problem med slopandet av revisionsplikten samt 
att slopandet inte kommer påverka kreditgivning på ett negativt sätt. Kreditinstitutet gör egna 
undersökningar och analys vid kreditgivning som har en stor avvägning vid beviljningen. 
Utredningen nämner även att, om den ovannämnda punkten inte skulle stämma överens med 
verkligheten så är problemet lätt att lösa. Problemet kan lösas genom att företag väljer 
revision frivilligt och sätter sig i samma läge som idag (Regeringen, elektronisk - SOU 
2008:32, s. 254). 
 
Bankerna har inte någon skyldighet att bevilja kredit och kan dessutom kräva att företaget har 
en revisor eller annan utomstående hjälp vid upprättande av bokslut (Regeringen, elektronisk - 
SOU 2008:32, s. 254). 
 
För de företag som framöver väljer att inte ha en revisor kan kostnadsbesparingarna istället 
användas till att förstärka den interna kontrollen. De företag som väljer bort revision kommer 
troligtvis använda den minskade kostnaden till att förstärka bolagets interna kontroll av 
bokföringen och istället köpa redovisningstjänster (Regeringen, elektronisk - SOU 2008:32, s. 
254). 
 
Ett avskaffande kan leda till en omfördelning av resurser och att kostnaderna istället för att 
belasta aktiebolagen kommer att läggas på intressenterna istället. Banker kan förväntas kräva 
att räkenskaperna kvalitetssäkras på annat sätt (ECON-rapport, elektronisk, s. 37).  
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En konsekvens kan vara att bankerna då ställer högre krav på revision, än vad som görs idag, 
och att aktiebolagen måste betala mer för rådgivning etc. Vilket inte leder till den önskade 
kostnadsbesparingen (ECON-rapport, elektronisk, s. 38). 
 
En följd av avvecklingen skulle vara att räkenskapsinformationen blir olikartad. Det leder till 
att bankerna behöver lägga mer resurser på annan kvalitetssäkring för att få samma trygghet i 
informationen som de får med en revision (ECON-rapport, elektronisk. s. 34). 
 
Enligt en artikel i Dagens Industri tror inte FAR/SRS att förslaget kommer att genomföras 
enligt utredningen (Dagens Industri - Revisorerna hotas av utslagning elektronisk). Vidare i 
artikeln säger Peter Clemedtson, ordförande i FAR/SRS, följande: 
 

”Mot denna bakgrund anser jag att utredningsförslaget inte motsvarar 
de krav som måste ställas på en så genomgripande förändring som 
slopandet av revisionsplikten i små företag innebär. Förslaget som nu 
läggs fram har fått en större omfattning än vad som rimligen varit 
meningen.”  

 
Det yttersta syftet med utredningen är att skapa värde och förståelse för revisionskunden och 
minska riskerna för företagens intressenter.  
Tanken bakom ett slopande är dels att kostnaderna för små aktiebolag ska minska. För 
bankerna kan det bli tvärt om. Det kommer att uppstå externa samhällsekonomiska kostnader 
som måste ställas mot den ökade välfärden. Kostnaderna är svåra att fastställa men de 
kostnadsposter som kan tänkas tillta är ökade kontrollåtgärder och ökade 
transaktionskostnader (ECON-rapport, s. 1). 
 
I andra länder där revisionsplikten avskaffats, har det skett i flera steg med flera års 
mellanrum. Det gjordes för att kunna väga in faktorer som kan leda till landets fördel samt 
nackdel. Etapperna kan förklaras som att skapa förutsättningar och förberedelse för den 
omställning som revisionens intressenter måste göra.  
 
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR/SRS, säger även: 

 
”Det har under den svenska utredningen inte framkommit något 
förhållande som visar att Sverige har särskilda förutsättningar att kunna 
slopa revisionsplikten genom en Big Bang. Det kan bli en kaotisk 
övergång som riskerar att skapa bekymmer och krångel för hela 
näringslivet, snarare än förenkling.” (FAR/SRS – Kaos och krångel när 
revisionsplikten avskaffas, elektronisk) 
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4.  Empiri 
 
I avsnittet återger vi i löpande text våra respondenters svar. Först görs en kortfattad 
introduktion av respondenten, sedan följer kreditgivningsprocessen och till sist deras tankar 
kring ett slopande av revisionsplikten. 
 

4.1 Svenska Handelsbanken 
Plats:  Svenska Handelsbanken, Borås 
Respondent:  Johan Jöreteg 
Datum: 2008-04-17 kl: 9:00-10:00 
 
Johan Jöreteg arbetar idag som företagsrådgivare på Handelsbanken i Borås. Han har en 
bakgrund som godkänd revisor och började efter avslutad utbildning, på ekonomlinjen i 
Göteborg, arbeta på revisionsbolaget Ernst & Young i Borås. Efter nio år på byrån var han 
ekonomiansvarig på olika företag. På Handelsbanken har han arbetat sedan oktober 2007. Det 
vanliga är att först börja på privatsidan för att sedan gå över till företag, men Jöreteg började 
direkt med att arbeta mot företag. Erfarenheten som revisor har bidragit till en god förståelse 
för revisionsbranschen och han har där skaffat sig många goda kontakter. En stor fördel han 
har med sig som revisor är kunskapen att läsa en årsredovisning, förstå vad som ligger till 
grund för siffrorna samt den problematik som kan uppstå. 
 

4.1.1 Kreditgivningsprocessen 
 
Banken delar in kunderna i fyra större kategorier vilka är stora- och små företag, 
fastighetsbolag och privatpersoner. Stort respektive litet företag bestäms utefter omsättning 
och låne- och kredit volym. Vid bedömning av företagskrediter används samma grundpunkter 
oavsett bransch. När en ny kund ansöker för att låna pengar begärs först 
räkenskapshandlingarna in för att få en uppfattning om hur verksamheten går. De träffar 
kunden för att närmare lära känna varandra, få en bättre insikt i verksamheten, historik om 
företaget och för att kontrollera vad som ligger bakom siffermaterialet. Här läggs stort fokus 
på kärnverksamheten och vad den består av. Siffrorna från den finansiella rapporten läggs in i 
speciella system. Kassaflödet är en viktig del berättar Jöreteg, för att se hur mycket kontanter 
som genereras ur verksamheten och hur pengarna kommer ur verksamheten. Kassaflödet 
består av två delar, dels kassaflödet ur resultaträkningen, intäkter minus kostnader, justerat för 
avskrivningar och liknande poster som inte har kassaflödespåverkan. Sen även hur 
kapitalstrukturen ser ut, hur pengar binds i bolaget vilket då framgår av balansräkningen.  
 

”Då får vi fram ett kassaflöde och kassaflödet är ju högst väsentligt för 
en bank. För lånar man så är tanken att man ska klara amorteringar, 
räntor och liknande” fortsätter Jöreteg.  

 
Utifrån analys formas kreditbeslut som inkluderar säkerheter för krediterna. Säkerheten kan 
bestå av pantbrev, företagshypotek, borgen m.m. 
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För redan befintliga kunder görs en årlig genomgång, besiktning, av verksamheten där den 
grundläggande kontrollen sker med hjälp av årsredovisningen. Innan bedömning följs 
föregående år upp och hur befintliga krediter ser ut. Jöreteg säger att den personliga kontakten 
är viktig och den årliga genomgången är väl motiverad att göra.  
 

”Det blir så att vissa kunder lär man känna mer och andra mindre så 
den här årliga genomgången fyller givetvis en funktion. Vissa ringer 
väldigt ofta medan andra hör av sig väldigt sällan. Då blir det av 
naturliga skäl att man uppdaterar sig på dem som hör av sig mer 
frekvent”.  

 
Siffermaterialet är objektivt, medan personliga möten blir mer subjektiva, fortsätter Jöreteg. 
Han menar att en person som bedrivit verksamhet under lång tid, med stor erfarenhet, 
förmodligen har en god kunskap om sitt företagande och hur det ska drivas. Det gör att de här 
personerna rimligtvis får ett litet försprång, jämfört med en nyföretagare. Erfarenheten är en 
viktig faktor i det hela. Relationen mellan banken och kredittagaren bygger på en form av 
ömsesidigt förtroende, en dialog måste kunna föras och kunna lita på att riktiga uppgifter 
presenteras. Jöreteg anser att siffror säger mycket men oftast är det ett historiskt material, som 
visar hur året blev. Frågan är vad som händer nu, vad händer i framtiden? Är nya större 
kunder på väg in eller några ägarförändringar på gång? Det gör att samtalet är viktigt för att få 
veta verkligheten bakom siffermaterialet. 
 

4.1.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser 
 
Jöreteg säger att det känns tryggt med en reviderad årsredovisning och att namnteckningen 
från en legitimerad revisor är en kvalitetsstämpel på att siffrorna i materialet i all väsentlighet 
är riktiga. En revision, när en tredje man har gått in, känns tryggt och helt klart finns en tyngd 
bakom en reviderad årsredovisning. Den här tillsammans med samtalen med kunderna är den 
bästa informationen. 
 
Personligen blev Jöreteg förvånad över att den av utredningen föreslagna gränsen är satt så 
högt och att Sverige i så fall kommer gå från att vara det mest reglerade landet i EU, till ett av 
de mest oreglerade länderna. Han ser det som naturligt att Sverige utvecklas, som de övriga 
länderna, men att slopa revisionsplikten för cirka 97 % av Sveriges aktiebolag redan 1 juli, 
2010 känns svårt att hinna anpassa sig till och det vore bättre med en successiv förändring 
över en längre tidsperiod. 
 
Det kommer att ställas högre krav på kreditgivare inom redovisning tror Jöreteg. En 
banktjänsteman ska själv kunna ta ställning och kritiskt granska och tolka siffermaterial, 
vilket tidigare gjorts av revisorer. Besitta kunskap att kunna upptäcka, medvetna eller 
omedvetna, fel i bokföringen kommer även det bli ett större krav på kreditgivarna.  
 
En stor post i de flesta bolag är varulager och det är den absolut svåraste posten att ta ställning 
till och värdera i en revision, berättar Jöreteg. En tänkbar situation är att en beställning av 
revision på vissa poster görs ifall det skulle uppstå ett läge där stor del av säkerhetsmassan 
ligger. Ett alternativ är att banken i vissa lägen kommer kräva eller diskutera med kunden om 
en granskning. I vissa fall skulle en total granskning behöva göras. Även säkerheterna är  
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något som måste diskuteras. Utifall banken tar en högre kalkylerad risk genom att inte begära 
in detta kan det leda till sämre kreditvillkor för kunden.  
 
Det positiva Jöreteg ser av ett slopande av revisionsplikten är att det förenklar och minskar 
kostnaderna för de berörda aktiebolagen. Det är en naturlig utveckling då Sverige inte i all 
evighet kan skilja sig från omvärlden. Fast Jöreteg tror det kommer att bli 
omställningsproblem, inte bara ur bankens perspektiv, utan även vid kund och 
leverantörssituationen.  
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4.2 Svenska Handelsbanken, Stockholm 
Mailintervju 
Respondent: Lennart Francke 
Datum: 2008-04-20 
 
Lennart Francke är senior advisor i Svenska Handelsbanken, tidigare CFO och dessförinnan 
koncernkreditchef. Francke är bankbranschens expertrepresentant i Revisionsutredningen, 
som nyligen lade fram sitt delbetänkande med förslag om hur revisionsplikten för mindre 
aktiebolag ska slopas i Sverige. 
 

4.2.1 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser 
 
Den reviderade årsredovisningen anser Francke är viktig, särskilt då banken bedriver 
omfattande kreditgivning till ett företag. Att då kunna lita på att det är korrekt 
redovisningsinformationen företaget publicerar är primärt. Där spelar kvalificerade revisorer 
en viktig roll. 
 
Den finansiella utvecklingen hos kredittagande företag följs kontinuerligt upp av långivande 
banker, inte bara genom analys av bokslut utan också genom fortlöpande kontakter med 
företagsledningen.  
 
Bankerna ser det naturligt att den lagstadgade revisionsplikten för aktiebolag begränsas till 
företag som uppfyller vissa storlekskriterier. Sverige är ett av mycket få länder som idag 
tillämpar revisionsplikt för alla aktiebolag, även mycket små bolag och bolag som är vilande. 
Det är en konkurrensnackdel för svenskt näringsliv som nu elimineras. Francke säger att 
banker gillar revisorer, eftersom de är oberoende granskare av den bokslutsinformation som 
kreditgivare baserar sin kreditgivning på. I fortsättningen måste banker, leverantörer och 
andra som har affärsförbindelser med företag där revision inte är en lagbunden plikt ta 
ställning till om en överenskommelse bör göras med företag om att revision ska ske även i 
fortsättningen som ett villkor för fortsatt affärssamarbete. Francke säger att 
kreditgivningsprocessen inte kommer förändras vid ett avskaffande.  En viktig 
bedömningsfråga för banker blir att från fall till fall avgöra om speciella villkor för 
affärssamarbetet behöver ställas. Om revision av boksluten ska eller om företaget ska anlita 
annan extern hjälp med redovisningen, t ex från auktoriserade redovisningskonsulter behöver 
anlitas av företaget. 
 
Francke tror inte att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära bättre 
kreditvillkor för företag som väljer att frivilligt göra revision. Han tror heller inte att det 
kommer leda till att det blir olika viktigt med revision beroende på bransch. Istället kommer 
det snarare bli viktigt mellan olika typer av företag, beroende på till exempel storlek, 
verksamhetens komplexitet, ekonomifunktionens erfarenhet och kompetens, krediternas 
storlek etc. 
 
Någon högre säkerhet, för företagen vid ett avskaffande, tror Francke generellt inte behöver 
krävas. Han anser att säkerheter är dåliga läkemedel mot felaktig redovisningsinformation och 
att bankerna även i fortsättningen måste utgå ifrån att kreditkunderna lämnar riktig 
information. Ibland kan revision krävas, i andra fall att företaget anlitar kvalificerade  
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redovisningskonsulter. Många gånger är företagets egen ekonomifunktion tillräckligt 
kvalificerad och förtroendeingivande även utan externt bistånd för det affärssamarbete som 
finns med banken. 
 
Vilka alternativ till kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna som kan tänkas uppstå enligt 
Francke är enklare granskningstjänster mer än regelrätt revision, ”revision light”, eller bistånd 
av en auktoriserad redovisningskonsult, eventuell kompletterad med någon typ av intyg där 
konsulten försäkrar att redovisningen skötts enligt vissa beskrivna normer. 
 
Det positiva med ett avskaffande säger Francke är att svenska aktiebolag blir av med en 
konkurrensnackdel i förhållande till konkurrerande företag i andra europeiska länder och att 
revision i fortsättningen sker på marknadsmässiga grunder och inte under ett lagstadgat 
monopol. En negativ konsekvens är att den genomsnittliga kvaliteten på mindre aktiebolags 
redovisningsinformation troligen kommer att minska något. 
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4.3 Swedbank 
Plats:             Swedbank, Göteborg 
Respondent:  Göran Bengtsson 
Datum: 2008-04-24 kl: 14:00-15:00 
 
Bengtsson jobbar idag som kreditchef på Swedbank i Göteborg. Han har en bakgrund med 
många års erfarenhet inom kreditgivning och är ursprungligen uppväxt och utbildad i Borås. 
Bengtsson började jobba med diverse olika uppgifter inom bank redan 1988, mestadels vanlig 
bankverksamhet, därefter valuta och finans. I början av 90-talet var han verksam inom ränte- 
och valutahandeln ett antal år innan han intog rollen som controller. Från 2002 var han 
företags- och affärschef i Borås och hade de kommande fem åren främst hand om 
företagskreditgivning. I december 2007 påbörjade Bengtsson sin nuvarande anställning som 
kreditchef på Swedbank i Göteborg. 
 
I rollen som företagschef träffade han regelbundet olika kunder. Arbetet som kreditchef i 
Swedbank går mer ut på att samspela med rådgivare och företagschefer. Han har ett stort 
ansvar för kvalitetssäkringen av det beslutsfattande underlaget som används vid kreditgivning. 
Han nämner att uttrycket ”dualitet” används inom banken, vilket enligt Bengtsson innebär att 
kreditinstitutionen får en bedömning av kunden från ytterliggare en person.  Det är viktigt att 
två personer alltid ser på ärendet för att säkerställa att banken gör en bra kvalitetssäkring 
innan kreditgivning. Bengtsson berättar därefter att det trots allt annars inte är större skillnad 
mellan rollen som företagschef och jobbet som kreditchef i Swedbank.  
 

4.3.1 Kreditgivningsprocessen 
 
Swedbank har delat in kundmarknaden i 36 olika rörelseområden. Bengtsson är kreditchef för 
det rörelseområde som omfattar Göteborg och de 22 kontor som ingår. Det finns en ansvarig 
kreditchef för var och en av dessa 36 rörelseområden. 
 
Klienterna delas in privat- och företagskunder som behandlas olika beroende på affärens 
storlek. Mindre kreditbeslut för företagskunder fattas ute på kontoren i samband med att en 
företagsrådgivare träffar firmatecknaren. När det gäller en större kreditaffär förekommer det 
större möten så kallade kommittéer. Genom att se till företagets långsiktiga mål, affärsplan 
och historiska data kan banken göra en bra bedömning för hur trovärdigt och stabilt ett företag 
är. 
 
Personbedömningen är viktig vid kreditgivning inom Swedbank. De kan då skapa förtroende 
som är nödvändigt mellan bank och företag. Personbedömningen och företagets affärsidé 
anmärker Bengtsson är de två ståndpunkter som läggs extra mycket tyngd vid. Detta för att 
bedöma hur det framöver kommer att se ut för företaget och dess utveckling. Vi behöver då ta 
del av historiska data, tillägger han. Idag kontrollerar Swedbank företagen en gång om året. 
Därefter kan de med hjälp utav tillgängligt material avgöra om det har gått som förmodat. 
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4.3.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser 
 
Vid ett slopande av revisionsplikten tror Bengtsson personbedömning kan komma att spela en 
allt centralare roll. Även VD: s kompetens och erfarenhet är viktiga aspekter som Bengtsson 
tror kommer få en större betydelse när det finns mindre kvalitetssäkrat material att utgå ifrån. 
Bengtsson upplyser också värdet av den revision som sker av årsredovisning idag.  
 
Det känns tryggt för banken när de vet att en sakkunnig revisor med yrkeserfarenhet granskat 
och utifrån informationsmaterialet gjort en bedömning ifall en kreditgivning kan ske utan 
påtagliga risker. Vid en slopad revisionsplikt är det viktigt att alternativa metoder för 
kvalitetssäkring används. De ska kunna ersätta tidigare revisorns arbete och eventuellt 
innebära att annan information kan användas. Det är ett måste för att själva processen inte ska 
bli för riskfylld. Ett tänkbart alternativ Bengtsson nämner är att banken rekommenderar en 
revisionsbyrå som de samarbetar med när ett företag söker kredit och det kan då ligga som ett 
krav för att bevilja lån. I slutändan kan det leda till att företag, trots en slopad revisionsplikt 
ändå väljer revision. Det skulle i så fall innebära att de företagen får en viss fördel gentemot 
de som väljer bort revision. Med andra ord kan banken uppmana till frivillig revision. Om vi 
ser det negativa, fortsätter Bengtsson, kan det med en slopad revisionsplikt ur företagens 
synvinkel innebära att de företag som väljer frivillig revision är de som oftast beviljas kredit. 
Men det är ännu bara generella antaganden. 
 
Banken ser inte något positivt med en slopad revisionsplikt det kan snarare försvåra deras 
situation och kräva en viss omstrukturering. Det som banken är mest negativt inställd till är att 
gränsvärdet ska ligga så högt. Att 97 % av aktiebolagen inte ska behöva använda en revisor, 
när det i dagsläget är obligatoriskt för alla. Vilket innebär en stor förändring inom en kort 
period. Det känns lite drastiskt då bankerna hellre hade föredragit en längre tidshorisont 
påpekar Bengtsson. Sverige och Malta är de europeiska länderna som inte valt en slopad 
revisionsplikt. En harmonisering är bra för att ta bort befintliga barriärer, dra ner på företags 
kostnader samt öka konkurrenskraften. 
 
Att bankerna framöver istället får ta del av alternativ information vid kvalitetsbedömningen 
kan bland annat innebära att ett större reservkapital måste förekomma.  Om fallet blir som 
tidigare nämnt att bankerna rekommenderar en revisionsbyrå eller ger företag med en 
reviderad årsredovisning bättre villkor kan det medföra att flertalet företag väljer revision. 
Därmed återgår frågan till om banken kommer ta en större risk eller om de alternativa 
åtgärderna kan vara tillräckligt effektiva. Men det är ännu bara spekulationer och antaganden 
då Bengtsson antyder att de inom Swedbank hittills endast haft enstaka samtal kring ämnet. 
 
En positiv aspekt ur ett bankperspektiv vad gäller slopad revisionsplikt är att allt fler får 
möjligheten att starta och driva aktiebolag när kostnaderna minskar. Därmed kan Sverige 
konkurrera mot övriga länder med en sedan tidigare slopad revisionsplikt. I och med att 
kostnaderna minskar kan det leda till att banken får fler kunder och genererar fler jobb inom 
banken, det kommer vi att märka av längre fram påpekar Bengtsson. 
  
Bengtsson säger att revision har mindre respektive större betydelse beroende på bransch. Hos 
de företag som har en större lagerhållning är det viktigt med reviderad information. Det är 
viktigt för banken att få fram trovärdiga siffror kring lagervärde, då det är en tillgång inom  
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företaget som kan spela en avgörande roll. Däremot finns det inte inom fastighetsbranschen 
något lagervärde i samma bemärkelse och en revision spelar därför inte lika stor roll. 
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4.4 SEB 
Plats:  SEB, Göteborg 
Respondent:  Mats Larsson 
Datum: 2008-04-29 kl: 9:00-10:00 
 
Mats Larsson är utbildad civilekonom och arbetar som kreditchef över Västra Götaland 
regionen. Tidigare har han arbetat på SEB kontor i Tyskland. 
 

4.4.1 Kreditgivningsprocessen 
 
SEB har en komplex kreditprocess. Hela processen börjar genom att kunden tar kontakt med 
banken, då SEB även ger möjligheten för kunden att lämna en ansökan per telefon, och 
därmed börjar analysen som är en stor del av kreditgivningsprocessen, där SEB försöker 
matcha den bästa kreditformen som bäst passar kunden. För att få en säkrare kreditgivning. 
De har en stor kundansvarsorganisation med företagsrådgivare inom retaildivisionen som 
finns på alla kontor och vars enda uppgift är att arbeta med bankens företagskunder. De 
hjälper finansieringskontoret med enklare frågor. Företagsrådgivare ansvarar för kundens hela 
affär med banken, även krediter, betalflöden och placeringar. 
 
Det kreditsökande företagets kassaflöde anses primärt och SEB är noga med att se över det. 
En bra säkerhet är visserligen viktigt, men ett pålitligt kassaflöde är viktigare, säger Larsson. 
SEB ser över hur olika branscher ligger till samt pågående förändringar som sker. Det spelar 
en stor roll i kreditgivningsprocessen. I vissa fall kan en bransch tillfälligt vara olönsam och 
därmed måste hänsyn tas till andra faktorer och se framåt i tiden. 
 
Larsson berättar att SEB har en kreditpolitik där styrelsen bygger fram en standardmall vilket 
används som ett rättesnöre. Information sätts in i modeller och system, som benämns säljstöd. 
Det är ett PC baserat system som används för informationsinsamling. Därmed skapas 
räkenskapsanalys som kommer från UC. UC har detaljerad analys som är baserad på historik 
vilket kompletteras med delrapporter. Rådgivaren tar del av informationen och skapar djupare 
förståelse om vad som ligger bakom siffrorna och skapar bättre kontakt med kunden. 
Kreditbeviljningen sker i beslutfattande, de flesta beviljningar kan kontoren fatta själv men 
vissa ärende måste flyttas högre upp i koncernen.  
 
För att bedöma limit har SEB en sextongradig riskskala. Första är för staten och sista, alltså 
sexton, för företag i konkurs. Lönsamhetsanalys är en bas för att kolla upp avkastningen på 
eget kapital. Befintliga kunder har en viss kreditlimit som ändras varje år i takt med nya 
uppgifter inkommer från kunden. Larsson berättar vidare att priset anpassas med risken. Ett 
regelverk som alla banker och finansinstitutioner använder sig utav är från BASEL II, säger 
Larsson. Det är ett regelverk från EU och är ett hjälpmedel för att få relevant information och 
mäta lönsamheten på. 



  Kandidatuppsats VT-08 

   - 26 -

 

4.4.2 Revisionens betydelse och slopandets konsekvenser 
 
Larsson påpekar att bankerna är remissinsats och något ställningstagande till förslaget har inte 
tagits. Det diskuteras och är ett förslag som olika aktörer har skilda åsikter om. Därför är 
nedanstående Larssons synpunkter och antagande. 
 
Banken är inte positivt inställd till förslaget om slopad revisionsplikt. Larsson tror inte att det 
”lilla” företaget, de företag som finns för att försörja sig själv, kommer påverkas nämnvärt.  
Vissa företag kallar Larsson för humlor och han säger: 
 

”När man kollar på humlan säger man att en sådan inte kan flyga men 
sen flyger humlan utan att vara medveten om det. Sådana företag 
flyger utan att veta varför.”  

 
Vid djupare analys av företag säger Larsson att revisionsberättelser är ett bevis på att 
siffermaterialet är riktigt och granskat av en kunnig person. Larsson nämner att de gärna vill 
ha någon form av kvitto på att siffermaterialet är korrekt. Han tror även att om avskaffandet 
går igenom kan liknande rapporter krävas av företagen för att bevilja kredit. I Tyskland där 
revisionsplikten är slopad och där SEB har etableringar påpekar Mats att SEB inte längre 
lånar ut krediter av större summor i Tyskland.  

 
Larsson antar att SEB inte kommer kräva högre säkerhet i form av pantsättning. Ett alternativ 
är att mer analyser görs och kunder som bedöms osäkra kan påföras med högre räntor. 
Samtidigt vara noggrannare på vilken form av kredit företaget beviljar.  

 
I framtiden tror Larsson att kreditprocessen kommer att ta längre tid än vad den gör nu. 
Banken måste själva lägga ner mer tid på kontrollering av informationen. Då det även kan ses 
som en ond cirkel vilken kommer tillbaka till revision och Larsson upprepar och säger att de 
även kommer att kräva reviderad årsredovisning i vissa fall.  

 
Larsson tror kreditbeviljningen kommer att kunna ske per Internet och ser inte något starkt 
behov av direkt kontakt med kunden. Följs kreditpolitiken anser han inte att det kommer vara 
några stora problem utan bara mer tid i analys. 
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5.  Analys 
 
I kapitlet kommer den teoretiska referensramen kopplas samman med de svar som kommit i 
empirin och återkoppla till det ursprungliga problemområdet. Delarna som tas upp är 
kreditbedömningen, revisionens betydelse och konsekvenser av slopandet. 

5.1 Kreditbedömningen 
 
I den teoretiska referensramen har vi tagit upp att en viktig aspekt vid beviljning av lån och 
kredit är säkerheten. Kreditgivningsprocessen fungerar som en säkerhet för att banker ska 
kunna försäkra sig om att kredittagaren inte orsakar framtida betalningsbekymmer. Företagets 
ekonomiska situation granskas för att kunna fastställa vilken möjlighet kredittagaren har att 
kunna betala amorteringar och räntor. Mycket fokus läggs på undersökning av företagens 
fortlevnadsförmåga och framtidsutsikter. För att reducera osäkerheten används information 
från företagens reviderade finansiella rapporter vid fastställandet av prognoser. Bankerna 
undersöker företagens framtidsutsikter, hur de uppfyllt tidigare förpliktelser, företagets 
stabilitet samt uppenbara risker. 
 
Ovanstående stämmer överens med vad respondenterna sagt. Jöreteg berättade att fokus läggs 
på kärnverksamheten. Räkenskapshandlingar begärs in för att få en uppfattning av hur 
verksamheten går. Han poängterar även att de träffar kunden för att närmare lära känna 
varandra och få bättre insikt i verksamheten. Genom att se till företagens långsiktiga mål, 
affärsplan och historiska data påpekar Bengtsson att banken kan bedöma hur trovärdigt och 
stabilt företaget är. Respondenterna poängterar att kassaflödet är en viktig aspekt att beakta. 
Larsson i SEB säger att ett företag med bra säkerhet visserligen är primärt, men att ett pålitligt 
kassaflöde är viktigare. Även Jöreteg uttrycker att kassaflödet är väsentligt. Både vid 
intervjun hos Handelsbanken och vid intervjun med SEB uppmärksammas värdet av 
kassaflödesanalysen. Stor fokus läggs på den och en noga granskning för bedömning om 
företagets betalningsförmåga. Punkterna är speciellt viktiga ifall det är ett första samarbete 
som ska inledas. Där spelar VD: s kompetens och erfarenhet även en självklar roll. 
 
Personlig kontakt med kunderna lyfts fram som en viktig del i kreditgivningsprocessen. Det är 
betydelsefullt för banken att ha förtroende till det kredittagande företaget. Jöreteg sa: 

 
”Siffror säger mycket men oftast är detta historiska material. Frågan 
är vad som händer i framtiden? Är det några nya större kunder på 
väg in, några ägarförändringar på gång? Detta gör att samtalet är 
väldigt viktigt, verkligheten bakom siffermaterialet”.  

 
Bankerna eftersträvar en bra personlig kontakt som leder till regelbundna kontakter och 
uppföljningar av företag. De vill veta eventuella risker i framtiden för att undvika riskfyllda 
överraskningar. Därför följs företagen upp genom fortlöpande kontakter och en närmare 
kontakt med företag gör att det blir enklare och tillförlitligheten ökar. Bengtsson tar under 
intervjun upp uttrycket ”dualitet" som innebär att han får en bedömning av kunden från 
ytterliggare en person. Det är viktigt att två personer alltid ser på ärendet för att säkerställa att 
banken gör en bra kvalitetssäkring innan kreditgivning.  



  Kandidatuppsats VT-08 

   - 28 -

 
Den personliga kontakten är en aspekt av värde men bankerna måste även kunna se till 
årsredovisningar och andra nödvändiga data för att bedöma företaget. Kreditchefen i SEB 
Mats Larsson tror dock inte att personlig kontakt är tvunget, utan något som sker efter analys 
och data samling, för att få en viss feedback. Men han håller ändå med om att det är bra med 
personlig kontakt för att skapa starka relationer med kunderna. Larsson tror även på att 
kreditbeviljningen kommer att kunna ske via Internet och ser inte något starkt behov av direkt 
kontakt med kunden utan om kreditpolitiken följs tror han inte att det kommer vara några 
större problem.  

5.2 Revisionens betydelse 
 
Reviderade finansiella rapporter utgör ett viktigt hjälpmedel vid kreditbedömningen vilket tas 
upp i den teoretiska delen. Revision bidrar till att kreditgivaren kan lita på siffermaterialet och 
tillgodoser bankernas behov att avgöra ekonomiska beslut. I nuvarande situation med 
obligatorisk revisionsplikt för alla aktiebolag genomförs revision efter gemensamma krav. 
Bankerna kan därför känna sig trygga att en rättvisande och kvalitetssäkrad information visas 
upp. Samtidigt är revisionen en färskvara och kan i vissa fall anses gammal, vilket gör att 
delar som betalningsanmärkningar har betydelse. I fall räkenskaper inte revideras kan det leda 
till att bankerna bli mer återhållsamma. Ekonomiskt underlag banker får från företag anses 
mer tillförlitlig om den först granskats av en kvalificerad revisor. Kreditgivaren prövar risken 
att bevilja kredit för företaget och väger in konsekvenser för att kontrollera kreditvärdigheten.   
 
Respondenterna är överens om att ekonomisk information anses mera tillförlitligt om den 
granskats av en kvalificerad revisor och i all väsentlighet försäkrat att framtida betalningar 
kommer klaras av. Det leder till att banken lättare kan bedöma företags betalningsförmåga. 
Det innebär dock inte att revisorn har ett direkt ansvar om redovisningen stämmer. Den 
reviderade informationen ger ändå bankerna en betryggande signal om att en genomgången 
kontroll har skett. Därmed har eventuella felaktiga avvikelser inom företaget iakttagits. 
Jöreteg säger att det känns tryggt med en reviderad årsredovisning och att namnteckningen 
från en legitimerad revisor är en kvalitetsstämpel som understryker ett korrekt material. Det 
finns en tyngd bakom en reviderad årsredovisning där en tredje man gått in och granskat. 
Även de övriga tre respondenterna håller med. 
 
Francke betonar att revisionen är betydelsefull och att kvalificerade revisorer spelar en viktig 
roll då de har ett gott rykte bland bankerna. Revisorerna fungerar som oberoende granskare av 
bokslutsinformationen som därefter ligger till grund för bankens kreditgivning. Bengtsson 
upplyser om revisionens värde och den trygghet banken ges.   
 
Särskilt viktig är revisionen i tillverkande företag med betydande varulager. Att en riktig 
värdering gjorts har en betydande roll. En tanke är att börja begära in vissa delar som ska vara 
reviderad. I fastighetsbolag är det inte lika lätt att ”manipulera” eller värdera fel. 
 
Efter utförda intervjuer framkom det tydligt att bankerna inte vill välja bort revisorns hjälp i 
processen och det är även kopplat till att gränsen i utredningen ligger på den höga nivån. Tre 
av våra respondenter har dessutom sagt att de kan komma att kräva reviderad årsredovisning i 
vissa fall. 
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5.3 Slopad revisionsplikt  
 
Ur teorin har det varit svårt att konkret få tag i konsekvenser för vad ett slopande kommer att 
innebära för kreditgivningen. I en artikel från Dagens Industri säger Dan Brännström att 
bankerna måste se över sina rutiner för kreditgivningen. Hur det kommer att ske och hur de 
nya rutinerna kommer att se ut är inget som respondenterna fått direktiv om. De avvaktar tills 
ett slutgiltigt avgörande om förslaget fastställts. Francke tror dock inte ett avskaffande av 
revisionsplikten kommer att innebära bättre kreditvillkor.  
 
Ett slopande av revisionsplikten kan leda till att högre säkerhet på krediter krävs. Vidare i 
utredningen, 2008:32, står det att kreditgivarna gör egna undersökningar av företagen och att 
de ofta använder sig av en kreditupplysning från upplysningscentralen. Då blir det enligt 
utredningen inget problem med slopandet och kommer heller inte att påverka kreditgivningen 
på ett negativ sätt. Det säger dock emot det Sigbladh påpekar i artikeln från UC-nytt. Han 
menar att i och med ett slopande blir de oreviderade siffrorna ett sämre beslutsunderlag för 
kreditgivarna. Vilket innebär att det uppstår en kvalitetsskillnad mellan reviderad och icke 
reviderad redovisning. Han säger att skillnaden måste framgå av UC:s företagsupplysningar i 
framtiden. Utredningen nämner att risken finns att det ovannämnda inte skulle stämma med 
verkligheten. Men att problemet på ett enkelt sätt kan elimineras genom att företag väljer 
frivillig revision och försätter sig i samma situation som innan ett slopande. Bankerna är inte 
skyldiga att bevilja en kredit utan kan kräva att företaget har en revisor eller annan 
utomstående hjälp vid upprättandet av bokslutet. 
 
Francke nämner att högre säkerhet vid ett avskaffande inte behövs då han anser att säkerheten 
inte är ett bra motiv för att skydda sig mot oriktig redovisningsinformation. Bankerna behöver 
även i fortsättningen förutsätta att en riktig information lämnas och Larsson tror inte att någon 
högre säkerhet i form av pantsättning kommer att begäras. Istället kan kunder som bedöms 
osäkrare belastas med högre räntor och bankerna kan bli noggrannare med vilket 
kreditalternativ företaget beviljas. Jöreteg säger att säkerheterna säkerligen behöver diskuteras 
då banken tar en högre kalkylerad risk genom att inte kräva in reviderat material. Vilket kan 
leda till sämre kreditvillkor för kunden. 
 
I ECON-rapporten står att avskaffningen kan leda till att räkenskapsinformationen från 
företag blir olikartad. Bankerna behöver därför lägga ner mer resurser på annan 
kvalitetssäkring för att få samma trygghet som innan ett avskaffande. Tanken bakom 
slopandet av revisionspliktens är att minska kostnaderna för små aktiebolag men för bankerna 
kan det bli tvärtom. Detsamma nämnde Larsson som tror att kreditprocessen kommer ta 
längre tid än i dagsläget, på grund av de extra resurser banken behöver lägga ner, och att de i 
vissa fall ändå kommer kräva en reviderad årsredovisning. 
 
Francke säger att ett slopande av revisionsplikten innebär att bankerna i sina 
affärsförbindelser med företagen måste diskutera ifall revision ska utföras. Det kommer att bli 
en viktig bedömningsfråga att från fall till fall avgöra vilka villkor som ska krävas och om 
revision ska ske eller om annan extern experthjälp ska anlitas av företaget. Jöreteg säger att 
det är tänkbart att en beställning av en revision av vissa poster skulle kunna göras om det 
anses behövligt. I vissa fall skulle en total granskning behövas. Francke är inne på samma 
spår och säger att revision i vissa fall kan begäras och i andra fall kan företaget anlita   
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kvalificerade redovisningskonsulter. Han säger att på större företag är ekonomifunktionen 
oftast tillräckligt kvalificerad och förtroendeingivande, utan extern assistans. Han säger att en 
tänkbar lösning är att enklare granskningstjänster som till exempel ”revision light” eller ett 
intyg från en revisionskonsult som intygar att redovisningen skett utefter vissa beskrivna 
normer.  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten kräver alternativa kvalitetssäkringsmetoder säger 
Bengtsson. Metoderna ska kunna ersätta det arbete revisorn tidigare gjort. Det måste göras för 
att inte banken ska ta för höga risker. Han säger att ett alternativ vore att banken har ett 
samarbete med en revisionsbyrå som granskar företaget innan lån beviljas och att det kan bli 
en fördel för de företag som från början väljer revision. Larsson håller med och säger att en 
liknande rapport, som reviderad årsredovisning, kan komma krävas för att kreditgivarna ska 
bevilja lån och krediter.  
 
Francke och de övriga respondenterna har samma inställning till att det är en naturlig 
utveckling att den lagstadgade revisionsplikten för aktiebolag begränsas till vissa 
storlekskriterier. Jöreteg tror det kommer att ställas högre krav på att kreditgivare i framtiden. 
De ska ha bredare kunskap om redovisning och där igenom själva kunna ta ställning till, 
kritiskt granska och tolka siffermaterial. Han nämner även att det kommer ske flera 
förändringar i lagarna som kommer vara mer komplexa och risktagande för kreditinstituten.  
 
Bengtsson tror ett slopande kommer bidra till att personbedömning kommer spela en 
centralare roll. När det finns mindre reviderad information att ta del av blir erfarenhet och 
kompetens i företagen betydelsefull.   
 
I många andra länder där revisionsplikten avskaffats har det skett i flera steg och under en 
tidsperiod på flera år. De olika stegen förberedde revisionens intressenter för omställningen. 
Dan Brännström, FAR SRS, säger att Sverige inte har några speciella förutsättningar för att 
klara av ett slopande av revisionsplikten under den korta tid utredningen förespråkar, redan 
till år 2010. Det riskerar bekymmer och krångel för näringslivet. Jöreteg och Bengtsson håller 
med. Bankerna hade hellre föredragit en längre tidsperiod. För att ha tid till anpassning vore 
det bättre med en successiv förändring över längre tid, är det eniga om. 
 
FAR SRS står starkt emot utredningens förslag och hävdar att utredningen inte motsvarar det 
krav som måste ställas på en så genomgripande förändring. När generalsekreteraren i FAR 
SRS Dan Brännström uttalar sig för pressen påpekar han att det kan bli en kaotisk övergång 
som riskerar att skapa bekymmer och krångel för hela näringslivet, snarare än förenkling. 
Såsom respondenterna anmärker kommer det vara en jättesteg för Sverige att slopa 
revisionsplikten inom två år. Larsson nämner i den diskussionen sina egna erfarenheter om 
läget i Tyskland där revisionsplikten avskaffats. Där råder det fortfarande viss oro och en del 
oklarheter vid kreditgivningen. 
 
De positiva aspekter som tas upp är att kostnaderna för att starta ett aktiebolag minskar, vilket 
kan leda till fler och att konkurrenskraften från Sveriges håll ökar. Sverige kan därmed 
konkurrera med de länder där det redan har införts lag om slopad revisionsplikt.  
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6.  Slutsats  
 
Det avslutande kapitlet kommer att ta upp de slutsatser vi som författare fått fram genom 
teoretisk referensram, empiri och analys. Sedan följer förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsats 
 
Vår bakgrund och problemdiskussion resulterade i följande problemformulering: 
 

• Vilken inställning har bankerna till revision? 
 
• Hur tror bankerna slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer påverka 

kreditgivningen? 
 
För att kunna besvara frågan har vi tagit del av relevant teori och intervjuer har utförts med 
fyra respondenter. 
 
Vi har tagit upp debatten om huruvida Sverige skulle gå i samma spår som de flesta 
medlemsländerna i EU och slopa revisionsplikten för små aktiebolag. Även frågan om 
revisionspliktens värde för kreditgivarna har diskuterats. Respondenterna håller med om att 
Sverige allt eftersom bör anpassa sig till resterande länder med slopad revisionsplikt. Det 
upplevs som ett högt gränsvärde vilket kommer leda till att ytterligare förändringar bör ske. 
Slopandet skulle enligt utredningen ske under en kort period. Respondenterna tycker ett 
successivt införande över en längre period hade varit bättre.  
 
En huvudsaklig orsak till ett slopande har varit de kostnadsbesparingar som förväntas ske. 
Ytterligare en orsak som belysts är att konkurrenskraften för de svenska aktiebolagen kommer 
att stärkas gentemot övriga europeiska länder som redan avskaffat revisionsplikten. Den 
beräknade besparingen finns det delade meningar om. Då företag inte behöver spendera 
pengar på revision slipper de visserligen kostnaden, men eventuellt behöver de i alla fall lägga 
resurser på den information bankerna kräver. Det på grund av att bankerna behöver väsentlig 
information från klienter vid kreditbedömningar. Mycket tyder på att bankerna antingen 
kommer kräva att bolagen gör en frivillig revision av sina räkenskaper eller av vissa poster.  
 
Ett slopande skulle innebära att de behöver lägga ner mer tid och pengar på att få en 
kvalitetssäkrad information. Om bankerna behöver ta en högre risk vid kreditgivning kan det 
leda till sämre räntor för kredittagaren. De företag som väljer frivillig revision kan få fördelar 
vid kreditbedömningen, då bankerna inte själva behöver lägga ner extra resurser på 
informationsinsamlingen. Villkoren för kreditbeviljande kan försämras för de bolag som 
saknar en revisor om de inte istället kan visa upp annan tillförlitlig information av värde. För 
bankerna skulle ett slopande ur den synvinkeln inte bli en förenkling utan det skulle leda till 
högre kostnad och merarbete. Det gör att kreditgivningsprocessen kan ta längre tid vilket blir 
en kostnad för bankerna.  
 
Om en revision inte längre blir lagstadgad kommer den personliga kontakten med 
kreditgivarna bli mer betydelsefull. En viktig bedömningsfråga kommer vara att i varje enskilt  
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fall bedöma vilka villkor som ska krävas. Alltså om revision ska ske eller om annan extern 
experthjälp behöver anlitas och om högre säkerheter ska begäras. I tillverkande företag med 
stort varulager är revisionen viktigare, då det är viktigt att en korrekt värdering utförts. En 
möjlighet för bankerna i framtiden är att vara i samarbete med ett revisionsbolag. För att 
skapa den ekonomiska informationen i en ”revision-light” alternativt en redovisningskonsult 
som hjälper till med granskningen.  
 
Vid ett avskaffande kommer ett helhets intryck av kredittagaren och en personlig kontakt bli 
viktigare, då de reviderade årsredovisningarna minskar och ingen utomstående granskat 
sifferinformationen. Respondenterna bedömer kassaflödet som viktigt. 
 
Den ekonomiska informationen som erhålls av kunderna bedöms mer tillförlitlig om en 
kvalificerad revisor granskat den.  Revisorns namnteckning ger bankerna en garanti för att 
företagets verksamhet uppvisar riktig information.  
 
När bankerna gör en kreditbedömning tar de bland annat information från 
upplysningscentralen. Med en slopad revisionsplikt kommer de oreviderade företagen även 
vara med i UC: s uppgifter. Det är då viktigt att kunna skilja på vad som har varit reviderad 
eller inte och skillnaden måste i framtiden framgå av UC: s företagsupplysningar. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Med tanke på att revisionspliktens slopande ligger ute på remiss tycker vi det vore intressant 
att följa upp vilka gränsvärden Sverige väljer att använda för små aktiebolag, där revision blir 
frivillig. För att sedan göra noggrannare undersökning av hur det påverkar kreditgivarna.  
 
Vid slopandet av revisionsplikten kommer även UC ha det svårt med att finna relevant fakta 
om aktiebolag som väljer bort revision. UC påverkas av avskaffandet, då det kommer kräva 
merarbete, utökad tid och därmed kräva mer resurser. Ett förslag till vidare forskning kan vara 
hur UC kommer att söka fakta om de aktiebolag som väljer att slopa revision och hur UC 
kommer att tillfredställa sina kunder. 
 
Ett annat forskningsområde är hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat Finland som 
nyligen har slopat det. Hur har kreditgivningsprocessen utvecklats och vilka konsekvenser det 
har medfört. Har konsekvenserna varit för landets fördel eller gjort det krångligare.  
 
Ytterligare ett intressant område är hur slopandet påverkat den tyska bankbranschen. Med 
hänsyn till att vår respondent Mats Larsson påpekade att SEB inte längre beviljar lika höga 
krediter i Tyskland. Forskningsområdet som kan vara intressant är hur kreditbedömningen 
sker och vilka svårigheter bankerna stöter på. 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1  Intervjuguide 
 

1) Vill ni vara anonyma? 
2) Är det ok att vi bandar intervjun? 
3) Respondentens bakgrund, arbetserfarenhet inom området, nuvarande 

arbetsuppgifter? 
4) Hur länge har respondenten arbetat här? 

 
 
Kreditgivningsprocessen:  

5) Delar ni in klienterna i olika storlekar? 
 
6) Beskriv bankens kreditbedömningsprocess?  
           - skillnad mellan nya/befintliga kunder? 
           - har ni någon fastbestämd modell vid bedömningen av företagskrediter? 
           - vad ligger till grund för kreditbesluten? 
           - hur stor roll spelar faktorer som personbedömning, VD: s kompetens,      

erfarenhet? 
 
 
Informationsinsamling: 

7) Vilken info använder ni er av?  
             - annan info än årsredovisning, till exempel delårsrapporter, prognoser, 

budgetar? 
                   - vilken information tycker ni är viktigast vid en kreditbedömning? 
 

8) Hur används/bedöms den information ni fått in? 
                   - hur använder ni er av den reviderade informationen? 
                   - hur värderas en reviderad årsredovisning jämfört med annan info? 
 

9) Vilken info. anser ni ha mest hjälp av? 
 
 
Avskaffandet av revisionsplikten: 

10) Vilken är er inställning till en lagstadgad revision? 
                   - hur viktigt anser banken det är med en reviderad årsredovisning? 
 

11) Hur ser ni på att slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer att tas 
bort? 

                           
12) Kommer avskaffandet leda till att ni kollar på alternativ information?  
           -  kommer ni kräva reviderad årsredovisning?  

                 -  kommer ni kräva högre säkerhet? 
 

13) Vad ser ni för alternativ till kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna? 
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14) Påverkar ett avskaffande kreditvillkoren? Om ja, på vilket sätt? 

- bättre för de med revision, bättre ränta mm? 
- olika viktigt med revision i olika branscher? 

 
15) Vad ser ni för positiva- och negativa konsekvenser med ett avskaffande? 

 
16) Hur kommer slopandet av revisionsplikten påverka bankens ställningstagande 

vid kreditgivningen? 
- hur följs låntagarna upp, kontrolleras de på nått sätt? Kommer denna          
process ändras vid ett avskaffande? 
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Bilaga 2  Intervjufrågor 
 
Lennart Francke, Handelsbanken Stockholm 
 
1) Vilken är er inställning till en lagstadgad revision? 
                 - hur viktigt anser banken det är med en reviderad årsredovisning? 
 
2) Hur ser ni på att slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer att tas   

bort? 
 
3) Kommer avskaffandet leda till att ni kollar på alternativ information?  
                 - kommer en reviderad årsredovisning krävas?  
                 - kommer en högre säkerhet krävas av företagen? 
 
4) Vad ser ni för alternativ till kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna? 
 
5) Påverkar ett avskaffande kreditvillkoren? Om ja, på vilket sätt? 
                 - bättre för de med revision, bättre ränta mm? 
                 - olika viktigt med revision i olika branscher? 
 
6) Vad ser ni för positiva- och negativa konsekvenser med ett avskaffande? 
 
7) Hur kommer slopandet av revisionsplikten påverka bankers ställningstagande vid   
    kreditgivning? 
                 - hur följs låntagarna upp, kontrolleras de på nått sätt?  
 
8) Kommer denna process ändras vid ett avskaffande? 
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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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