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SAMMANFATTNING

I  mars  2005  publicerade  Svenskt  Näringsliv  en  rapport  om  revisionsplikten  i  små  och 

medelstora aktiebolag. Rapporten slog fast att Sverige bör avskaffa revisionsplikten i  små 

aktiebolag. 

Med den här uppsatsen har vi utrett vilken slags information som kreditgivare kommer att 

använda vid kreditärenden för småföretag när revision blir frivillig. Syftet med uppsatsen är 

att ur kreditgivarnas synvinkel beskriva och analysera vad för slags information som kommer 

att bli aktuell vid framtida kreditärenden, när revision blir frivillig. Vi har även tagit reda på 

vad bankerna kan se för konsekvenser med att revisionsplikten avskaffas. 

För att få klarhet i vår problemställning har vi genomfört en empirisk undersökning i form av 

personliga intervjuer med Sveriges fyra största banker (Petersson, 2006).  Vidare har vi även 

använt tidigare undersökningar av bland annat Halling (2007) och Thorell & Norberg (2005). 

Studien  visade  att  bankerna  även  i  fortsättningen  kommer  att  efterfråga 

redovisningsinformation  som  ger  den  säkerhet  som  revision  innebär.  Informationen  i 

årsredovisningen fungerar som en förtroendeskapande faktor för att säkerställa att företaget 

kan fullfölja sina förpliktelser gentemot banken. Ett borttagande av revisionsplikten kommer 

leda till  att  kvalitetsstämpeln försvinner  vilket  innebär att  bankerna kommer efterfråga en 

utomstående parts bedömning för att säkra informationen i årsredovisningen.
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1 INLEDNING

I det inledande kapitlet så ger vi en bakgrund kring debatten om revisionsplikt i  Sverige.  

Därefter kommer en problemdiskussion som leder fram till vår frågeställning och syfte med  

studien. Vi avslutar kapitlet med en disposition av uppsatsen.

1.1 BAKGRUND

I Sverige infördes den 1 januari 1983 en ändring i aktiebolagslagen som tvingade samtliga 

aktiebolag till  revision, vilken skall  utföras av en kvalificerad revisor. Ändringen kom till 

stånd efter ett PM från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), där det framgick att små bolag utan 

revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg, 2005).

Svenskt Näringsliv är en samlingsorganisation för 51 bransch- och arbetsgivarförbund. Till 

dessa förbund är cirka 55 000 företag knutna och det är dessa företag de företräder. Svenskt

Näringslivs  främsta  syfte  är  att  föra  företagsamhetens  röst  för  att  skapa  förståelse  för 

företagarnas villkor och arbeta för att ge bättre förutsättningar för företagsamheten i Sverige 

och  en  bättre  tillväxt  i  den  svenska  ekonomin.  Arbetet  för  företagsamheten  sker  genom 

opinionsbildning, kunskapsspridning, utvecklande av nya idéer och framtagande av förslag på 

förbättring.  I  mars 2005 presenterade Svenskt Näringsliv rapporten  Revisionsplikten i  små 

aktiebolag, skriven av professor Per Thorell (Ernst & Young) och professor Claes Norberg 

(Lunds  universitet). Rapporten  slog  fast  att  Sverige  bör  avskaffa  revisionsplikten  i  små 

aktiebolag. Deras definition på små aktiebolag är bolag med en omsättning som understiger 

tre  miljoner  SEK,  samt  har  färre  än  10  anställda.  Dessa  typer  av  företag  kallas  även 

mikroföretag.  Särskilt  i  ägarledda  företag  har  ägarna  få  skäl  till  att  vilja  behålla 

revisionsplikten, eftersom ägare inte har behov av att övervaka ledningen (sig själva). Utöver 

ägarna  finns  det  andra  intressenter  runt  företaget,  som  har  olika  intressen  av  att  följa 

utvecklingen (Thorell & Norberg, 2005). 

I  EG-rätten,  ministerrådets  fjärde  direktiv,  artikel  51.1,  framgår  vilka  företagsformer  som 

omfattas av revisionsplikten. Direktivet överlåter till de enskilda medlemsländerna att själva 

reglera revisionsplikten för små bolag. De flesta länder som tidigare tillämpat revisionsplikt 

för små bolag har nu valt  att  undanta dessa (Thorell  & Norberg, 2005). I Sverige har nu 
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regeringen bestämt att revisionsplikten ska tas bort från de minsta företagen, vilket innebär att 

företagen nu kan välja att avstå från revision av sin årsredovisning (Skough, 2007).

1.2 PROBLEMDISKUSSION

I den här studien har vi valt att definiera banker som kreditgivare.

De svenska kreditgivarna har hittills varit eniga om att Sverige ska ha revisionsplikt i små 

aktiebolag. Nu har regeringen dock beslutat att revisionsplikten ska tas bort från de minsta 

företagen, som därmed innebär frivillig revision (Skough, 2007).

I  Svenskt  Näringslivs  rapport  ”Revisionsplikten i  små aktiebolag” skriven av Thorell  och 

Norberg  (2005)  står  det  att  alla  svenska  kreditgivare  är  överens  om  att  en  allmän 

revisionsplikt  är  bra.  Ingen av  dessa  har  dock reflekterat  över  för-  och  nackdelarna  med 

revisionsplikten för småföretag. Rapporten tar upp de små ägarledda företagen som exempel, 

eftersom de har få anledningar att vilja behålla revisionsplikten. Rapporten nämner också det 

intressanta i att  Sverige fram tills nu hållit  fast vid en reglering, som på ett  påtagligt  sätt 

skiljer sig från de övriga länderna i EU. Förklaringen till att plikten funnits kvar i Sverige är 

att den har ansetts vara till nytta för ägaren samt bekämpningen av ekonomisk brottslighet 

(Thorell & Norberg, 2005).

Enligt  bokföringslagens grundregel ska alla  bokföringsskyldiga  upprätta en årsredovisning 

enligt årsredovisningslagens bestämmelser. Det interna syftet med redovisning är kontroll och 

planering  medan  det  externa  syftet  med  redovisning  är  att  ge  information  till  företagets 

kreditgivare (Bokföringslagen, BFL 1999:1078)

I Sverige finns det cirka 255 000 aktiebolag, varav 200 000 är så kallade mikroföretag (SCB:s 

företagsregister,  februari  2007).  Trots  att  de  flesta  aktiebolagen  är  småföretag,  är 

redovisningsreglerna till stor del utformade för att passa de stora företagen. Avskaffandet av 

revisionsplikten är således relevant eftersom det berör en stor del av småföretagen och deras 

kreditgivare. Avskaffandet av revisionsplikten innebär att kreditgivarna eventuellt måste finna 

andra vägar att kvalitetssäkra redovisningsinformationen från småföretagen, alternativt att de 

även  fortsättningsvis  kommer  att  kräva  reviderade  årsredovisningar.  Det  kommer  att  bli 

aktuellt med olika former av substitut till revisionens funktioner. I dag har många kreditgivare 
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och leverantörer möjlighet att använda sig av kreditupplysning som ett komplement till den 

reviderade årsredovisningen (Thorell & Norberg, 2005). Kan andra komplement komma att 

bli  aktuella  såsom till  exempel borgen på ägaren,  extern redovisningbyrå  som sköter  den 

löpande bokföringen eller kommer bankerna att kräva en enklare form av revision? 

Bland företagets intressenter finns de som finansierar företaget med kapital. För att företag 

ska kunna drivas med lönsamhet behövs ofta investeringar, som kräver att företaget får låna 

kapital  utifrån.  Här är givetvis  bankerna av stor betydelse  för att  förse företagen med det 

kapital  som krävs.  Bankerna har dock sin egen lönsamhet  att  tänka på och är  därför inte 

intresserade av att låna ut pengar som de inte kommer få tillbaks. På de lån som anses mer 

riskfyllda sätts en högre ränta. Förhållandet mellan kredit-/långivare och företag är därför i 

allra högsta grad relevant när det gäller slopandet av revisionsplikten (Halling, 2007).

För  att  analysera  nyttan  av  revision  kan  man  använda  sig  av  agentteorin.  Den  kan  kort 

förklaras med att den ena parten (agenten) i en relation har tillgång till mer information än den 

andra parten (principal). I relationen mellan bank och småföretag ses banken som principal 

och småföretaget som agent och revisionen som ett kontrakt mellan dessa parter (Landström, 

2003). 

I en artikel ur Dagens Industri (2005), menar Brännström och Johansson att revisionen skapar 

förtroende för företagen, och att de genom detta förtroende kan öka sina chanser att få lån. 

Det förtroendet anser de i förlängningen vara till nytta för hela näringslivet, genom att dessa 

lån används för att handla med andra företag. Ovanstående argument använder de som stöd 

för sin oro om att revisionsplikten är på väg bort för småföretagen. 

I den undersökningen som Thorell och Norberg (2005) genomförde på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv  fann  man  att  argumentet  om revisionsplikt  på  grund  av  kreditgivarna  inte  är 

speciellt starkt. Bedömningen som gjordes var att ”…revisionsplikten har marginell betydelse 

för kreditgivningen…”  (Thorell  & Norberg,  2005, s.  39).  Deras slutliga bedömning är att 

frågan om revision bäst sköts genom avtal mellan kreditgivare och låntagare.  

1.3 PROBLEMSTÄLLNING

Med utgångspunkt från att  små företag nu kan välja revision eller  ej,  har  vi  arbetat  fram 

följande problemformulering;
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Vilken slags information kommer kreditgivare att efterfråga vid kreditärenden för småföretag 

när revision blir frivillig? 

1.4 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att ur kreditgivarnas synvinkel beskriva och analysera vad för slags 

information som kommer att bli aktuell vid framtida kreditärenden, när revision blir frivillig. 

Vi vill även ta reda på vad bankerna kan se för konsekvenser med avskaffandet.

Med  den  här  studien  vill  vi,  ur  ett  teoretiskt  perspektiv,  bidra  till  Hallings  studie  som 

genomfördes i början av 2007. Vi vill komplettera med vad kreditgivare kan se som alternativ 

till en reviderad årsredovisning som underlag vid kreditbedömning. Ur ett praktiskt perspektiv 

beskriver  vi  Thorell  &  Norbergs  (2005)  bedömning  av  revisionsplikten  ur  företagens 

synvinkel. Vi vill här bidra med att visa vad bankerna har för nytta med revisionsplikten. 

1.5 DISPOSITION

Kapitel 1. Inledning

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen som följs av en 

problemdiskussion  som  leder  fram  till  vår  problemställning  och  vårt  syfte. 

Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen. 

Kapitel 2. Metod 

Här  presenteras  vårt  tillvägagångssätt  och  vi  ger  en  redogörelse  för  vår 

arbetsprocess.  Vi  kommer  att  motivera  tillvägagångssättet  utifrån 

problemställning och syfte.

Kapitel 3. Referensram

I det här kapitlet får läsaren ta del av den teori som ligger till grund för vår 

empiriska studie. 

Kapitel 4. Empiri

I empirin sammanställer vi materialet som framkommit under intervjuerna med

våra respondenter. 
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Kapitel 5. Analys

Här  presenterar  vi  den  bearbetade  empirin.  Svaren  diskuteras  utifrån  den 

teoretiska referensramen.

Kapitel 6. Slutsats och avslutande diskussion

I det avslutande kapitlet kommer vi att svara på våran frågeställning som tagits 

fram tidigare. Vi kommer att koppla våra slutsatser till den analys vi fått genom 

empirin. 
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2 METOD

I  det  här  kapitlet  ska  vi  redogöra  för  vald  undersökningsmetod  och  tillvägagångssätt.  

Därefter kommer vi att beskriva hur vi samlat och bearbetat data. Vi redogör och presenterar  

vårt urval och till sist tar vi upp och diskuterar studiens trovärdighet.

2.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD

Inom samhällsvetenskapen finns det  två huvudformer av metod,  kvantitativ  och kvalitativ 

metod. Det föreligger viktiga skillnader mellan dessa (Backman, 1998). 

För att få svar på vår studie, om vad kreditgivare kommer att efterfråga för information vid 

kreditärenden när revision blir frivillig, har vi använt oss av en kvalitativ metod. Det har vi 

gjort  för  att  den  satte  få  begränsningar  på  det  svar  uppgiftslämnaren  (i  vårt  fall  en 

kreditgivare) gav. De kvalitativa ansatserna är flexibla och metoden används genom olika 

typer av datainsamling och är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne samt få 

fram en nyanserad beskrivning av det. Vi har analyserat data efter hand som vi har fått in den, 

och  utifrån  denna  analys  kunde  vi  sedan  ändra  den  fortsatta  datainsamlingen  (Jacobsen, 

2002). 

Anledningen till att vi inte har valt att använda oss av kvantitativ metod beror på att denna typ 

av  metod  grundar  sig  mest  på  att  finna  struktur,  analysera  och  göra  mätningar  av  data 

(Jacobsen, 2002).

2.2 DATAINSAMLING

Följande avsnitt beskriver uppsatsens datainsamling, både gällande primär- och sekundärdata. 

Observation  och  öppna  individuella  intervjuer  är  det  viktigaste  typerna  av  primärdata. 

Insamling  av  sekundärdata  kan  kallas  källgranskning.  Sekundärdata  är  information  som 

samlats in av andra personer, forskare och institutioner (Jacobsen, 2002).
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2.2.1 PRIMÄRDATA

Vid  insamling  av  primärdata  är  intervjuer  den  huvudsakliga  metoden  för  att  samla  in 

kvalitativ  information.  Syftet  med en  intervju är  att  få  den  typ  av  information  som söks 

(Jacobsen, 2002).

Den typ av information som vi ville få ut av våra intervjuer var bland annat åsikter, kunskaper 

och  bakgrundsdata.  Intervjuerna  inleddes  med  ett  antal  frågor  om  organisationen  och 

representantens roll i organisationen. Därefter till mer specifika frågor om hur ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten kommer att  påverka kreditgivarna och vilka konsekvenser 

som kan uppstå. 

2.2.1.1 INTERVJUER

Syftet med att använda oss av intervjuer var att med hjälp av representantens åsikter få fram 

bankens ståndpunkt i frågan. För att ge dem möjlighet att fritt kunna uttrycka sina åsikter 

valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg att vi inte skulle få samma 

information  om  vi  använde  oss  av  helt  strukturerade  intervjuer.  Att  vi  använde  oss  av 

semistrukturerade  intervjuer  innebar  att  vi  i  intervjusituationen  använde  oss  av  en 

förutbestämd intervjuguide innehållandes ett antal frågor. Frågorna var öppna till sin natur 

och gav respondenten möjlighet att tillägga sådant som var relevant men kanske inte ingick i 

frågan och för oss att ställa följdfrågor som ”varför” och ”utveckla” (Jacobsen, 2002). 

2.2.2 SEKUNDÄRDATA

Till sekundärdata har litteratur samlats in via Halmstad högskolas bibliotek, Stadsbiblioteket i 

Halmstad samt via databaser. Artiklar ur tidningen Balans och Svenskt Näringslivs rapport, 

Revisionsplikten i  små aktiebolag,  har legat till  grund för val av problemformulering.  För 

sökning efter  artiklar  använde vi oss  av olika tidskrifters  hemsidor där vi  erhöll  titel  och 

utdrag ur olika artiklar för att sedan vidare genom Halmstad Högskolas bibliotek inhämtas i 

fullständig version. 

Sökning efter böcker till metodkapitel och referensram har gjorts via ”Hulda”, katalog för 

biblioteket vid Halmstads högskola, samt Internetsökmotorn Google. För att finna uppsatser 

relaterade till problemområdet användes ”uppsatser.se” samt ovanstående sökmotor. Sökord 
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som  använts  mest  är  revisionsplikt,  revisionsplikt  i  små  aktiebolag,  revision,  revisorer, 

kreditgivare, förtroende.

Vi har valt att använda oss av Hallings studie, Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar, 

som presenterades i Balans i början av 2007 som huvudreferens. Vi valde att inte använda oss 

av Svenssons akademiska avhandling från 2003, Redovisningsinformation för bedömning av 

små och medelstora företags kreditvärdighet, på grund av att vi ville ha en så färsk 

undersökning som möjligt. 

2.3 URVAL

Avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka bankerna i deras arbete med att bevilja 

krediter till  småbolag.  Vi har valt  att  använda oss av fyra  olika banker för att  belysa vår 

problemställning  ur  deras  synvinkel.  De  banker  vi  har  valt  är,  Swedbank,  Nordea, 

Handelsbanken och SEB. Vi anser dem vara representativa för bankväsendet i Sverige då de 

enligt Petersson (2006) står  för 80 procent av in- och utlåningsmarknaden. Intervjuer har 

skett med fyra olika representanter, en från varje bank. Vi valde att begränsa vårt urval till 

Halmstadområdet, då vi helst ville ha personliga intervjuer där vi alla kunde delta. 

2.3.1 VAL AV REPRESENTANTER

För  att  få  fram  ”rätt  person”  har  representanterna  valts  ut  efter  deras  ställning  och 

arbetsuppgifter på banken. Samtliga representanter valdes ut efter viss vägledning och tips 

från personer på respektive bank. På SEB har vi intervjuat Per Greiff, på Handelsbanken Kjell 

Johansson, på Nordea Marianne Hallén samt Mikael Andersson på Swedbank. 

I empirin kommer våra respondenter bestå av de fyra olika bankerna och representanterna av 

de fyra personerna vi intervjuat från varje bank. 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vid intervjuerna har alla tre varit närvarande och vi både antecknade och spelade vi in det 

som respondenterna svarade. I empirikapitlet har vi sammanfattat den information som vi fick 

fram  av  våra  respondenter.  Vi  har  försökt  att  inte  göra  några  egna  tolkningar  av 

respondenternas  svar.  Det  svåra  i  analysen  är  att  få  fram  de  intervjuades 
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verklighetsuppfattning  och att  tolka  data  på  det  sättet  informationen  är  menad  (Jacobsen, 

2002). För att få fram meningsinnehållet i analysen har vi organiserat informationen efter de 

olika teman som togs upp under intervjuerna.  Detta resulterar i en sammanställning som är 

intressant för vår problemställning. Sist i analyskapitlet har vi gjort en sammanställning av 

varje respondents svar i en matris.

2.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET

Vid genomförandet av en studie är det angeläget att  tänka på hur tänkvärd, trovärdig och 

förståelig forskningen är. Det bästa sättet att undersöka en studies trovärdighet är bland annat 

att använda begreppet reliabilitet. Tolkningsfel kan påverka trovärdigheten relativt mycket i 

en studie (Lundahl & Skärvad, 1999).

2.5.1 RELIABILITET  

Vikten av reliabilitet i studier är hög. Reliabilitet medför att studien blir trovärdig och stabil. 

Att studien är stabil innebär att mätningen inte påverkas av vem det är som utför mätningen, 

olika forskare  skulle  alltså  få samma resultat  om studien skulle  genomföras  flera  gånger. 

Eftersom samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer, besvarade representanterna 

samma frågor, vilket ger en hög grad av reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 1999). 

För  att  säkerställa  en  hög  reliabiliteten  av  vår  studie  valde  vi  att  närvara  alla  tre  vid 

intervjutillfällena.  Parallellt  med  att  vi  ställde  frågor  förde  vi  anteckningar  över 

representanternas  svar.  Att  våra  anteckningar  sedan  överensstämde  blev  ett  mått  på 

reliabilitet. Risken för misstolkningar minskar då vid sammanställningen av empirin (Lundahl 

& Skärvad, 1999). 

För att ytterligare försäkra oss om att vi inte misstolkade informationen valde vi att spela in 

intervjuerna med en bandspelare.  Vi kunde då gå tillbaka och säkerställa  att  all  väsentlig 

information  tagits  till  vara.  Den  lagrade  verkligheten  användes  för  att  kontrollera  den 

insamlade informationen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

.
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3 REFERENSRAM

Här  presenteras  de  befintliga  teorier  vi  använt  oss  av.  Vi  inleder  med  att  beskriva  vad  

redovisning är och tar upp dess olika intressenter genom att ta upp intressentmodellen. Vi  

går vidare med att förklara vad revision och revisionsplikt innebär samt beskriver agent och  

principalproblemet.  Detta följs av hur informationsasymmetri  kan uppstå och minskas vid  

kreditärenden. Kapitlet avslutas med en redogörelse för internationell debatt inom området. 

3.1 REDOVISNING 

Med  hjälp  av  redovisning  kan  man  få  en  uppfattning  om  ett  företags  ekonomiska  och 

finansiella tillstånd. Redovisning finns både internt och externt. Den interna redovisningen 

finns till  för företagens ledning och dess chefer som stöd för planering och kontroll.  Den 

externa redovisningen finns till för företagets externa finansiärer, såsom ägare och banker. 

Den består av bokföring, bokslut och års- och delrapporter. Syftet med bokföringen är att ge 

företagets intressenter aktuell information om dess verksamhet och resultat (Artsberg, 2005).

Redovisningen ska alltså återspegla ett företags resultat. Resultatet avser alltid en viss period, 

vanligtvis  ett  år.  Resultatet  utgörs  således  av  skillnaden  mellan  periodens  intäkter  och 

kostnader och ska resultera i en resultatrapport eller resultaträkning. När redovisningen ska 

återspegla ett företags ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt blir presentationen vad vi 

kallar en balansräkning (Artsberg, 2005).

Lagarna som reglerar hur aktiebolag ska upprätta redovisningen är Bokföringslagen (BFL) 

och Årsredovisningslagen (ÅRL). 

3.1.1 INTRESSENTER

Intressenter kan definieras som de personer som bidrar till företagets verksamhet med sina 

handlingar och som samordnar sina aktiviteter i ett företag (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
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Intressenter kan delas in i två grupper; interna och externa. Bland de interna räknas ägare, 

företagsledning och anställda. Externa intressenter kan vara leverantörer, kreditgivare, kunder, 

stat och kommun (Bruzelius & Skärvad, 2000).

3.1.2 INTRESSENTMODELLEN

Idéerna till intressentmodellen lanserades bland annat av Barnard år 1938. Intressentmodellen 

är  ett  förslag  till  utgångspunkt  för  att  beskriva  och  analysera  en  organisation.  Barnard 

fokuserar framförallt på att företaget bevarar jämvikten, det vill säga att försöka uppnå ett 

stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden. En av de viktigaste förutsättningarna för att göra 

detta är att skapa en så kallad bidrags/belöningsbalans. Med det här menar Barnard att varje 

intressent mottar belöningar från organisationen för de bidrag till organisationen som han ger. 

Intressenterna fortsätter sitt ”medlemskap” så länge belöningarna motsvarar eller är större än 

de bidrag intressenten satsar i  företaget.  Om belöningen inte uppfyller  förväntningarna på 

bidraget  upplöser  de  medlemskapet.  För  att  upprätthålla  jämvikten  i  företaget  måste 

företagsledningen  fortlöpande  ompröva  balansen  mellan  bidrag  och  belöningar. 

Företagsledningen måste kontinuerligt omformulera organisationens mål, så att de uppfyller 

de krav som omgivningen och intressenterna ställer på organisationen (Bruzelius & Skärvad, 

2000).

Med företagets intressenter avser intressentmodellen de individer som har en utbytesrelation 

med  företaget.  Företaget  och  intressenterna  illustreras  vanligen  med  den  så  kallade 

intressentbilden (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

Källa: Bruzelius & Skärvad (2000)
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För att förstå samspelet mellan de olika intressenterna i företaget är det nödvändigt att förstå 

innebörden i utbytesrelationerna mellan företaget och de olika intressenterna. Vi måste förstå 

på vilket sätt intressenterna bidrar till företagets verksamhet och vilka krav på belöning de 

ställer för att lämna dessa bidrag. 

Ägarna bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i företaget. Eftersom de därmed löper 

en risk att  förlora  detta  kapital  önskar  de att  företaget  skall  gå  med vinst  och  ge en bra 

avkastning på det investerade kapitalet. Ägarnas krav är således att kapitalet och de materiella 

resurserna har god förvaltning och utveckling.

De anställdas bidrag till företaget är deras arbetsinsats och vill naturligtvis ha ersättning för 

detta i form av en tillfredsställande lön. De önskar även arbeta i en god arbetsmiljö, känna 

trygghet i arbetet och ha en jämn sysselsättning. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och 

bidra till personlig utveckling. 

Företagsledningen bidrar även de med sin arbetsinsats och kräver även de i sin tur belöning 

för detta, lön. Samtidigt kan själva chefspositionen utgöra en del av belöningen. 

Kunderna, anser många, är den viktigaste intressentgruppen. Finns där ingen som efterfrågar 

företagets produkter eller tjänster har den viktigaste förutsättningen för företagets verksamhet 

försvunnit.  Kunderna bidrar till  företaget  genom att  betala för de produkter som företaget 

erbjuder.  Kundernas  krav  på  företaget  är  bra  varor  till  rimliga  priser  samt  till  exempel 

leveranssäkerhet. 

Staten och kommunen  bidrar  genom samhällsservice  i  olika  former till  exempel  bostäder, 

utbildning  och kommunikationer.  De kan  även lämna bidrag  och lån.  I  utbyte  vill  de  få 

samhällsansvariga företag, som betalar  skatt  på vinsten och bidrar till  hög sysselsättning i 

samhället.  

Leverantörer bidrar  till  verksamheten  genom  att  tillhandahålla  företaget  med  varor  och 

tjänster. Leverantörens motkrav är att göra affärer med en stabil och säker kund, som betalar i 

tid. 

Kreditgivare bidrar tillsammans med ägare och andra finansiärer till att företaget erhåller det 

kapital som krävs för att driva verksamheten. I utbyte vill de inkassera ränta på utlånat kapital 

samt amortering på avtalad tid. 

(Bruzelius & Skärvad, 2000) 

De  olika  intressenternas  krav  och  målet  för  deras  medverkan  i  företaget  är  inte  alltid 

överensstämmande. Tvärtom är de i många avseenden konkurrerande med varandra och kan 
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ge upphov till konflikter sinsemellan. Exempelvis så behöver försäljningspriset höjas för att 

de  anställda  ska  få  högre  lön.  Det  här  gör  givetvis  de  anställda  nöjda,  men  strider  mot 

kundernas krav. En annan utväg att finansiera löneförhöjningen är att sänka utdelningarna till 

aktieägarna, viket i sin tur strider mot kraven från ägarna. För att få bukt med dessa problem 

måste intressenternas krav jämkas, så att en så kallad bidrags-/belöningsbalans uppstår, det 

vill säga att långsiktigt nå en gyllene medelväg där alla är vinnare, snarare än en situation där 

en intressent vinner och medför att någon annan förlorar (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

3.2 REVISION

Den granskning  som görs  i  efterhand  och  kontrollerar  att  redovisningen  har  skett  på  ett 

korrekt sätt och att de redovisade siffrorna speglar en rättvis bild av företaget kallas revision. 

Syftet är att ge materialet tillförlitlighet för de externa intressenter som nyttjar det. Kontrollen 

skall  utföras  av  en  utomstående  och  oberoende  person,  antingen  en  godkänd  eller  en 

auktoriserad revisor  (Thorell  & Norberg,  2005).  Det som ska granskas i  ett  aktiebolag är 

årsredovisning, bokföring samt ledningens förvaltning. Skulle företaget ingå i en koncern och 

förfoga  över  dotterbolag  ska  även  en  koncernredovisning  granskas  (Aktiebolagslagen,  10 

kap).   Revisorn  formulerar  efter  avslutad  granskning  en  revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen  är  egentligen  ämnad  för  aktieägarna,  men  riktar  sig  även  till  övriga 

intressenter. Skulle revisorn finna brister eller oegentligheter i årsredovisningen skall detta 

noteras i revisionsberättelsen (Lönnqvist, 2006). 

3.2.1 REVISION SOM KVALITETSFÖRSÄKRAN 

Intressenter  får tack vare att  revisionen utförs av en utomstående och oberoende part,  ett 

kvitto på att företagets årsredovisning uppfyller gällande lagar, tillförlitlig information samt 

god redovisningssed (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2005).

Även om själva syftet med revisionen inte är att upptäcka oegentligheter, är det ofta vid denna 

granskning som bedrägerier upptäcks. Revisionen har även en avskräckande verkan, vilket 

bidrar  till  ytterligare  trovärdighet  till  en  reviderad  årsredovisning  (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2005).

13



3.2.2 REVISIONSPLIKT

Kravet på revision av svenska aktiebolags räkenskaper och styrelsens förvaltning slogs fast i 

lag redan 1895. Förhållandena var dock oerhört annorlunda jämfört med idag, exempelvis 

fanns det inte några kvalificerade revisorer att tillgå. När ämnet efter åtskilliga turer åter igen 

togs upp för allmän debatt på 1970-talet, konstaterades det att det inte var rimligt att kräva 

kvalificerade revisorer till alla aktiebolag, då det inte fanns tillräckligt många av dem. Det här 

var det största och mest avgörande argumentet mot revisionsplikt för alla företag.  På 1980-

talet  debatterades  sambandet  mellan  revisionsplikt  och  ekonomisk  brottslighet.  Den 

dåvarande  regeringen  menade  att  en  effektiv  och  sakkunnig  revisor  hade  stor  betydelse 

gällande motverkan av ekonomisk brottslighet  i  samband med  näringsverksamhet (Precht, 

2005).  

Revisionsplikt innebär att  företagets årsredovisning, bokföring samt ledningens förvaltning 

ska  granskas  av  en  revisor  (Revisionslagen).  Närmare  beskrivning  av  hur  granskningen 

lämpligen bör gå till finns inte, då det är en medveten lösning för att låta revisionen ha en 

möjlighet att utvecklas i samma takt som förhållanden ute i företagen (Thorell & Norberg, 

2005). 

3.3 KREDITGIVNING I SMÅ FÖRETAG

När en bank gör en kreditbedömning på ett företag tar de bland annat hänsyn till företagets 

argument och förhandlingsförmåga. Det innebär att företagarens personliga egenskaper är av 

betydelse  för  kreditgivarens  beslut.  De  flesta  kreditgivare  anser  att  företagsledningens 

kompetens är en av de viktigaste faktorerna för företagets framgång. För att kunna bedöma 

företagets återbetalningsförmåga analyserar banken företagets finansiella ställning, genom att 

titta på företagets  balansräkning,  resultaträkning och kassaflödesanalys.  Banken får endast 

bevilja kredit till ett företag om företaget kan förväntas fullgöra låneförbindelsen (Broomé, 

Elmér & Nylén, 1995). 

Revisionen och årsredovisningen är viktiga pusselbitar för kreditgivarna att göra en så bra och 

noggrann undersökning som möjligt. Om revisionsplikten försvinner måste bankerna anpassa 

sig  till  detta,  men  det  kommer  att  påverka  kreditgivarnas  möjligheter  att  göra  säkra 

bedömningar.  Risken är  att  om revisionsplikten försvinner,  kommer  kreditgivarna  bli  mer 

försiktiga med att låna ut pengar och att det blir högre räntor, eftersom risken med att låna ut 
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kapital blir högre. Bankerna kan fortsätta kräva reviderade årsredovisningar för företag som 

söker kredit, trots att det inte krävs enligt lag (Halling, 2007).

Kreditvärdigheten  innebär  också  att  bedöma  företagets  verksamhetsutveckling. 

Bedömningsunderlaget  utgörs  av konkurrenskraft,  kostnadsstruktur,  investeringspolitik  och 

företagsledningens kompetens (Broomé et al, 1995).

3.4 AGENTTEORIN

Agentteorin bygger på tanken att  asymmetri  uppstår i företag, där ägarrollen är skild från 

ledningsrollen. Med asymmetri menas att den ena parten har tillgång till mer information än 

den  andra,  detta  kan  även  kallas  för  informationsasymmetri.  Dess  huvudsakliga 

problemställning  är  frågan  om  principalen  (uppdragsgivaren)  kan  garanteras  att  agenten 

(uppdragstagaren) handlar i dennes intresse. Teorin bygger på att två individer eller grupper 

har motstridiga intressen och verkar under ett antal antaganden, bland annat att både agent och 

principal  handlar  nyttomaximerande,  vilket  leder  till  en  potentiell  målkonflikt  mellan 

principal  och  agent.  Agenten  förutsätts  vara  begränsat  rationell,  riskovillig  samt 

opportunistisk, det vill säga försöker maximera sin egen nytta (Artsberg, 2005).

Agentteorin  kan  användas  för  att  analysera  revisionens  nytta  och  dess  kostnader.  För  att 

garantera principalen (ägarna) att agenten (företagsledningen) handlar med principalens bästa 

i åtanke ska revisionen ge en rättvisande och opartisk bild av företaget. Det är således främst i 

större företag där det ofta finns externa aktieägare, som revisionen spelar en avgörande roll 

för relationen mellan aktieägare (principal) och företagsledning (agent) (Artsberg, 2005).

Även i mindre företag kan det finnas principal- och agentförhållanden. Principaler i mindre 

företag är alla de som är separerade från ledningen och inte har någon möjlighet till insyn. Det 

kan  vara  allt  från  externa  aktieägare  till  banker,  kreditgivare  och  andra  intressenter 

(Landström, 2003).

Agentteorin kan tillämpas för att se bankernas och de små aktiebolagens nytta av revision vid 

kreditärenden.  Bankerna  ses  som  principal,  bolagen  som  agent  och  revisionen  som  ett 

”kontrakt” mellan parterna.  Kreditärenden innebär en risk för parterna och för att  minska 

denna risk måste bankerna granska de bolag som ansöker om kredit. Vid granskningen kräver 
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bankerna olika handlingar som till exempel reviderade årsrapporter, därför ses revision som 

en säkerhet som inger förtroende i samarbetet (Landström, 2003).  

Källa: Landström (2003)

3.4.1 INFORMATIONSASYMMETRI

Informationsasymmetrin, det vill säga att en av parterna besitter mer information än de andra, 

som är det stora problemet i agent-/principalteorin leder till  att  det uppstår ett  gap mellan 

bankens utbud på pengar och företagens efterfrågan på kapital. Detta leder till att småföretag 

har svårigheter att få kapital externt. Gapet består till stora delar av följande faktorer:

• Finansiärer  står  i  informationsunderläge  eftersom  företagen  vet  mer  om  sin 

verksamhet än den utomstående parten. 

• Kredittagare befinner sig i informationsunderläge eftersom banken vet bättre om hur 

marknaden och branschen ser ut. De vet inte hur man ska attrahera och tillfredställa 

finansiärens krav på information.

• Risken är för hög för att finansiera företagen eftersom många små och unga företag 

avvecklas eller går i konkurs relativt snart efter etableringen. 

• Den totala risken och informationskostnaden vid utlåning till småföretag ses för hög, 

vilket gör att banken väljer att avstå från att finansiera vissa grupper av småföretag.

            (Landstöm, 2003).
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Det finns två sätt för banker att hantera problemet med informationsasymmetri. Det ena är att 

se till att få tillgång till bra information och det andra är att ha förtroende att bolaget inte 

kommer att agera opportunistiskt (Landström, 2003). 

3.4.2 HUR MINSKAS INFORMATIONSASYMMETRI

För att minska informationsasymmetri behöver bankerna detaljerad information om företaget, 

marknaden,  branschen  och  det  ekonomiska  klimatet  i  landet.  Eftersom  bankernas 

kärnverksamhet är kreditgivning, innebär det stora risker för dem. Därför har de behov att 

mäta, bedöma och hantera de risker som verksamheten medför, vilket sker genom intern och 

extern granskning av låntagaren. Den interna granskningen består av kreditkommittén och den 

externa Upplysningscentralen (UC), som gör uppskattningar av konkurssannolikheter  samt 

även bidrar med kreditinformation för privatpersoner (Landstöm, 2003). 

Banken  bedömer  risken  i  en  viss  kredit  utifrån  kundens  återbetalningsförmåga  och  de 

säkerheter  som  bolagen  kan  ställa  för  krediten.  Återbetalningsförmågan  ses  som  den 

viktigaste  aspekten vid kreditbedömningen.  Om kunden inte kan ge en säkerhet  för lånet 

bedöms krediten hårdare. Vid riskbedömning är det även viktigt för banken att känna kunden, 

dess finansiella styrka, förväntade lönsamhet, bolagets stabila kassaflöde och nyckeltal. Sedan 

riskklassificeras låntagaren med hjälp av kvalitativa och kvantitativa faktorer. Den kvalitativa 

analysen baseras på bolagens konkurrenskraft och ledningens kvalitet, medan den kvantitativa 

analysen  baseras  på  företagets  resultat-  och  balansräkningar,  årsredovisningar,  prognoser, 

budgetar, kreditupplysningar och företagets betalningsbeteende. Skulle den här informationen 

vara bristfällig nekar banken kredit (Landström, 2003). 

3.5 INTERNATIONELL UTVECKLING

Av alla de länder som är medlemmar i EU, är det endast Sverige och Malta som har kvar 

kravet  på  full  revisionsplikt  oavsett  företagets  storlek.  Senast  i  raden  att  avskaffa  var 

Danmark.  Då  det  inte  gått  så  lång  tid  sen  avskaffandet,  är  det  svårt  att  redan  nu  se 

konsekvenser  som  uppstått.  Däremot  har  England  kommit  en  bra  bit  på  vägen  med  sitt 

avskaffande.  Studier  har  även  gjorts  i  syfte  att  ta  reda  på  möjliga  konsekvenser  av 

avskaffandet (Aggestam Pontoppidan, 2007). 
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3.5.1 DANMARK

I Danmark var det obligatorisk revisionsplikt för alla företag, oavsett storlek, fram till i mars 

2006  (Aggestam  Pontoppidan,  2007).  Danmarks  motsvarighet  till  svenska  Handels-  och 

Bolagsverket  presenterade  i  mars  2005  en  rapport  om  revisionsplikten  i  Danmarks 

småföretag. Rapporten konstaterar att 130 000 små företag årligen betalar runt 1,7 miljarder 

danska  kronor  för  revision.  Den  danska  regeringen  har  som  mål  att  minska  företagens 

administrativa bördor med 25 procent till år 2010, rapporten är ett led i det arbetet. Rapporten 

konstaterar att nyttan av den lagstadgade revisionsplikten för små företag inte motsvarar den 

årliga  kostanden  på  1,7  miljarder  danska  kronor  och  föreslår  därför  att  revisionsplikten 

avskaffas  för  mindre  bolag.  Den  danska  motsvarigheten  till  FAR,  FSR,  är  kritisk  till 

rapporten. De anser att rapporten inte väger in de positiva effekterna av revisionen. Enligt 

FSR utelämnar rapporten en lång rad viktiga faktorer till exempel om kriminaliteten ökar om 

revisionsplikten avskaffas. Det blir ett gynnsamt klimat för bedrägeri och penningtvätt om 

kontrollen minskar eller inte existerar alls. FSR hävdar också att faktumet att Danmark är ett 

av få EU-länder som har full revisionsplikt, inte ett skäl för att avskaffa den (Halling, 2005).

I en undersökning som gjordes i december 2006 som innefattade 120 företag visade att hela 

83 procent valde att fortsätta med revision. Det är inte överraskande att det endast är ett fåtal 

företag som har valt bort revisionen. Baserat på Collis (2003) studie, så kan man vänta sig att 

fler och fler företag med tiden kommer att välja bort revisionen. Samma undersökning visade 

att  många  av  företagen  frivilligt  fortsatte  med  revision  med  hänsyn  till  företagets  olika 

intressenter.  Av dessa  så  var  37 procent  för  banker  och 24  procent  för  övriga  kreditorer 

(Aggestam Pontoppidan, 2007).

3.5.2 ENGLAND

England avskaffade revisionsplikten för små och medelstora företag år 1993. Därefter har 

gränserna  för  undantag  av  revisionsplikt  höjts  tre  gånger,  vilket  har  inneburit  ett  stegvis 

avskaffande. Den engelska regeringens beräkningar visar att 60-70 procent av dessa företag 

utnyttjar  undantaget  att  få  sitt  företag reviderat.  Syftet  med avregleringen  var  att  minska 

kostnaderna  för  små  och  medelstora  företag  för  att  stärka  deras  konkurrenskraft. 

Intressenternas  inställning  till  revisionsplikten  i  England  är  dock  splittrad,  banker  och 

skatteverket  är  för  revisionsplikten.  Revisorerna  har  en  mera  blandad  uppfattning. 

Regeringens inställning är tydlig, nyttan av revisionsplikten anses inte upphäva kostnaderna 

(Thorell & Norberg, 2005). 
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Flera studier om revisionsplikten och små företag har gjorts i England. Den senaste som gjorts 

var av Collis (2003) på uppdrag av handelsdepartementet i England. Studien behandlar nyttan 

med revision och företagsledningars syn på undantaget av revisionsplikten. I studien var syftet 

att  ta  fram  hur  många  företag  som  utnyttjade  undantaget  med  revision  och  hur  stora 

kostnadsbesparningar som gjorts. Dessutom gjordes en undersökning på vilka faktorer som 

spelar  in  när  företagsledningarna  själva  frivilligt  valde  att  fortsätta  med  revision  (Collis, 

2003). 

Studien sändes ut till 2633 onoterade företaget, varav svar erhölls från 790 stycken, vilket 

ansågs vara tillräckligt representativt. Bland dessa hade 58 procent valt att utnyttja undantaget 

från revision, medan resterande fortfarande av olika anledningar valt att revidera sitt företag. 

Det viktigaste skälet till att företagen utnyttjade undantaget av revisionsplikt var på grund av 

revisorsarvodet, men endast ett fåtal kunde lämna uppgift om belopp (Collis, 2003). 

I undersökningen tillfrågades vilka som var de huvudsakliga fördelarna med revision:

• Kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 procent instämde)

• Förbättra tillförlitligheten för redovisningen (61 procent instämde)

• Trovärdigheten gentemot banker (58 procent instämde) 

Av samtliga företag, som använde sig av revision, ansåg 30 procent att de intressenter som var 

mest angelägna om att få del av en granskad årsredovisning var aktieägarna. 27 procent av 

företagen ansåg att banker och andra finansiärer var de viktigaste mottagarna för en granskad 

årsredovisning. För 21 procent av företagen var det skattemyndigheten. 3 procent ansåg att 

kunder  och leverantörer  var  de  viktigaste  mottagarna  av  granskad årsredovisning  (Collis, 

2003). 

Den främsta anledningen att fortfarande använda revision var helt enkelt att företagen ville 

fortsätta med granskning. Över en tredjedel av företagen ansåg att det var viktigt med fortsatt 

revision, mycket på grund av att de inte ville bryta mot företagets policy. 23 procent ansåg att 

lägre  kostnader,  genom bland annat  lägre  kostnader  för  exempelvis  kreditgivning,  var  en 

viktig faktor i att använda sig av revision (Collis, 2003).
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Från undersökningen drar Collis en del slutsatser om varför företag föredrog revision, trots att 

de inte behövdes, och en av dem var att  dessa företag behövde lämna in en kopia av sin 

årsredovisning till banker och andra finansiärer (Aggestam Pontoppidan, 2007).

3.6 SAMMANFATTNING REFERENSRAM

Vi har i den teoretiska referensramen inlett  med bakomliggande teori om redovisning och 

revision. Vi har sedan fördjupat oss i intressentmodellen och agentteorin för att komma vidare 

i  vår  studie  angående  revisionsplikt.  Vi  har  även  studerat  Halling  och  hennes  slutsatser 

angående slopandet av revisionsplikten. Centrala delar i referensramen är begreppen revision, 

revisionsplikt och kreditgivning. 

Den  granskning  som görs  i  efterhand  och  kontrollerar  att  redovisningen  har  skett  på  ett 

korrekt sätt och att de redovisade siffrorna speglar en rättvis bild av företaget kallas revision. 

Syftet är att ge materialet tillförlitlighet för de externa intressenter som nyttjar det (Thorell & 

Norberg,  2005).  Revisionsplikt  innebär  att  företagets  årsredovisning,  bokföring  samt 

ledningens förvaltning ska granskas av en revisor (Revisionslagen, 5 §). För att kunna bedöma 

företagets återbetalningsförmåga analyserar banken företagets finansiella ställning, genom att 

titta på företagets  balansräkning,  resultaträkning och kassaflödesanalys.  Banken får endast 

bevilja kredit till ett företag om företaget kan förväntas fullgöra låneförbindelsen (Broomé et 

al, 1995). 

En  av  teorierna  vi  studerat  är  intressentmodellen.  Med  företagets  intressenter  avser 

intressentmodellen  de  individer  som  har  en  utbytesrelation  med  företaget  (Bruzelius  & 

Skärvad, 2000).

Den andra teorin, agentteorin, bygger på tanken att asymmetri uppstår i företag, där ägarrollen 

är skild från ledningsrollen. Med asymmetri  menas att den ena parten har tillgång till mer 

information än den andra, detta kan även kallas för informationsasymmetri (Artsberg, 2005). 

Agentteorin kan tillämpas för att se bankernas och de små aktiebolagens nytta av revision vid 

kreditärenden.  Bankerna  ses  som  principal,  bolagen  som  agent  och  revisionen  som  ett 

”kontrakt” mellan parterna (Landström, 2003).
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Kapitlet avslutas med internationell utveckling. I EU är det nu endast Sverige och Malta som 

har kvar kravet på full revisionsplikt, oavsett företagets storlek. Senast i raden att avskaffa 

revisionsplikten var Danmark (Aggestam Pontoppidan, 2007). 
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4 EMPIRI

Här redogörs det empiriska materialet som ska uppfylla studiens syfte. Vi inleder med en kort  

presentation av våra representanter från SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank för att  

sedan  presentera,  våra  fyra  respondenters  ställningstagande  till  borttagande  av  

revisionsplikten. 

4.1 PRESENTATION AV REPRESENTANTER 

Vi har intervjuat fyra representanter på fyra av Sveriges största banker; SEB, Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank, en från varje bank. 

Per Greiff arbetar på SEB och är ansvarig för företagsaffärer och företagsmarknadsenheten 

för distrikt södra Halland. Han är även ordförande i den lokala kreditkommittén på SEB. Han 

har arbetat på SEB sedan 1999 och dessförinnan som bankjurist på Nordea sedan 1985. 

SEB  har  i  distrikt  södra  Halland  runt  2000  företagskunder,  varav  huvuddelen  består  av 

småföretag och cirka hälften av små aktiebolag. De definierar små aktiebolag som företag 

med en omsättning på högst fem miljoner kronor. 

Kjell Johansson arbetar som kreditansvarig för företagskunder på Handelsbanken i Halmstad. 

Han arbetade på SEB i 13 år och efter det började han på Statshypotek som tre år senare, 

1997,  köptes  upp  av  Handelsbanken.  Hans  arbetsuppgifter  är  att  ta  hand  om  de  största 

företagskunderna i banken och att hjälpa dem med allt de kan tänkas behöva ha hjälp med. 

Handelsbankens definition på småföretag är företag med en omsättning upp till fem miljoner 

kronor. Johansson säger att omsättningen brukar ligga på runt 1 miljon kronor per anställd. 

Mellan  60  och 70  procent  av  Handelsbankens  företagskunder  är  småföretag  och  ungefär 

hälften är små aktiebolag.

Marianne Hallén arbetar  på Nordea i  Halmstad och är  rådgivare för småföretag.  Hon har 

arbetat inom koncernen i många år och har hunnit med att verka inom flera områden, men 

mest på företagssidan. Hallén hjälper småföretagen med allt ifrån krediter till placeringar och 

betalningsflöden. Nordea har ingen specifik definition på hur ett litet aktiebolag är utformat, 

mer än vissa riktlinjer, som exempelvis en omsättning runt fem miljoner kronor. Nordea ser 
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inte bara till omsättning, utan även till vilka tjänster de behöver. Hallén uppskattar att mer än 

hälften av Nordeas företagskunder är småföretag.

Mikael Andersson är företagsrådgivare och kundansvarig för det medelstora segmentet  av 

företag inom Swedbank. Hans arbetsuppgifter är att föra en tät dialog med de företag han 

ansvarar för. Rådgivningen varierar mellan hur de ska sköta sina betalningar till hur de bör 

sköta sin finansiering. Han har jobbat inom Swedbank sedan 1982, först inom kassalinjen för 

att sedan övergå till  företag. Anderssons definition på små aktiebolag är en omsättning på 

under 3 miljoner kronor och dessa företag svarar för hela 70-75 procent av kundstocken.

4.2 KREDITGIVNING

Samtliga  banker  använder  sig  av  en  årsredovisning  som  redovisningsinformation  vid 

kreditbedömning.  Swedbank  och  SEB  fokuserar  mycket  på  resultaträkningen,  då  den 

historiskt visar vad bolaget har presterat och vad som i framtiden kommer att presteras för att 

försörja kreditens återbetalning. De lägger även stor vikt på räntetäckningsgraden, som visar 

hur många gånger resultatet klarar av att betala bankens räntor. På SEB svarar man även att 

balansräkningen inte är av lika stor betydelse, då den kan manipuleras till att verka bättre än 

vad den i själva verket är. Alla respondenter svarar lika, om att årsredovisningen spelar en stor 

roll  i  kreditbedömningen  –  men  betyder  inte  allt  i  bedömningen.  Handelsbanken  och 

Swedbank lägger stor vikt på att  siffrorna är färska och att  försäljningstrenden är positiv. 

Trenden är även något som Nordea ser som en viktig del i kreditbedömningen. Att företaget 

tjänar  pengar  idag  behöver  inte  betyda  att  de  även  kommer  att  göra  det  imorgon,  enligt 

representanten Johansson från Handelsbanken, därför har trenden en stor betydelse. En annan 

sak samtliga  respondenter  svarar  lika  om är  vikten av en  god likviditet.  Enligt  Greiff  så 

resonerar man på SEB att allt börjar och slutar i kassaflödet. Han påpekar även starkt att SEB 

är  kassaflödeskreditgivare  och inte  pantbelåningskreditgivare.  Med kassaflödeskreditgivare 

menar SEB att, om det finns god likviditet i företaget beviljas kredit. Om företaget inte har 

god likviditet är SEB ovilliga att ge kredit och knyta säkerheten i själva investeringsobjektet, 

vilket är syftet med pantbelåning. 

En revisors uttalande väger tungt, svarar samtliga respondenter. Johansson på Handelsbanken, 

menar att revisorn väger in verkligheten bakom siffrorna och kan ge svar på eventuella frågor 

om det uppstår oklarheter för banken. Revisorn fungerar även som ett bollplank för företagen, 

enligt Hallén på Nordea.  Respondenterna svarar lika att revisorn blir för banken en försäkran 
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om att de siffror som företagaren lämnar in är riktiga, en säkerhet helt enkelt. Greiff anser att 

revisorn  är  enormt  viktig  för  SEB,  med  tanke  på  deras  noggrannhet  och  moral  vid 

granskningen av årsredovisningen. Andersson anser att Swedbank tar det som en varning om 

företaget har en anmärkning från revisorn. Inom Swedbank diskuteras krediten i en så kallad 

treenighet, det vill säga att banken tillsammans med kunden och revisorn gemensamt kommer 

fram till en handlingsplan.

Andra faktorer som kan komma att påverka kreditbedömningen är hur relevant affärsidén är. 

SEB är noga med att ägaren har en klar vision om vad företaget ska inbringa, hon måste 

kunna övertyga banken om varför just hennes affärsidé kommer att fungera och varför SEB 

ska välja att satsa pengar på just den. Nordea och Swedbank lägger stor vikt på ägaren, vilken 

kompetens och erfarenhet hon besitter. Dessa faktorer spelar särskilt stor roll när det gäller 

nya kunder. Ägaren bör vara väl införstådd med vad hon ger sig in på. Förtroende för ägaren 

är oerhört viktigt. Ju mer förarbete, ambition, genomarbetad affärsidé och branscherfarenhet 

ägaren kan påvisa, ju mer förtroende får samtliga respondenter för henne. Johansson svarar att 

Handelsbanken förespråkar personlighet och att  den väger tungt.  Johansson anser själv att 

företaget till 90 procent består av ägaren. 

Samtliga respondenter svarar att det innebär många fördelar med en reviderad årsredovisning. 

I första rummet kommer säkerheter för banken. Tid behöver inte spillas på att kontrollera 

siffror, en reviderad årsredovisning är ett kvitto på att alla siffror är i sin ordning samt att den 

följer lagar och regler. På Nordea anses revisorn vara guld värd. Hallén menar att ägaren har 

fullt upp med huvudverksamheten och har därför svårt att sätta sig in i alla redovisningsregler 

samt att hålla sig uppdaterad. Banken kan i och med detta vara säker på att få korrekta siffror. 

Andersson  säger  att  en  reviderade  årsredovisning  skapar  stor  trygghet  för  Swedbank  vid 

kreditbedömningen. På SEB svarar Greiff att banken uppskattar den tillförlitlighet som fås 

genom en reviderad årsredovisning, banken kan vara säker på att varulagret är rätt värderat 

och att nödvändiga justeringar har blivit gjorda utifrån de över- och undervärden som finns.

4.3 REVISIONSPLIKT

Handelsbanken  ser  många  fördelar  med  revision.  Tackvare  revisionsplikten  får  banken 

information som går att jämföra över tiden samt med andra företag. Informationen blir lätt att 

sätta i relation till konkurrenter. Johansson svarar vidare att revisionsplikten dessutom ställer 

krav på företaget. Tack vare det ”nödvändiga onda” tvingas företagen att lägga manken till 
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och upprätta ett tillfredsställande bokslut. Alla respondenter svarar att revisionsplikten innebär 

en säkerhet för banken. Alla banker är självfallet ovilliga att ta en högre risk än nödvändigt, i 

och  med  att  en  utomstående  part  har  kontrollerat  redovisningen  är  de  garanterade  att 

informationen är tillförlitlig. Ingen av respondenterna svarar att de ser några direkta nackdelar 

med revisionsplikten ur bankens synvinkel. Nordea nämner endast en nackdel, att det är en 

kostnad för företagen att revidera. 

Handelsbanken ser  en  stor  nytta  med revisionsplikten  vid handläggning av kreditärenden. 

Kreditbedömningsprocessen flyter  på smidigare för banken om företagen har en reviderad 

årsredovisning. Nyttan med revisionsplikten är att man ser att en uppgång är en uppgång, och 

att  inga  konstiga  redovisningsmetoder  har  använts.  Eftersom  banken  kan  garanteras  att 

siffrorna är tillförlitliga kan tid och arbete sparas, vilket är en stor nytta i kreditärenden. 

Diskussioner kring revisionspliktens avskaffande har förts högt upp inom SEB. Bland annat 

har diskussionen berört hur banken ska ställa sig till avskaffandet. Riktlinjer för hur de lokala 

kontoren ska agera kommer att styras av en gemensam policy för hela banken. En sak som är 

klar är att SEB aldrig kommer att öka den totala risken i banken. Då tackar de hellre nej till 

dessa företag. Handelsbanken svarar att borttagandet inte har diskuterats djupare än att den 

just ska tas bort. På Handelsbanken jobbar de så nära sina kunder att de lätt kan anpassa sig 

när situationen väl uppstår. Några direktiv från central nivå har inte kommit,  förmodligen 

kommer mer specifika beslut att tas på kontorsnivå. På Handelsbanken är varje kontor som ett 

enskilt  företag,  utan  direkta  direktiv  uppifrån.  På  Nordea  och  Swedbank  har  det  inte 

diskuterats över huvudtaget.  Enligt Nordeas representant,  Hallén,  kommer revisionsplikten 

tidigast att försvinna 2009, därför skjuter banken besluten på framtiden. Swedbank känner en 

viss oro inför avskaffandet, kontoren väntar på direktiv från högre instanser. Andersson själv 

är dock inte speciellt orolig, han är övertygad om att det hela kommer att lösa sig med god 

utgång. Samtliga respondenter svarar att revisionsplikten bör vara kvar, då den innebär en 

säkerhet för banken.

4.4 FRAMTIDA UTVECKLING

Om bankerna inte får in ytterligare material än det företaget själv producerar, anser Greiff att 

det kommer  bli  svårare  för företagen att  få krediter  beviljade av SEB. SEB: s aktieägare 

kommer helt enkelt inte att godta att bankerna beviljar krediter utan att ha goda underlag för 

det. Handelsbanken svarar likt SEB att finns det ingenting att grunda besluten på, kommer 
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Handelsbanken att  bli  mer  restriktiva  vid  utlåning.  Andersson  påpekar  att  om ett  företag 

skulle välja bort revision skulle detta ses som en stor varningsklocka i Swedbanks ögon. Han 

menar  att  detta  kan  uppfattas  som  misstänksamt,  då  företaget  inte  vill  utsättas  för  en 

granskning. Konsekvenser kan då bli att de företag, som väljer bort revision, får svårare att 

låna kapital.  En annan konsekvens är att  Swedbank kan komma att  ta ut högre priser för 

oreviderade  företag.  På  Nordea  tror  de  inte  att  avskaffandet  kommer  att  slå  tillbaka  på 

företagen, snarare på banken som får en svårare process vid kreditbedömning.

Alternativ till en reviderad årsredovisning som Handelsbanken föreslår är en utomståendes 

bedömning, till exempel en konsult. Det behövs helt enkelt någon som kan göra en relevans 

av siffrorna. Företagen kan inte själva skriva ihop något och visa upp, det måste uppfylla vissa 

krav. På Handelsbanken tror de att det kommer att utvecklas någon form av praxis om hur de 

ska gå till väga. Banken bör inte själva kontrollera siffrorna, då risken för en jävsituation kan 

uppstå. Vad SEB och Swedbank kommer att basera sina kreditärenden på i framtiden beror på 

vilken  typ  av  företag  det  gäller,  vilken  bransch  och  hur  framtiden  ser  ut  för  just  den 

branschen. De företag som funnits inom banken i många år, har ett gott rykte och som banken 

har förtroende för kommer lättare att få krediter beviljade, än de företag som är nystartade. 

Nya företag kommer att få det tuffare vid kreditbedömning. SEB svarar likt Swedbank och 

förespråkar att en annan part ska titta på räkenskaperna, exempelvis en redovisningskonsult 

eller en ekonomibyrå. Andersson tror att Swedbank kommer att fortsätta kräva en reviderad 

årsredovisning, i  de fall  det behövs. Som alternativ till  detta kan en ”lättare” revision, till 

exempel ett revisorsintyg bli aktuellt. Ett annat alternativ är att arbeta med direktpant, det vill 

säga att knyta säkerheten till det specifika investeringsobjektet. 

Risken, enligt Handelsbanken och Nordea, när avskaffandet blir verklighet är att banken kan 

förlora  pengar.  Risken,  menar  representanterna,  ligger  i  att  företagen  redovisar  fel  i 

resultaträkningen för att få låna pengar, till exempel att de redovisar stora tillgångar som inte 

finns.  Båda  respondenterna  svarar  att  banken  måste  lära  sig  att  ta  betalt  för  risken  som 

avskaffandet kan komma att innebära.

Andersson är skeptisk till om Swedbanks risk kommer att öka. Skulle den göra det så svarar 

han att Swedbank kommer att ta betalt för det. På SEB ser de problem med att krediter i 

framtiden beviljas utan tillräckligt med underlag när man sluter avtalen. Risken, enligt Greiff, 

ligger  i  att  SEB istället  kan  komma att  gå  på  ”mjuka”  variabler  såsom personlighet  och 
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trovärdighet i  affärsidén. Greiff  förklarar vidare och menar att  avtalen kan komma att  bli 

dyrare för företagen genom att SEB kommer vilja ha bra betalt för den risk de tar.

På Handelsbanken har man mycket samarbete med Danmark och Johansson har pratat med en 

del danska kollegor som säger att  det är  mycket  mer osäkra pengar efter avskaffandet av 

revisionsplikten. Han svarar vidare att osäkerheten är något som bankerna blir tvingade in i, 

de måste chansa. Enligt Johansson har bankerna en annan roll i till exempel Tyskland, där 

banken är delägare i företagen och sitter med i styrelsen. Där blir banken affärspartner och 

riskkapitalister och vill därför ha betalt för detta. De övriga representanterna svarar att de inte 

har studerat hur man gjort internationellt.
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5 ANALYS

I  analysen  presenteras  den  bearbetade  empirin.  Likheter  och  skillnader  mellan  de  olika 

respondenternas svar analyseras utifrån vår teoretiska referensram.

 

5.1 KREDITGIVNING

Alla respondenter var överens om att de i utbyte mot att låna ut kapital vill ha säkerhet av 

företaget.  Detta får man stöd av i teorin genom Barnards intressentmodell,  som definierar 

intressenter som individer med en utbytesrelation med företaget. Kreditgivare som intressent 

är den, som tillsammans med ägaren, förser företaget med det kapital som krävs för att driva 

verksamheten (Bruzelius och Skärvad, 2000). För att uppnå säkerheten från företagen begär 

samtliga respondenter in en reviderad årsredovisning vid kreditbedömningar. Enligt Artsberg 

(2005) är just syftet med redovisning att ge företagens intressenter aktuell information om 

dess  verksamhet  och  resultat.  Även  om  respondenterna  lägger  olika  stor  vikt  på 

årsredovisningens olika delar, är den ändå en central del i kreditbedömningen. Det här går 

hand i  hand med Artsbergs (2005) syfte  med redovisning. Två av respondenterna belyser 

resultaträkningens  viktiga  roll  när  det  gäller  bedömningen  av  företagens 

återbetalningsförmåga, då den historiskt visar vad företaget har presterat och indikerar vad 

som kommer att  presteras i  framtiden.  Enligt  Broomé et al  (1995) beviljar  endast banken 

kredit  till  de  företag  som  kan  förväntas  fullgöra  sin  låneförbindelse.  De  menar  att 

bedömningen  av  företagens  återbetalningsförmåga  görs  utifrån  analys  av  företagens 

finansiella ställning, såsom balansräkning, resultaträkning och kassaflöde. 

Respondenterna är eniga om att revisorns ord är av stor betydelse för banken, med tanke på 

dennes noggrannhet och moral. De ser även ett värde i att företagen kan bolla sina idéer med 

sin revisor och kan på så sätt få tips på säkra förslag. Syftet med att ha en revisor är, enligt 

Thorell  & Norberg (2005), att  ge det material  som revisorn granskar tillförlitlighet  för de 

externa intressenter som nyttjar det. Andersson poängterar att revisorn utgör en stor roll, då 

denne finns till hands att lämna upplysningar om eventuella brister som kan föreligga i de 

företag som ansöker om kredit. Enligt revisionslagen ska revisorn, efter det att han granskat 

räkenskaperna, formulera en revisionsberättelse,  där eventuella brister och oegentligheter i 

årsredovisningen ska noteras.  
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Förutom en  reviderad  årsredovisning  ser  alla  respondenterna  till  andra  faktorer  som  har 

betydelse vid kreditgivning. Bland annat belystes vikten av en vision samt en väl utarbetad 

affärsidé.  Personen  bakom företaget  måste  kunna  övertyga  banken  om att  just  deras  idé 

kommer att lyckas. Själva ägaren eller företagarens personliga egenskaper är även dem, enligt 

respondenterna, betydelsefulla för kreditgivarnas beslut. Alla respondenter är eniga om att en 

person med stor kompetens, drivkraft och erfarenhet inom branschen helt klart har lättare att 

vinna bankens förtroende. För Johansson består 90 procent av företagets trovärdighet just av 

ägaren. De här övriga faktorerna får respondenterna stöd av i  teorin genom Broomé et al 

(1995), som menar att när en bank gör en kreditbedömning på ett företag, tar de bland annat 

hänsyn  till  företagets  argument  och  förhandlingsförmåga.  Det  innebär  att  företagarens 

personliga egenskaper är av betydelse för kreditgivarens beslut. De flesta kreditgivare anser 

att företagsledningens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för företagets framgång. 

5.2 REVISIONSPLIKT 

Den  största  fördelen  med  revision  är,  enligt  samtliga  respondenter,  säkerheten  som  det 

innebär  för  banken.  I  referensramen  får  de  stöd  av  en  artikel  från  Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (2005) som behandlar nyttan av revision. De menar att banken får, 

som en av företagets intressenter, ett kvitto på att företagets årsredovisning uppfyller gällande 

lagar, tillförlitlig information samt god redovisningssed. Tack vare revision kan banken vara 

säker på att underlaget stämmer och slipper låna ut ”osäkra” pengar. 

Att  banken  får  in  tillförlitlig  information  uppskattas  av  samtliga  respondenter,  vilket 

överrensstämmer med Thorell & Norbergs (2005) syfte med revision, nämligen att förmedla 

tillförlitlig information till företagets intressenter. 

Samtliga respondenter är negativt inställda till borttagandet av revisionsplikten eftersom detta 

kan komma att skapa en osäkerhet för bankerna. Respondenterna menar att de får en större 

ovisshet i om företagets räkenskaper stämmer överrens med verkligheten. Landström (2003) 

talar i referensramen om den så kallade agentteorin som innebär att principalen, i vårt fall 

banken,  är  separerad  från  företaget  och  därmed  inte  har  någon  möjlighet  till  insyn.  Det 

uppstår enligt agentteorin informationsasymmetri, vilket innebär att företaget har mer tillgång 

till  information  om företaget  än  vad  banken  har.  Respondenterna  påpekar  här  nyttan  av 

revisionsplikten och revisionen som i sig blir ett slags kvitto på att räkenskaperna stämmer. 

Landström (2003)  benämner,  med  hjälp  av  agentteorin,  revision  som ett  kontrakt  mellan 
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principalen  (banken)  och  agenten  (småföretaget),  vilket  inger  förtroende  och  säkerhet  i 

samarbetet. Kontraktet, revisionen, minskar alltså informationsasymmetrin mellan banken och 

företaget. 

Andersson påpekade en annan fördel med revisionsplikten, nämligen att det ställer vissa krav 

på  företagen.  Han  menar  att  företagen  måste  lägga  manken  till  och  upprätta  ett 

tillfredställande bokslut tack vare revisionsplikten. Även om själva syftet med revisionen inte 

är att upptäcka oegentligheter, är det ofta vid denna granskning som bedrägerier upptäcks. 

Revisionen har även en avskräckande verkan, vilket bidrar till ytterligare trovärdighet till en 

reviderad årsredovisning (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2005).

5.3 FRAMTIDA UTVECKLING

Representanterna  från  SEB,  Handelsbanken  och  Swedbank  tror  att  slopandet  av 

revisionsplikten kommer ge negativa effekter på småföretagen. Vidare tror de att bankerna 

kommer bli mer restriktiva i sina kreditbeviljanden eftersom de anser att det material företaget 

själv producerat inte är tillräckligt att grunda kreditbeslut på. Finansiärerna, banken, står i 

informationsunderläge eftersom företagen vet mer om sin verksamhet än vad de gör. Denna 

relation mellan bank och företag beskrivs av agentteorin genom att den ena parten har tillgång 

till mer information än den andra (Landström, 2003). 

Andersson påpekar att när ett företag, som inte valt att revidera sin årsredovisning, ansöker 

om kredit  uppstår  misstankar.  ”Varför  vill  de inte bli  granskade,  har de kanske något  att 

dölja?” Därför tror Andersson att Swedbank kommer vara mer restriktiva att bevilja krediter 

till sådana företag och att de även i framtiden kommer att kräva reviderade årsredovisningar 

från  de  företag  som kräver  det.  Halling  (2007)  är  inne  på  samma  linje,  hon  skriver  att 

kreditgivare kommer att bli mer försiktiga i kreditärenden och kan även i framtiden fortsätta 

att kräva reviderade årsredovisningar, trots att det inte krävs enligt lag. 

Halling (2007) har alltså rätt i tre fall av fyra när det gäller konsekvenser av slopandet av 

revisionsplikten.  Nordeas  representant  är  nämligen  av  en  annan  åsikt.  Hon  tror  inte  att 

avskaffandet av revisionsplikten kommer att slå tillbaka på företagen, däremot tror hon att 

Nordea kommer att få ta smällen genom mer komplicerade processer i kreditbedömningen 

och  mer  osäkerhet  i  utlånade  pengar.  Bankens  kärnverksamhet  är  kreditgivning  och  det 

innebär stora risker för dem, vilket betyder att  det redan idag finns osäkerhet i de pengar 
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banken lånar ut (Landström, 2003).  Bankens risk kommer, enligt Johansson, att öka på grund 

av att företagen medvetet kan komma att manipulera redovisningen till det bättre för att få 

låna pengar.  Landström (2003)  skriver  att  banken bedömer risken i  en viss  kredit  utifrån 

kundens  återbetalningsförmåga  och  de  säkerheter  som  bolagen  kan  ställa  för  krediten. 

Återbetalningsförmågan ses som den viktigaste aspekten vid kreditbedömningen. Om kunden 

inte kan ge en säkerhet för lånet bedöms krediten hårdare. 

Samtliga respondenter är överrens om att bankerna måste lära sig att ta betalt för den ökade 

risken som framtida kreditärenden kommer att innebära. Detta tar stöd i intressentmodellens 

grunder om bankens ”medlemskap” i företaget, banken vill helt enkelt ha en ökad belöning 

för de bidrag de tillför företaget (Bruzelius & Skärvad, 2000). På SEB har man enligt Greiff, 

diskuterat så långt att  avskaffandet av revisionsplikten aldrig ska öka risken i banken. Då 

kommer  de  istället  att  tacka  nej  till  dessa  företag.  Skulle  belöningen  från  företaget  inte 

uppfylla de förväntningar på bidraget som banken ger, upplöser de helt enkelt medlemskapet. 

Intressenterna fortsätter sitt medlemskap så länge belöningarna motsvarar eller är större än de 

bidrag intressenten satsar i företaget. De vill helt enkelt i utbyte ha ränta på utlånat kapital 

samt amortering på avtalad tid (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

Som alternativ till reviderade årsredovisningar kommer banken, enligt Greiff och Johansson, 

även  i  framtiden  efterfråga  att  en  utomstående  part  har  granskat  räkenskaperna.  Även 

Andersson instämmer i detta, men Swedbank kommer även i framtiden att kräva reviderade 

årsredovisningar för de företag som det behövs för. Han får stöd av Halling (2007), som i sin 

artikel påvisar att bankerna även i framtiden kan komma att kräva reviderade årsredovisningar 

trots att det inte krävs enligt lag. 

Andersson tar upp att de kan komma bli aktuellt med så kallad pantbelåning eller direktpant. 

Det vill säga att banken minskar risken i krediten genom att knyta säkerheten hårdare till 

själva investeringsobjektet. Det här är någonting Greiff menar att SEB inte kommer att se som 

ett alternativ att använda sig av.
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5.4 SAMMANFATTNING ANALYS

Nedan följer en matris av empirin som sammanfattar respondenternas svar. Studiens empiri 

har sedan kopplats ihop med litteratur från referensramen som mynnar ut i en analys.

FRÅGOR SWEDBANK HANDELSBANKEN LITTERATUR
 Mikael Andersson Kjell Johansson  
Kreditgivning    

 

Ser mycket till ÅR och ibland till delårsrapporter, 

viktigt att siffrorna är färska. De lägger stor vikt på 

RR och kassaflöde. ÅR är viktig, men betyder inte 

allt. Fördelen med en reviderad ÅR är att siffrorna 

blir tillförlitliga. Revisorns uttalande har stor 

betydelse, Swedbank ser det som alarmerande 

om revisorn skulle ha något att anmärka på. 

Andra viktiga faktorer bakom kreditbeslutet är 

ägaren bakom företaget samt affärsidén.

Handelsbanken ser, förutom till ÅR, till trenden. 

De lägger stor vikt på att siffrorna är färska. ÅR 

är viktig, men betyder inte allt. Fördelen med en 

reviderad ÅR är att man svart på vitt ser hur det 

ligger till för företaget. Materialet blir tillförlitligt. 

Revisorns uttalande väger tungt, siffrorna vägs 

på så vis in i verkligheten. Andra faktorer bakom 

kreditbesluten är affärsidén samt personen 

bakom företaget, som är oerhört viktig.

• Artsberg 

(2005)

• Broomé, 

Elmér & 

Nylén 

(1995)

• Bruzelius 

& Skärvad 

(2000)

• Thorell & 

Norberg 

(2005)
Revisionplikt    

Swedbank ser många fördelar med 

revisionsplikten, bland annat att det ger en 

trygghet, man kan lita på att underlaget stämmer, 

vilket är en stor nytta för banken. På kontorsnivå 

har det ännu inte förts någon diskussion om 

avskaffandet. Andersson skulle hellre se att 

revisionsplikten var kvar.

Fördelar med revisionsplikten är att det ställer 

krav på företagen att upprätta tillfredsställande 

bokslut. Siffrorna kan jämföras med 

konkurrenter och över tiden. Materialet blir 

tillförlitligt. Revisionsplikten gör att 

kreditprocessen flyter på smidigare för banken. 

Inga konkreta diskussioner har förts angående 

avskaffandet. Johansson vill hellre ha kvar 

revisionsplikten, då det innebär att det blir 

"ordning och reda" på boksluten.

• Landström 

(2003)

• Thorell & 

Norberg 

(2005)

• Öhrlings 

Pricewater

house 

Coopers 

(2005)

Framtida 
utveckling    

 

Swedbank kommer förmodligen att bli mer 

restriktiva vad gäller utlåning. Avskaffande 

kommer innebära att räntor och avgifter höjs. 

Alternativ till ÅR kan vara ett revisorsintyg eller 

direktpant. Risken med avskaffandet är att 

banken fattar beslut på felaktiga underlag. 

Swedbank har inte närmvärt studerat den 

internationella utvecklingen.

Tror att det i framtiden kommer att bli svårare 

för företag att låna kapital. Alternativ till 

reviderad ÅR kan vara någon sorts oberoende 

konsult. Risken med avskaffandet är att banken 

förlorar pengar. Har pratat en del med danska 

kollegor för att se hur de hanterat avskaffandet.

• Bruzelius 

& Skärvad 

(2000)

• Halling 

(2007)

• Landström 

(2003)
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FRÅGOR NORDEA SEB LITTERATUR
 Marianne Hallén Per Greiff  
Kreditgivning    

 

Använder ÅR, kassaflöde och likviditet vid 

kreditärenden. År är viktig, men betyder inte allt. 

Fördelen med en reviderad ÅR är tillförlitligheten 

och säkerheten. Stor vikt läggs på revisorns 

uttalande, man får ett kvitto på att underlaget 

stämmer. Andra viktiga faktorer är personen 

bakom företaget, dennes kompetens, erfarenhet 

och ambition.

Ser till ÅR samt kassaflöde vid kreditbeslut. RR 

har större betydelse än BR. Fördelen med att 

ÅR är reviderad är att man får ett kvitto på att 

allting stämmer. Revisorn har stor betydelse, 

denne bidrar med noggrannhet och moral.

• Artsberg 

(2005)

• Broomé, 

Elmér & 

Nylén 

(1995)

• Bruzelius 

& Skärvad 

(2000)

• Thorell & 

Norberg 

(2005)
Revisionplikt    

Fördelar med revisionsplikten är säkerheten samt 

att företagen överhuvudtaget har en revisor. 

Nyttan är att kreditprocessen blir smidigare för 

banken. Nordea har inte fört någon diskussion om 

avskaffandet. Hallén är negativ till borttagandet, 

vill ha den kvar.

Fördelar med revisionsplikten är säkerheten och 

tillförlitligheten, vilket är till stor nytta för banken. 

Avskaffandet och förslag på hantering har 

diskuterats på kontoret, det som sagts är att 

man kommer inte kommer att öka bankens risk, 

då kommer men hellre att tacka nej till affärer. 

Greiff är kritisk till borttagandet, vill ha 

revisionsplikten kvar.

• Landström 

(2003)

• Thorell & 

Norberg 

(2005)

• Öhrlings 

Pricewater

house 

Coopers 

(2005)

Framtida 
utveckling    

 

Tror inte att företag kommer att få svårare att låna 

kapital, som en konsekvens av borttagande, 

snarare kommer banken att få en mer 

komplicerad process vid kreditärenden. Alternativ 

till en reviderad ÅR är konsultation av en 

oberoende person. Risken med borttagandet är 

att man fattar felaktiga beslut på grund av att 

underlaget inte är korrekt. Har inte studerat den 

internationella utvecklingen.

Tror att företagen kommer att få svårare att låna 

kapital. Alternativ kan vara att ta hjälp av en 

redovisningskonsult. De tänker inte använda 

pantbelåning. Risken med borttagandet kan 

vara att man fattar beslut på bristfälliga 

underlag. SEB har inte studerat internationell 

utveckling.

• Bruzelius 

& Skärvad 

(2000)

• Halling 

(2007)

• Landström 

(2003)
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6 SLUTSATS

I det här kapitlet redovisar vi våra slutsatser från vår undersökning. Resultatet återkopplas  

till frågan som besvaras i studien. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom  

ämnet.  

6.1 SLUTSATSER

Målet med den här uppsatsen är att besvara vår frågeställning om vilken slags information 

som kreditgivare kommer att  efterfråga vid kreditärenden för småföretag när  revision blir 

frivillig. Vi ska även uppfylla syftet att ur kreditgivarnas synvinkel beskriva och analysera 

vad för  slags  information  som kan komma  att  bli  aktuell  vid  framtida  kreditärenden när 

revision blir frivillig samt ta reda på vad bankerna kan se för konsekvenser med avskaffandet.

Genom att knyta samman uppsatsens problemställning med analysen har vi kommit fram till 

följande svar; bankerna kommer även i fortsättningen att efterfråga redovisningsinformation  

som ger den säkerhet som revision innebär.  

Slutsatsen vi drar av svaret på problemställningen är;

• Bankerna vill kunna lita på att siffrorna följer lagar, normer och god redovisningssed

Tillförlitligheten i redovisningsinformationen är en trygghet för banken och de behöver inte 

själva lägga ner någon tid på att kontrollera att siffrorna är i sin ordning. 

Efter att beskrivit och analyserat den information som kan komma att bli aktuell vid framtida 

kreditärenden, har vi kommit fram till följande slutsatser;

• Bankerna  vill  ha  en  utomstående  parts  granskning  för  att  säkerställa  

redovisningsinformationen

Alternativ för att säkerställa informationen görs genom att till exempel en redovisningskonsult 

går igenom materialet.  De vill  att  någon utanför  företaget  gör relevans av räkenskaperna. 

Banken  bör  i  det  längsta  undvika  att  själva  kontrollera  siffrorna,  då  risken  finns  att  en 

jävsituation uppstår.
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Efter att ha analyserat våra respondenters svar med teorin har vi kommit fram till att bankerna 

ser konsekvenser med att revisionsplikten tas bort. Av dessa konsekvenser drar vi slutsatserna 

att;

• Högre risknivå i banken

I takt med att företag väljer bort revision kommer risknivån i bankerna att öka. Detta beror på 

att banken kommer att låna ut mer osäkra pengar, då de tvingas ta beslut på mindre säkra 

informationsunderlag.

• Svårare för företag att låna pengar

Bankerna kommer att bli mer restriktiva i sin kreditbedömning. Framförallt när det gäller att 

låna ut pengar till relativt nystartade företag då de ännu inte har vunnit bankens förtroende 

genom många år av god relation. 

• Dyrare för företag att låna pengar

Framförallt ser banken en stor risk om företaget utnyttjar undantaget från revision, materialet 

från företaget får då inte längre samma kvalitetsstämpel. Banken kommer då att vilja ha betalt 

för den ökade risk som det innebär.  

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION

Vi reagerade på att det i  litteraturen finns väldigt lite skrivet om den här debatten ur just 

kreditgivarnas  synvinkel.  Kreditgivare  är  en  oerhört  viktig  intressent  till  företagen  och 

kommer i allra högsta grad att påverkas av att revisionsplikten tas bort. Det har i vår studie 

framkommit många viktiga aspekter som bör förmedlas till omvärlden. Vi har i vår studie gått 

vidare i Hallings (2007) spår. Halling är i princip den enda författare som berört just det här 

ämnet.  Vi  kan  i  det  här  ämnet  teoretisk  bidra  med vår  studie,  då  det  i  dagsläget  endast 

genomförts begränsat med forskning ur kreditgivarnas synvinkel. 

Vad det gäller undersökningen som Thorell  & Norberg (2005) genomförde på uppdrag av 

Svenskt  näringsliv  kom  de  fram  till  att  revisionsplikten  har  marginell  betydelse  för 

kreditgivningen. Det är ingen slump att Svenskt näringsliv vill slopa revisionsplikten eftersom 

de  vill  underlätta  arbetet  och  dra  ner  kostnaderna  för  företagen.  Thorell  &  Norbergs 

bedömning är således av praktisk art och dragen ur företagens synvinkel. Vår bedömning är 
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att revisionsplikten är av stor nytta för bankerna. Men eftersom den nu kommer att avskaffas 

och bankerna även i fortsättningen kommer att kräva en utomståendes parts bedömning i form 

av till exempel en redovisningskonsult, kommer fördelen med att kostnaderna för företagen 

minskar att försvinna eftersom företagen istället måste betala konsulter för en granskning. 

Företag kommer i framtiden att få ta mycket större ansvar vad det gäller ansökan om krediter. 

Banken  kommer  bevisligen  att  ta  ut  ett  högre  pris  på  den  risk  de  tar  vid  ”osäkra” 

kreditärenden. Om företaget vill ha kredit med lägre ränta kan det vara lämpligt att göra en 

revision. 

6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING

Det vore intressant att veta om övriga länder, som avskaffat revisionsplikten, har infört något 

annat  istället  för reviderade årsredovisningar  och i  så fall  vad och hur detta  har påverkat 

kreditgivare och företag.

Eftersom Upplysningscentralen (UC) baserar sin information på reviderade årsredovisningar 

vore det intressant att ta reda på hur de ställer till avskaffandet av revisionsplikten.

Med tanke på vår slutsats, att företag kommer få det svårare att få krediter i framtiden, vore 

det intressant att undersöka om det kommer leda till att det i framtiden startas färre företag. 
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http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.pd 

2007-02-12

SCB:s företagsregister, 2007-02-19

http://www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/Broschyr2007.pdf

Intervjuer

Andersson, Mikael. Swedbank. 2007-04-23

Greiff, Per. SEB. 2007-04-16

Hallén, Marianne. Nordea. 2007-04-16

Johansson, Kjell. Handelsbanken. 2007-04-16
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Bilaga 1: Intervjuguide kreditgivare

Respondenten

Befattning?

Arbetsuppgifter?

Bakgrund inom organisationen?

Vad är er definition på små aktiebolag?

Hur stor andel av era kunder är små aktiebolag?

Kreditgivning

1.  Vilken typ av redovisningsinformation  använder  ni  er  av vid  kreditbedömning  av små 

aktiebolag?

2. Hur stor betydelse har årsredovisningen vid kreditbeviljandet?

3. Hur stor vikt lägger ni på revisorns uttalande?

4. Vilka andra faktorer, förutom redovisningsinformation och kreditupplysningar, kan påverka 

kreditbedömningen för små aktiebolag?

5. Vilka fördelar, ur bankens synpunkt, ser du med en reviderad årsredovisning?

Revisionsplikt

6. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med revisionsplikt i små aktiebolag?

7. Vad är nyttan av revisionsplikten vid handläggning av kreditärenden i små aktiebolag? 

8. Har ni haft någon diskussion om det avskaffandet som väntar?

9. Vilken är din inställning till borttagandet av revisionsplikten i mindre företag?

Framtida utveckling

10. Vilka konsekvenser kan avskaffandet av revisionsplikten få för kreditärenden?

11. Ser du några alternativ till årsredovisningens information, som kan användas i dess ställe, 

eller kommer ni även i fortsättningen att kräva reviderade årsredovisningar? 

12. Vilka risker kommer avskaffandet av revisionsplikten innebära för er bank?

13.  Har  ni  studerat  hur  det  har  gjorts  internationellt,  som  i  exempelvis  Danmark  och 

Storbritannien?
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