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Sammanfattning 
 
Det råder sedan 1 januari 1983 revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige vilket innebär 
att en revisor ska granska hur ett företag sköter sin redovisning och förvaltning. I små företag 
träder kreditgivare fram som den största och mest betydelsefulla intressenten till 
redovisningsinformation vilket leder till att de har stor nytta av att revision utförs. Artikel 51 i 
EG:s fjärde bolagsdirektiv

 
föreskriver obligatorisk revision av aktiebolags årsbokslut. 

Medlemsländer i EU har dock enligt samma artikel rätt att undanta vissa mindre företag från 
krav på revisionsplikt.  
 
Uppsatsens syfte är att beskriva företagsrådgivarens inställning till reviderad information vid 
kreditbedömning. Vi ska också beskriva betydelsen av de olika faktorer företagsrådgivaren 
använder sig av vid kreditbedömning av nya och befintliga kunder. 
 
Studien är gjord kvantitativt med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till 
företagsrådgivare för att få deras personliga inställning till våra frågor. Totalt besvarades vår 
enkät av 54 företagsrådgivare från 36 olika sparbanker.  
 
De slutsatser vi kommit fram till i vår studie är att företagsrådgivarna värderar personen som 
den faktor som har mest betydelse vid en kreditbedömning oavsett om det är en ny eller 
befintlig kund. Vår undersökning visade också på statistiskt säkerställda skillnader vid 
bedömning av nya och befintliga kunder där det fanns olikheter mellan betydelsen av 
faktorerna affärsidén, säkerheter och användningen av kreditupplysningsföretag. Vår studie 
visade att företagsrådgivarna är mycket positivt inställda till att årsredovisningen är reviderad. 
En klar majoritet av företagsrådgivarna kommer trots detta inte att vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten kräva att företagen har reviderad årsredovisning för att få 
kredit i banken. Istället visar vår undersökning att kreditvillkoren kan ändras för företag med 
oreviderad årsredovisningen genom att räntan blir högre, högre krav på säkerheter samt att 
kreditlimiten minskas.     
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till ämnet samt för en diskussion som mynnar ut i 

en problemformulering, vilket resulterar i ett syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
Små företag utgör 95% av alla svenska företag vilket gör dem till en mycket intressant 
kundgrupp för bankerna (Bruns, 2001). Studier visar att bankfinansiering är den mest 
dominerande och viktigaste externa kapitalkällan för små företag i Sverige (Winborg och 
Landström 2001). I små företag råder det en informationsasymmetri mellan finansiärer och 
företagare där den sistnämnde alltid antas ha bättre information om sitt företag än vad 
finansiären har. Detta leder till att finansiärer förväntas vara mer restriktiva med kreditgivning 
till små företag. (Landström, 2003) Tillgången på information om små företag är generellt sett 
sämre än information om större företag (Ang, 1991). Detta leder till att finansiären anser 
risken relativt hög jämfört med större företag (Winborg, 2003). För att begränsa 
informationsasymmetrin samlar finansiären in information som antingen kan vara av 
kvantitativ eller kvalitativ form (Silver, 2001). 
 
Banker hämtar i princip alltid in årsredovisningar när små företags kreditvärdighet ska 
bedömas (Svensson, 2003). Små företag har ofta sämre kunskap och mindre resurser att lägga 
på sin redovisning, vilket gör att de finansiella rapporterna håller dålig kvalitet om inte 
revisorn granskat dessa (Lippitt & Oliver, 1983). Årsredovisningen tillsammans med annan 
redovisningsinformation utgör basen för kreditbedömningen av företag. Annan 
redovisningsinformation är rapporter från företagets interna redovisning och även information 
från kreditupplysningsföretag. Kreditgivarna anser att årsredovisningen är en tillförlitlig 
informationskälla eftersom denna godkänns av en revisor. Både årsredovisningen och revisorn 
blir av stor betydelse för att säkerhetsställa den information som samlats in. (Svensson, 2003)  
 
Revisionsplikten för aktiebolag infördes 1983, där alla aktiebolag oavsett storlek och 
omsättning ska revidera sin årsredovisning. (Precht, 2006) Enligt aktiebolagslagen är alla 
aktiebolag skyldiga att ha en godkänd eller auktoriserad revisor (ABL 9:1). Revisionen ska 
vara oberoende och revisorns arbete går ut på att kvalitetssäkra informationen som finns i 
årsredovisningen så att företagets intressenter kan lita på att informationen som lämnats är 
korrekt. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. (ABL 9:3) Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver. Målet för revisionen är att lämna en 
revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig om årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Tillsammans med årsredovisningen utgör 
företagets revisionsberättelse underlag för beslut hos företagets intressenter. Revisionen 
frambringar en pålitlighet som är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och 
näringsliv.(FARs Revision, 2006)  
 
Enligt artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv är det krav på revision av företagens 
årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. Dock ger EG-rätten möjlighet för 
medlemsländerna att undanta vissa företag från kravet på revisionsplikt. Gränsvärdena 
innebär att företagen inte får överskrida två av följande kriterier: 50 anställda, en omsättning 
på 7,3 miljoner euro, en balansomslutning på 3,65 miljoner euro. (78/660/EEG, artikel 51,1) 
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En klar majoritet av EU-länderna har valt att utnyttja möjligheten att undanta vissa mindre 
bolag från revisionsplikten men har då ofta satt gränsvärdena lägre än de av EG-direktivet 
maximalt tillåtna. Sverige har dock valt att behålla revisionsplikten för samtliga bolag vilket 
har skapat en het debatt. (Halling, 2005)  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Revisionspliktens vara eller inte vara för små företag har diskuterats i Sverige under flera år 
och det råder delade meningar om den bör avskaffas eller inte. Thorell & Norberg (2005) 
lämnade på uppgift av svenskt näringsliv in en rapport om revisionsplikten i små och 
medelstora aktiebolag som presenterades i mars 2005. Thorell & Norberg (2005) menar att 
om banken kräver revision för att ge krediter kommer denna till på frivillig väg. Deras studie 
visar att bankerna i betydande utsträckning använder sig av uppgifter från 
kreditupplysningsföretag om betalningsanmärkningar etc. som grund för sina beslut. De 
tvivlar dock inte på att revisionsplikten har ett värde för bankerna. Thorell & Norberg (2005) 
menar inte att argumentet för revisionsplikten skall finnas kvar ur ekobrottsperspektiv. Detta 
eftersom de tror att den som har för avsikt att undanhålla skatt eller begå brott knappast låter 
sig hindras av revisionsplikten, då det finns andra företagsformer att bedriva verksamheten i 
som inte har revisionsplikt. Rapportens slutsats är att revisionspliktens betydelse för de små 
företagen måste ifrågasättas eftersom kostnaderna anses överstiga nyttan. Ägare behöver 
underlag för att kunna utvärdera företagsledningens prestation vilket sker genom revision. 
Många små bolag har dock bara en ägare och då denne har full insyn i företaget så behövs 
ingen revisor. I bolag med flera ägare och intressenter har inte alla tillgång till företagets 
interna information. Revisionsplikten bör därför avvecklas med början hos de minsta 
aktiebolagen som omsätter upp till 3 mkr. Att revisionsplikten har betydelse för kreditgivare 
är inget Thorell & Norberg tvivlar på, men de anser att det argumentet inte håller för att 
behålla revisionsplikten. (Thorell & Norberg, 2005).  
 
Det finns röster som är positiva till att revisionsplikten för små företag ska finnas kvar. 
Eftersom aktiebolag är en bolagsform med begränsat personligt ansvar fyller revisionen en 
viktig kontrollfunktion. Revisionen medför ett ökat förtroende för företaget och leder till att 
riskerna för företagets intressenter minskas. (Axenborg, 2005) Företag anser sig ha nytta av 
revisionen både internt i företaget och mot de utomstående intressenterna. Revisionen ger en 
trygghet för företagets långivare och att detta underlättar möjligheterna att erhålla krediter. 
Enligt Svanströms studie anser 75 procent av företagen sig ha nytta av revision och det är 
företag med färre än 10 anställda som anser sig ha minst nytta av revisionen. (Svanström, 
2006)  
 
2003 utförde Gómes-Guillarmón en studie i Spanien där han undersökte vilket värde 
revisorerna tillför ur ett kreditgivarperspektiv och om deras revisionsberättelse ger trygghet 
till kreditgivande banker. Företagets ekonomiska situation har stor betydelse i 
kreditbedömningen menar Gómes-Guillarmón vilket medför att banken måste kunna lita på de 
finansiella siffror företagen lämnar. Revisorn fungerar som en oberoende garant som genom 
sin underskrift i revisionsberättelsen garanterar att redovisningen är korrekt. Detta medför att 
företagens resultat och balansräkning får en stor betydelse för banken vid deras 
kreditbedömning.(Gómes-Guillarmón, 2003)  
 
I Storbritannien avskaffades revisionsplikten 1993 för de minsta företagen. Gränserna för 
revisionsplikten har sedan stigit med åren. Collis (2003) studie visar att cirka en fjärdedel av 
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företagen ändå lämnar en frivilligt reviderad årsredovisning trots att de inte innefattas av 
lagen om revisionsplikt. En av anledningarna till att företag i Storbritannien väljer att frivilligt 
revidera sin årsredovisning är för att kunna skaffa sig en fördel vid kreditbeslut hos banken. 
Eftersom företagen tycker att kvalitén på årsredovisningsinformationen innehåll förbättras och 
ger ett trovärdigare intryck. (Collis, 2003) 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vilken inställning har företagsrådgivaren på sparbanken till ett avskaffande av 
revisionsplikten? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
 

• Beskriva betydelsen av de olika faktorer företagsrådgivaren använder vid 
kreditbedömning av nya och befintliga kunder. 

• Beskriva och analysera vilken inställning företagsrådgivaren har till reviderad 
årsredovisning vid ett kreditbeslut. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I teorikapitlet går vi in på revisionens innebörd och nytta vid bankernas kreditbedömning av 

företag. I kapitlet ingår även tidigare forskning om vilken påverkan och konsekvenser ett 

avskaffande av revisionsplikten har på kreditbedömningen.  
 

2.1 Informationsasymmetri 

 
Agentteorin beskriver relationen mellan olika intressenter till ett bolag. Agentteorin grundas 
på att det råder informationsasymmetri mellan två parter t.ex. finansiären (principalen) och 
företagaren (agenten) där den ena parten, i detta fall företagaren, har ett informationsövertag. 
(Landström, 2003)  
 
Anledningen till att företagaren anses ha mer och bättre information än bankerna beror på att 
de har tillgång till intern information. Denna fördel är mindre hjälpfull för större företag, 
speciellt de med publika aktier. Detta eftersom information om stora företag är offentlig och 
granskad av oberoende analytiker som sprider den till potentiella investerare. Samma externa 
granskning av information finns inte hos små företag eftersom det görs minimalt med externa 
investeringar i dessa.(Storey, 1994) Då små företag är utsatta för mindre extern granskning än 
stora företag är informationsasymmetrin större i dessa företag. Detta leder till att finansiärer är 
mer återhållsamma med att finansiera små företag. (Landström, 2003) Små företagsledare 
anses vara signifikant bättre informerade om affärsverksamheten än vad banken är (Storey, 
1994). Existensen av informationsasymmetri leder till att banken är mer restriktiv till att låna 
ut pengar till små företag eftersom att osäkerheten är stor i dessa bolag. (Storey, 1994; 
Landström 2003) 
 
Agentteorin utgår ifrån att aktörerna är rationella och nyttomaximerande vilket leder till att 
agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen. För att få agenten att sträva efter 
samma mål som principalen kan den sistnämnde tvingas binda upp agenten med olika typer 
av kontrakt för att han ska agera efter samma mål och intressen. Kreditgivare använder räntan 
som medel för att styra agentens beteende. Går företagaren med på restriktioner som t.ex. 
berör utdelningsmöjligheter till aktieägarna, eller försäkrar att försiktiga redovisningsprinciper 
tillämpas kan räntan bli lägre.(Artsberg, 2005) För att minska risken för oönskat beteende hos 
agenten kräver principalen allt som oftast att företaget ska bli reviderat (Adams, 1994). 
Målet för banken är att försäkra sig om att företaget agerar efter överenskommet kontrakt det 
vill säga återbetala lånet och ränta (Storey, 1994). 
 
Banker är den intressent tillsammans med kommun och stat som har mest nytta av att 
företagets information blivit reviderad (Svensson, 2003). Det ligger i företagens intresse att 
tillgodose kreditgivarens behov av information om de vill låna kapital. Att skapa ett 
förtroende mellan företag och kreditgivare är en förutsättning för att nå en långsiktig och 
stabil relation. Revisorns uppgift är att skapa förtroende för att den information företaget 
lämnar är korrekt. (Cassel, 1996)  
 
Bristen på information som är tillförlitlig påverkar principalens arbete vid kreditbeslut. För att 
minska den informationsasymmetri som uppstår krävs oberoende granskning av företagets 
redovisningsinformation. Revisorn blir den oberoende granskaren som överbygger 
informationsasymmetrin mellan agenten och principalen.(Adams, 1994) Kostnaden för 
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revision är en agentkostnad som företaget får ta för att skapa en god relation med långivaren. 
(Collis, Jarvis, Skereatt, 2004) Företagen antas anlita en revisor så länge det bedöms att den 
ekonomiska nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet (Artsberg, 2005). 
 

2.2 Revision 

2.2.1 Reglering av revisionsplikt 
 
I aktiebolag där ägarnas ansvar är begränsat ställs det särskilda krav på hur företags resultat 
och finansiella ställning redovisas utåt (FAR revision, 2006). Redan 1895 införde ABL krav 
för revision av aktiebolag. Det gick då i 51 § att läsa om revisorns oinskränkta rätt att ställa 
frågor: ”Revisor skall ega ständig tillgång till bolagets alla böcker, räkenskaper och andra 
handlingar; och må af honom begärd upplysning angående förvaltningen ej af styrelsen 

förvägras” (Cassel, 1996). Dock var revision vid denna tid något annat än i dag och det fanns 
då inte en etablerad yrkeskår av revisorer (Thorell & Norberg, 2005). 1912 auktoriserades för 
första gången professionella revisorer i Sverige. Totalt sex personer uppfyllde de uppställda 
kriterierna och auktoriserades av Stockholms handelskammare.(Cassel, 1996)  
 
I 107 § 1944 års ABL uppställdes krav på auktoriserad revisor om aktiekapitalet var två 
miljoner kronor eller mer eller om bolagets värdepapper var börsnoterade. I 1975 års ABL 
infördes ett krav på auktoriserad revisor om tillgångarnas värde översteg 1 000 basbelopp och 
antalet anställda var fler än 200 eller om aktierna var börsnoterade. Enligt förarbetena till 
1975 års ABL var det omöjligt att införa lag på en auktoriserad revisor i alla aktiebolag 
eftersom det inte fanns tillräckligt många sådana att tillgå. Små företag ansågs kunna 
revideras utan de specifika krav som fanns på en auktoriserad revisor. (Thorell & Norberg, 
2005) 
 
Den förste januari 1983 infördes revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige. 
Revisionsplikt innebär att en revisor granskar hur ett företag sköter sin redovisning och 
förvaltning. Uttalanden om hur företaget skött redovisningen och förvaltningen lämnar 
revisorn i sin revisionsberättelse. (FAR revision, 2006) Revisionen ska utföras av en revisor 
som är kvalificerad vilket innebar att revisorn är auktoriserad eller godkänd. I de större 
företagen fanns krav att revisorn ska vara auktoriserad. Revisionsplikten grundades på ett PM 
från Brottsförebyggande rådet, där det framgick att små företag, med frihet från personligt 
betalningsansvar och utan krav på revisionsplikt, var särskilt utsatta för ekonomisk 
brottslighet.  (Thorell & Norberg, 2005) 
 
Enligt artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv

 
föreskrivs obligatorisk revision av företagens 

årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. Företags årsbokslut skall granskas av 
en eller flera personer som enligt nationell lagstiftning är behöriga att revidera räkenskaper. 
Direktivet berör aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar. Medlemsländerna har dock 
enligt artikel 51 rätt att undanta vissa företag från dessa krav.  Företagen som på balansdagen 
inte överskrider två av följande tre gränsvärden, högst 50 anställda 7,3 miljoner euro i 
omsättning, 3,65 miljoner euro i balansomslutning, kan undantas från revisionsplikt om 
medlemslandet beslutar om det. (78/660/EG) 
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2.2.2 Revisionspliktens innebörd 
 
Intressenterna till företaget skall kunna känna att den ekonomiska information företaget 
presenterar är trovärdig. Revisionens syfte är att på ett oberoende sätt granska bolagets 
bokföring och årsredovisning samt kontrollera företagsledningens förvaltning. Revisorn anses 
därför ha en kvalitetssäkrande roll. (FAR revision, 2006) Enligt 9 kap 1§ ABL (2005:551) 
skall samtliga aktiebolag i Sverige oavsett storlek ha minst en revisor. Revisorn skall granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Granskningen av redovisning och bokföring samt förvaltning skall vara så 
ingående och omfattande som god revisionssed kräver. (9 kap. 3 § ABL) Revisorn skall enligt 
9 kap 5§ ABL efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om följande omständigheter: (9 kap. 29-34§§ 
ABL) 
 

• om huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 
årsredovisning 

• om bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen 
• om bolagsstämman bör fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 
• uttalande om huruvida styrelse och verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget  
 
Revisionsberättelsen är ingen garanti för att allt är rätt i företaget utan endast en försäkran om 
att revisorn till en rimlig säkerhet kan uttala sig om att det inte finns väsentliga fel i 
informationen som företaget lämnat (Svedin, 1992). 

 

2.2.3 Bankens nytta av revisionsplikt 
 
Banker har stor nytta av att revision utförs. Revisionen ger en ökad trovärdighet åt den 
finansiella information som företaget lämnat. (FAR revision, 2006) 
 
I små bolag träder kreditgivare fram som den största och mest betydelsefulla intressenten till 
redovisningsinformation. Anledningen till detta är att de ofta har ett stort direkt intresse av 
innehållet i räkenskaperna. Bankers mycket positiva syn på att räkenskaperna skall vara 
reviderade är därför inte särskilt överraskande. (Thorell & Norberg, 2005) I Danmark är det 
cirka hälften av de små företagen som lånar pengar av banken. Det är främst större företag av 
de små som lånar. Undersökningen visar att majoriteten av företagen anser att revisionen 
påverkar deras kredittrovärdighet positivt. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) 
 

Thorell & Norberg (2005) delar upp bankens fördelar av en revision i tre delar. För det första 
leder den till att det är bättre ordning i den löpande bokföringen, för det andra till att 
årsredovisningen är bättre och mer tillförlitlig och slutligen att det finns en revisor att tillgå 
vid behov. Eftersom bankerna inte själva bär kostnaden för revisionen är de intressenter som 
typiskt sett är positiv till lagstadgad revision. Detta påvisades genom en undersökning från 
Storbritannien som visade att engelska banker var motståndare till avregleringen av 
revisionsplikten. Att bankerna är positiva till revisionsplikten anser Thorell & Norberg bero 
på bekvämlighet eftersom det är enklare för banken om alla aktiebolag är revisionspliktiga då 
de inte behöver avtala om detta i varje enskilt fall. 
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Revisorn skall bidra till att uppdragsgivaren, den granskade samt övriga intressenter till 
företaget förses med goda beslutsunderlag. Revisionsberättelsen är ett bra beslutsunderlag på 
att informationen i årsredovisningen är trovärdig. En oren revisionsberättelse kan utgöra ett 
varnande underlag för en bank som överväger att ge lån. (Cassel, 1996)  
 
Banker tycker att relationen med företaget är en av de viktigaste faktorerna vid 
kreditbedömning av små företag men att även årsredovisningen ingår som ett viktigt redskap. 
En undersökning visar att bankerna kommer att ta hänsyn till om årsredovisningen är 
reviderad vid kreditbedömningen men bankerna kommer inte att kräva det i allmänhet. De 
tror att revision kommer bli en konkurrensparameter på kreditmarknaden, där bankerna har 
olika krav på om företagen måste lämna reviderad eller icke reviderad information vid 
kreditbeslut.(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) 
 
Företagen är själva negativa till att revisionsplikten ska avskaffas. Detta visar Svanströms 
(2006) studie där 67,2 procent av de tillfrågade företagen anser att samtliga aktiebolag bör ha 
lagstadgad revision. 20 procent tycker att aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas 
från revisionsplikten. Vidare anser 2,9 procent att aktiebolagen bör undantas för aktiebolag 
med färre än 50 anställda och en procent tycker att samtliga aktiebolag bör undantas 
revisionsplikten. Det är 7,6 procent som inte har någon åsikt i frågan. Det är främst större 
företag som anser att revisionsplikten bör stanna men även en knapp majoritet av små företag 
anser att revisionsplikten bör stanna.(Svanström, 2006)  
 

2.2.4 Revisorns oberoende 
 
Cassel (1996) skriver att de flesta regler om revisorns oberoende syftar till att juridiska, 
ekonomiska och sociala förhållanden inte ska påverka revisorns utlåtande. Revisorn skall inte 
ha något ekonomiskt eller socialt intresse av att låta sina uttalanden få ett visst innehåll. 
 
Thorell & Norberg menar att revisorns oberoende i de minsta bolagen kan ifrågasättas trots de 
oberoende och jävsregler som finns. Detta eftersom ägaren och styrelsen i regel är samma 
person i dessa bolag. I aktiebolag utser bolagsstämman revisorn. Detta får till konsekvens att 
den som skall granskas i praktiken utser vem som skall göra granskningen. Revisorn har 
dessutom starka incitament att hålla sig väl med företagsledningen för att få behålla uppdraget 
och sälja konsulttjänster vid sidan av revisionen. Är inte revisionen gjord utifrån ett 
oberoende perspektiv så försvagas argumenten för att ha revisionsplikt. (Thorell & Norberg, 
2005)  
 
Revisorns oberoende är något som även Cassel (1996) ifrågasätter. Cassel menar att formerna 
för hur uppdragsgivare företräds i förhållande till revisorn kan utgöra en komplikation. Som 
exempel nämner han att uppdragsgivaren kan företrädas med hjälp av fullmakt, vilket kan 
leda till att den som i praktiken utser en revisor inte behöver ha lika långtgående intresse av 
att en revision genomförs som uppdragsgivaren själv har. Om det visar sig att den som har 
fullmakt av aktieägarna vid stämma och som utser revisor även har en post som 
styrelsemedlem kan problem uppstå. ABL har visserligen förbjudit sådana ägarföreträdanden 
sen 1895. Men eftersom ägarföreträdaren har all möjlighet att låta sitt val av revisor bli 
beroende av revisorns utvärdering av styrelsearbetet kan han indirekt utöva olämplig påverkan 
på revisorn. Revisorn kan lockas av att hans utvärdering påverkar möjligheterna till omval. 
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2.3 Bankens kreditbedömning 

2.3.1 Bankens reglering 

 
Regler som styr bankens kreditgivning finns till för att ha uppsikt över om banken verkligen 
ägnar sig åt finansieringsverksamhet och annan verksamhet som är förenlig med bankens 
verksamhet. Bankerna har varit granskade sedan lång tid tillbaka, men 1912 infördes den 
första lagstiftningen om kapitalkravet. Den första lagen 1912 riktade sig inte mot utlåning 
som idag utan det var inlåning som begränsades. Efter andra världskriget och när 
internationaliseringen tog framfart i Sverige ändrades reglerna för att det svenska systemet 
inte skulle hindra expansion. Det innebar att inlåningen istället skulle bero av bankernas 
placeringar. Olika riskklasser användes som grund och ju säkrare placering desto större 
inlåning tilläts. Detta system ersattes 1969 med kapitaltäckningsregler som grundades på 
kapitalbasen i samband med de placeringarna banken hade. Resultatet av denna reglering var 
att kapitalkravet för bankerna sänktes med 25-40 procent. (Funered, 1994) 
 
På grund av avregleringen skedde det en successiv kreditexpansion i hela banksektorn. I 
mitten av 1980-talet syntes effekterna av avregleringen genom att räntan blev 
konkurrensmedlet för att få marknadsandelar. Bankerna blev tvungna att ha låga räntor för att 
plocka och behålla sina marknadsandelar. Följden av detta blev en kris i början av 1990-talet 
som ledde till att bankerna var tvungna att höja räntorna. I med detta minskade efterfrågan på 
krediter i samhället. En annan orsak till krisen var de fallande fastighetspriserna. Finans och 
fastighetsbolag som hade stora lån hos bankerna hade svårt att upprätthålla dessa. Flera 
konkurser bland dessa bolag ledde till stora kreditförluster hos bankerna. Från att bankerna 
legat på en nivå där 0,3 procent av lånen gick som kreditförluster ökade kreditförlusterna till 
4-8 procent under 1991-1992. (Larsson & Sjögren, 1995) Under denna tid, 1988, hade Sverige 
infört kapitaltäckningsreglerna, Basel I, i den svenska lagstiftningen. Bankkrisen i början av 
90-talet kunde inte stoppas med hjälpt av Basel I eftersom bankerna på den tiden inte följde 
kapitalkravet såsom reglerna innebar. Basel I anger minimikraven på storleken av riskbärande 
kapital som banker måste ha. Problemet med dessa regler var att de inte tog hänsyn till lånets 
riskprofil. Därför har reglerna arbetats om och den förste januari 2007 trädde Basel II i kraft.  
De nya kapitaltäckningsreglerna utgår ifrån den risk som lånet utgör.[1] Detta gör att 
bankerna tjänar på att göra en utförligare bedömning av riskerna vid kreditbedömningen. 
Konsekvenserna för små och medelstora företag blir att bankerna lägger ner mer tid åt 
riskbedömningen. Företagen kommer även få ett bredare utbud av pris- och kreditvillkor från 
banken.[2] 
 
Den förste januari 2004 introducerades nya lagar angående reglerna i förmånsrätten. De nya 
lagarna påverkar fordringsägares utdelning vid konkurser. Tidigare hade bankerna genom 
företagsinteckning särskild förmånsrätt som gällde 100 procent av hypoteksegendomen och 
ledde till att det nästan aldrig blev någon utdelning kvar till oprioriterade fordringsägare. Efter 
instiftelsen av de nya lagarna gäller företagsinteckningen i maximalt 55 procent av all 
egendom och inte som tidigare enbart i hypoteksegendomen. Detta gör att bankerna nu får 
mindre utdelning än tidigare (Österholm, 2003) 
 
 
 



Teoretisk referensram 

 9 

2.3.2 Kreditprocessen 

 
För att bedöma låntagarens lämplighet vid ett kreditbeslut gör banken en kreditbedömning av 
företaget. Huvudmålet med en kreditbedömning är att undvika kreditförluster och att 
maximera avkastningen på bankens riskkapital.(Green, 1996) 
 
Kreditbedömningen av nya och befintliga kunder skiljer sig åt då informationsasymmetrin är 
större vid nya kunder än vid befintliga. Vid befintliga kunder kan banken förlita sig på 
information som banken fått genom en nära och långvarig relation med kunden. Vid 
kreditbedömningen av nya kunder får kreditgivaren nöja sig med extern information. Fast 
även kontakten med den nya kunden spelar roll vid bedömningen. (Green, 1996) 
 
Kreditprocessen kan beskrivas på olika sätt. Altman (1985) beskriver processen med fem 
sinsemellan beroende steg. De olika stegen är; 

1. Kreditansökan 
2. Kreditbedömning 
3. Beslut om att acceptera eller förkasta kredit och eventuell uppläggning av lånet 
4. Bankens interna bevakning av lånet 
5. Granska låntagarens betalningsbeteende 

Innan kreditbedömningen måste en låneansökan komma in till banken från en kund. Beroende 
på lånets storlek beslutar banken vem som ska ta hand om låneansökan. Är lånet tillräckligt 
stort tas låneansökan hand av en grupp personer med stor erfarenhet av kreditbedömning. 
Kreditprocessen fortsätter sedan till punkt två där kreditgivaren gör en kreditbedömning av 
företaget. (Altman, 1985) Kreditbedömningen är av olika omfattningar beroende på situation 
vid kreditgivningstillfällen och även om det är en ny eller befintlig kund för kreditgivaren. 
Oavsett hur situationen ser ut inför en kreditgivning så består oftast kreditbedömningen av 
följande: 
– Företagsanalys 
– Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren 
– Analys av finansieringsmöjligheter 
– Analys av säkerhetskrav 
Hur de fyra momenten används skiljer sig från företag till företag. Kreditgivare använder bara 
enstaka moment för vissa bedömningar medan vid andra används alla. (Broomé, 1998) 
Vid kreditbedömningen är de viktigaste bedömningsvariablerna för kreditgivaren personen, 
affärsidén, siffermaterialet och säkerheter. Faktorer som ligger till grund för 
helhetsbedömningen av företaget:  
Personen 

Intrycket från personen som söker lån hos banken är en viktig variabel. Kreditgivaren 
bedömer personen ur tre olika aspekter: företagarens egenskaper, kompetens och hans motiv.  
Affärsidén 

Kreditgivaren försöker skaffa sig en uppfattning om hur företagets affärsidé har möjligheter 
att klara sig utifrån dess bransch och konkurrens. Kännedom om de olika branscherna är 
viktigt för kreditgivaren i sådana fall. Personens kompetens och egenskaper ska passa till de 
krav som affärsidén ställer.   
Siffermaterialet 

Kreditgivaren förväntar sig underlag för att bedöma företagets ekonomiska förutsättningar. 
Det som efterfrågas är resultat, balans och likviditetsbudget. Företaget får oftast hjälp av 
revisorn att ta fram materialet. Denna information går inte revisorn i god för såsom de måste 
enligt lag göra när revisorn reviderar årsredovisningen 
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Säkerheter 

Kreditgivaren granskar sedan företagets säkerheter. Vanligaste säkerheterna är pantbrev i fast 
egendom, företagshypotek och borgen. (Svensson & Ulvenblad, 1994)  
 
Efter att all information samlats in och analyserats beslutar kreditgivaren om företaget ska få 
lånet eller inte. Altmans (1985) fjärde och femte punkt i kreditprocessen handlar om 
uppföljning av företaget som beviljats lån. Företaget granskas med jämna mellanrum och 
banken undersöker företagets kreditvärdighet. Detta görs för att banken tidigt ska upptäcka 
om företaget inte kan slutföra återbetalningen av lånet. För att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga talar Svedin (1992) om att omvända företagets ekonomiska siffror till 
förklarande i ord. Det krävs då en bedömning av företagets omvärld och framtagande av 
relevanta siffror. 
 

2.3.3 Reviderade informationens betydelse i kreditprocessen 
 
Den vanligaste anledningen till att banker nekar kredit till små och medelstora företag är att 
företagets redovisningsinformation är bristfällig. Hos de noterade företagen är 
redovisningsinformationen riktad mot de externa intressenterna och det är då viktigt för 
företaget att presentera företagets framgång genom denna information.  I onoterade företag är 
det oftast ägaren som har en aktiv position i företaget och har då redan stor insyn i dess 
ekonomiska situation och framtidsutsikter. Till följd av detta har inte 
redovisningsinformationen samma betydelse för företagets drift. (Bruns, 2001) 

 
För att analysera redovisningsinformationen används program i datorn och ifall det behövs 
används extern expertis såsom företagets revisor, kreditupplysningsföretag och även 
branschorganisationer. Datorprogrammet ger banken en kreditpromemoria där nyckeltal, 
kassaflödesanalyser, budgetar och prognoser har räknats fram utifrån 
redovisningsinformationen. (Svensson, 2003) 
 
Årsredovisningar hämtas oftast in av kreditgivaren för bedömning av både nya och befintliga 
kunders kreditvärdighet. Omfattningen av redovisningsinformationen baseras på relationen till 
företagets ledare eller ägare. De gånger kreditgivaren inte samlar in årsredovisning är till 
kunder som kreditgivaren haft sedan innan. Istället baseras beslutet på 
kreditupplysningsinformationen.(Svensson, 2003) Kreditupplysningsföretagen bedömer 
företagets återbetalningsförmåga och deras bedömning grundas bland annat på företagets 
reviderade årsredovisning. De tittar främst på om revisionsberättelsen är ren eller oren. Mer 
än hälften av alla företag med en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 
går i konkurs. (Andersson, 2005) Redovisningsinformation anses viktigare vid bedömning av 
nya kunder och medelstora företag än befintliga kunder och små företag.   
Annan kompletterande redovisningsinformation bortsett från kreditupplysningsinformation är 
banker inte villiga att betala för, då kraven som ställts på redovisningens omfattning och 
innehåll anses rimliga. (Svensson, 2003) Årsbokslut är information som anses vara en av de 
viktigaste och har stor tillförlitlighet. Problemet med denna information är att den är gammal 
och kan visa händelser som inträffade upp till 18 månader sedan. (Svensson & Ulvenblad, 
1994) 

 
Kreditgivare anser att årsredovisningsinformationen är tillräckligt bearbetad fast 
informationen är för otillräcklig för att tolkas. Kreditgivaren måste hämta in kompletterande 
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information från företaget eller revisorn. Kreditgivaren menar att årsredovisningen från 
företagen är tillförlitlig på grund av att en revisor har granskat denna. Revisionsberättelsen är 
av stor betydelse vid beslut eftersom kreditgivaren anser att revisionsberättelsen måste vara 
ren för att en kreditansökan ska godkännas. (Svensson, 2003) 
 
Banker samlar in en mängd olika sorters information, både intern och extern, inför ett 
kreditbeslut (Gómez-Guillamón 2003). Banker har stort förtroende för reviderat material 
menar Gómez-Guillamón (2003). Han kommer i sin studie fram till att banker uppfattar 
informationen de får från revisionsberättelsen som avgörande för kreditbeslutet. Vidare menar 
han att revisorns utlåtande har en påverkan på kreditens storlek.  
 
I Storbritannien har utvecklingen visat att majoriteten av de allra minsta företagen med en 
omsättning under 4,7 miljoner inte väljer att frivilligt revidera sin årsredovisning. Medan i 
större företag så väljer de flesta att frivilligt revidera sin information. De vanligaste 
anledningarna till att företag väljer att frivilligt revidera sin årsredovisning är att företaget 
tycker det är viktigt för aktieägare, bank och andra finansiärer. En utmärkande sak är att 
studien visade att företag även reviderade sin årsredovisningsinformation för att minska 
kostnaderna. Detta genom att företagen får lägre ränta om årsredovisningen är reviderad vid 
en lånediskussion. (Collis, 2003) Företag med reviderad information har lägre räntekostnader 
på sina banklån än företag med oreviderad information. (Blackwell, 1998) 

 
Figur 2.1, Storbritanniens företags revisionsbeslut. (Collis, 2003) 

 
De olika delarna i årsredovisningen rangordnar bankerna enligt följande; resultaträkning, 
balansräkning, noter, kassaflödesanalys, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse. 
(Svensson, 2003) Företagens uppfattning om reviderad årsredovisningsinformation är att den 
ger en bra kontroll över företagets redovisning och att den ökar företagens möjligheter att 
skaffa kredit hos banken. Den reviderade informationen ger säkerheter för banken vid deras 
kreditbeslut. (Collis, 2003) 
 
Förvaltningsberättelsen innefattar en kort inblick i företaget. Den ska innehålla en kort 
beskrivning av företaget och betydelsefull information om till exempel ägarbyte har 
förekommit. Förvaltningsberättelsen ska alltså vara ett komplement till resultat- och 
balansräkningen, där den behandlar viktiga upplysningar som inte ingår i resultat- och 
balansräkningen. Resultaträkning och balansräkning visar även företagets ekonomiska 
ställning vid årets slut. Resultaträkningen ger läsaren en överblick på hur stora intäkter samt 
kostnader som förekommit under året. Utifrån detta framgår det om företaget gjort ett positivt 
eller negativt resultat. Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder. Vid en 
bedömning av balansräkningen är det viktigt att granska hur tillgångarna och skulder har 
värderats, om de har tagits upp till sina verkliga värden eller om det finns över respektive 
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undervärden. I årsredovisningen finns det noter som ger läsaren ytterligare förklaring på 
resultat och balansräkningen. En revisionsberättelse är underskriven av en revisor och den kan 
antingen vara ren eller oren. En ren revisionsberättelse är en bekräftelse på att företagets 
resultat och finansiella ställning i årsredovisningen har gett en rättvisande bild av 
företaget.(Svedin, 1992)   
 

2.4 Sammanfattning av teorin 
 
Agentteorin beskriver relationen mellan olika intressenter till ett bolag. Agentteorin grundas 
på att det råder informationsasymmetri mellan två parter t.ex. finansiären (principalen) och 
företagaren (agenten) där den ena parten, i detta fall företagaren, har ett informationsövertag. 
(Landström, 2003) För att minska den informationsasymmetri som uppstår krävs oberoende 
granskning av företagets redovisningsinformation. Revisorn blir den oberoende granskaren 
som överbygger informationsasymmetrin mellan agenten och principalen. (Adams, 1994) 

 
1 januari 1983 infördes revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige. Revisionsplikt 
innebär att en revisor granskar hur ett företag sköter sin redovisning och förvaltning. 
Uttalanden om hur företaget skött redovisningen och förvaltningen lämnar revisorn i sin 
revisionsberättelse. (FAR revision, 2006) Enligt artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv

 

föreskrivs obligatorisk revision av företagens årsbokslut och en granskning av 
förvaltningsberättelsen. Bolagens årsbokslut skall granskas av en eller flera personer som 
enligt nationell lagstiftning är behöriga att revidera räkenskaper. Direktivet berör aktiebolag 
och andra bolag med begränsat ansvar. Medlemsländerna har dock enligt artikel 51 rätt att 
undanta vissa företag från revisionsplikt.  
 
I små bolag träder kreditgivare fram som den största och mest betydelsefulla intressenten till 
redovisningsinformation. Eftersom bankerna inte själva bär kostnaden för revisionen är de 
intressenter som typiskt sett är positiva till lagstadgad revision. (Thorell & Norberg, 2005)  
 
För att bedöma låntagarens lämplighet vid ett kreditbeslut gör banken en kreditbedömning av 
företaget. Huvudmålet med kreditbedömning är att undvika kreditförluster och att maximera 
avkastningen på bankens riskkapital.(Green, 1996) Vid kreditbedömningen är de viktigaste 
bedömningsvariablerna för kreditgivaren personen, affärsidén, siffermaterialet och säkerheter. 
(Svensson & Ulvenblad, 1994) 
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3 Metod 
 
I detta kapitel förklarar vi arbetsgången av vår uppsats genom att beskriva förberedelserna 

och tillvägagångssättet av informationsinsamlandet till vår empiriska undersökning. 

Avslutningsvis för vi en diskussion om uppsatsens giltighet och tillförlitlighet.  
 

3.1 Undersökningens utformning 
 
En undersökning kan utformas antingen extensivt eller intensivt. Den utformning som bäst 
lämpar sig för den specifika problemställningen skall väljas. Valet av utformningen får stora 
konsekvenser för undersökningens giltighet. En extensiv utformning lämpar sig bäst när 
undersökningen ska gå in på bredden och ska generalisera till ett större antal enheter. En 
intensiv utformning bör användas när studien ska gå in på djupet och hitta många nyanser av 
ett mindre antal enheter. En nackdel med att använda ett extensivt upplägg är att det finns risk 
för att få alltför lite relevant data, medan att med en intensiv utformning är en generalisering 
omöjlig. (Jacobsen, 2002) 
 
Då vår studie går ut på att titta på olika företagsrådgivares inställning till revisionsplikten kan 
det vara svårt att få fram ett relevant resultat genom att gå på djupet med ett fåtal 
respondenter, då dessa respondenters åsikter kanske inte speglar den allmänna inställningen. 
Vår tanke var att med hjälp av ett större antal företagsrådgivare kunna generalisera och se om 
det finns något mönster kring hur inställningen ser ut. Utifrån det är en extensiv utformning 
mest lämplig för vår studie. 
 
Jacobsen (2002) skriver att en problemformulering antingen kan vara beskrivande (deskriptiv) 
eller förklarande (kausal). En beskrivande problemformulering syftar till att säga något om ett 
tillstånd vid en given tidpunkt medan en förklarande problemformulering syftar till att 
förklara orsakerna till en företeelse. Vårt syfte är att beskriva olika företagsrådgivares 
inställning till revisionsplikten. På så sätt passar vår problemformulering in under den 
deskriptiva utformningen. 
 

3.2 Undersökningens ansats 
 
Det finns två typer av metoder som kan användas vid undersökningar, dels den kvantitativa 
ansatsen dels den kvalitativa ansatsen. Användning av mätningar och kvantifiering med hjälp 
av matematik och statistik har lett till att vissa metoder kommit att kallas kvantitativa. Med 
andra ord är det metoder som mynnar ut i numeriska observationer eller som låter sig 
transformeras i sådana. Exempel på numeriska och statistiska observationer är exempelvis 
experiment, test, enkäter eller frågeformulär. Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att det 
inte används varken siffror eller tal, utan istället används formuleringar och citat från 
exempelvis intervjuer. (Backman, 1998)  
 
Bell (2000) menar att kvantitativt inriktade forskare studerar relationer mellan olika 
uppsättningar av fakta som samlats in. De använder vetenskapliga tekniker som kan ge 
kvantifierbara men även generaliserbara slutsatser. Detta styrks av Trost (1997) som menar att 
den kvantitativa metoden passar bättre när undersökningen syftar till att säkerställa något 
statistiskt. Jacobsen (2002) menar att avsikten med en kvantitativ studie är att få in lätt 
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systematiserbar information som forskaren i standardiserad form kan lägga in i en dator där 
många enheter kan analyseras samlat. En fördel med att använda en kvantitativ ansats är att en 
större population kan undersökas och att generella slutsatser kan dras. 
 
Då vi vill dra generella slutsatser kring hur inställningen till revisionsplikten ser ut krävs det 
att vi valt att göra en kvantitativ undersökning då det skulle bli för tidskrävande att gå på 
djupet med ett högt antal respondenter. Genom valet av en kvantitativ metod tror vi oss ha 
möjligheten att urskilja en större mängd företagsrådgivare inställning till ämnet.  
 

3.3 Litteratursökning 
 
Genom att studera tidigare forskning kring revisionsplikten kunde vi hitta en egen 
ämnesvinkling som oss veterligen inte behandlats enskilt förr i någon svensk studie. 
För att skriva den teoretiska referensramen har vi använt oss av sekundärdata som litteratur, 
artiklar och hemsidor. Att använda sig av dessa så kallade sekundära informationskällor är 
både tids- och kostnadsbesparande.  
 
Som utgångspunkt har vi använt oss av Thorell & Norbergs studie som skrevs på uppdrag från 
svenskt näringsliv och som behandlar revisionsplikten i Sverige. Den gav oss en bra bild av 
de regelverk som är aktuella i Sverige och Europa samt vilka för- och nackdelar det finns med 
revision. Den gav oss också väldigt många användbara källor som vi själva kunde arbeta 
vidare med för den fortsatta studien. 
 
För att hitta för ämnet relevant information har vi använt oss av Halmstads högskolebiblioteks 
katalog Hulda och det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. De sökord vi använde i 
första hand och i kombination till varandra var exempelvis revision, revisionsplikt, 
kreditbedömning och kreditprocessen. Vi har även haft stor nytta av högskolebibliotekets 
tidskriftslista där vi kunnat söka och hitta vetenskapliga artiklar. I databasen ABI/inform 
hittade vi en del intressanta artiklar efter att ha sökt på ord såsom information asymmetry and 
banking, audit report and financing decisions etc. 
 

3.4 Undersökningsmetod  
 
Primärdata är en källa som uppkommer eller som författarna får tag på under projektets gång 
(Bell 2000). Jacobsen (2002) beskriver primärkällor som information direkt från personer 
eller grupper av personer. Primärdata kan samlas in genom intervjuer, observationer eller 
enkäter. De fördelar som enkätutskick har är att det medför en låg kostnad. Dessutom anses 
frågeformulär vara en bra undersökningsmetod om respondenterna finner problemställningen 
som viktig och intressant samt om de har kunskap om ämnet. Det är då stor sannolikhet att 
svarsfrekvensen blir hög. (Jacobsen, 2002) Vi fick genom vår pilotstudie bekräftat att 
problemet ansågs aktuellt, vilket stärkte valet av enkäter som undersökningsmetod. En annan 
orsak till valet av enkätundersökning var att vi kunde nå respondenter spridda över ett stort 
geografiskt område, vilket ökar möjligheten för generalisering av våra svar.   
 
En enkätundersökning är en anonym metod som minskar effekten av att vi som 
intervjupersoner påverkar intervjuobjektet. Detta är något Jacobsen (2002) benämner som 
intervjuareffekt. Respondentens anonymitet upplevs ofta som högre vid ett enkätutskick än 
vid andra metoder som till exempel besöksintervju eller telefonintervju. Detta beror bland 
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annat på att det personliga avståndet till undersökaren tycks öka känslan av anonymitet. ( 
Jacobsen, 2002)  
 

3.4.1 Enkätstruktur 

 
Frågorna i enkäten är formulerade så att de ska besvara de syftespunkter vi ställt upp, som i 
sin tur baseras på vårt aktuella problem. Enkäten är precis som vår teoretiska referensram 
uppdelad i två huvuddelar vilka består av revision respektive kreditbedömning. Enkäten 
består av nio frågor varav fem är skattningsskalsfrågor där respondenten på en skala från 1-7 
skall bedöma betydelse eller ökning/minskning av kända faktorer. Anledningen till att vi 
valde att ha sju skalsteg kan förklaras av Wärneryd (1993) som menar att många skalsteg på 
en skattningsskala ger respondenten en större möjlighet att välja ett svarsalternativ som mer 
exakt uttrycker deras åsikt.  
 
Fråga 1 är av allmän karaktär och syftar till att klargöra vilken erfarenhet respondenten har av 
krediter. Fråga 2-4 är knutna till bankens kreditbedömning. De avser att ge svar på vilka 
faktorer företagsrådgivaren lägger störst vikt på vid sin kreditbedömning av nya respektive 
befintliga kunder, samt visa på hur viktiga årsredovisningens olika delar är för 
kreditbedömningen. Frågorna 5-9 behandlar respondentens inställning till reviderat material 
och revisionsplikten. Denna del innefattar också frågor om vilka möjliga konsekvenser 
företagsrådgivaren tror att ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna leda till för den 
lånesökande.  
 

3.5 Urval och urvalsmetod 
 
Vid undersökningar måste de objekt som ska studeras väljas ut på något sätt. De enheter som 
är intressanta att studera kallas för populationen och denna består oftast av en mängd 
individer. (Svenning, 2003) Populationen ska uppnå det syfte som har med undersökningen 
att göra, med andra ord ska rätt population undersökas (Körner & Wahlgren, 2002). 
 

3.5.1 Pilotstudie 
 
Innan vi bestämde oss för ämne och vilka företag vi ville inrikta oss på tog vi kontakt med en 
företagsrådgivare på en sparbank i Skurup. För det första ville vi få reda på om ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten sågs som ett aktuellt problem för banken och om det var 
något som diskuterades internt. Anledningen till att vi tog kontakt med en sparbank var att vi 
hade aningar om att dessa banker har en större valfrihet vid sin kreditbedömning än vad större 
banker har som vi tror styrs mer centralt. Till följd av den ökade valfriheten tror vi också att 
företagsrådgivare på sparbanker kan ta fler beslut utifrån sin egen inställning i många frågor 
utan att vara lika styrda centralt. Under pilotstudien fick vi bekräftat att frågor angående 
revisionspliktens vara eller inte vara sågs som ett aktuellt ämne för företagsrådgivare. Han 
bekräftade att sparbanker inte till lika stor del var styrda centralt och hade därmed ett lite 
större utrymme för individuella beslut. Han berättade vidare att de inte hade diskuterat vad ett 
avskaffande skulle innebära för deras bank, men han var övertygad om att alla inom 
branschen följt diskussionen i media och funderat över det och därmed har en egen inställning 
i frågan.  
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3.5.2 Val av företag 
 
Vi valde att studera sparbanker i Sverige. Anledningen till detta val var att vi genom 
pilotstudien fick bekräftat att dessa banker har större valfrihet vad gäller beslut jämfört med 
affärsbankerna där de flesta beslut fattas centralt. Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning 
om företagsrådgivarens inställning till att revisionsplikten ska avskaffas. Genom valet av 
sparbanker kan vi få personliga åsikter och inte en åsikt som ett centralkontor uppifrån har 
skapat. Sparbank är en bankform där banken inte har några aktieägare. Verksamheten regleras 
genom sparbankslagen, där alla vinster stannar i banken och går tillbaka till kunden. Jämfört 
med en affärsbank som till exempel Swedbank som är ett aktiebolag och ägs av aktieägare. 
 
Urvalet gjordes genom att använda webbsidan ”Jobba i Bank”[3] där alla banker i Sverige är 
listade. Totalt finns det 89 olika banker i Sverige. Kriterierna för att få vara med i vår 
undersökning var att banken i fråga skall vara en sparbank. Banken skall dessutom ha en egen 
hemsida med kontaktinformation samt minst en företagsrådgivare anställd. Av de 89 bankerna 
var 16 stycken affärsbanker och föll därmed bort. Totalt fanns det då 73 stycken olika 
sparbanker i Sverige. Kriterierna för att få vara med i vår undersökning var att banken i fråga 
skulle ha en egen hemsida med kontaktinformation samt att banken skulle ha minst en 
företagsrådgivare anställd. 12 av de 73 bankerna uppfyllde inte dessa kriterier.  
 

3.5.3 Val av respondent 
 
Vid val av respondent utgick vi från den person som är mest insatt i ämnet och som 
kreditbedömer företagen på sparbankerna. Efter att ha konsulterat en företagsrådgivare i 
pilotstudien fick vi bekräftat att företagsrådgivare på bankerna är de mest lämpade att svara på 
våra frågor. Då vi inte kunde få reda på den totala populationen av företagsrådgivare på 
sparbankerna, men vet den totala populationen av sparbanker satte vi upp som mål att komma 
i kontakt med minst en slumpvis vald företagsrådgivare på varje sparbank. Detta för att ge 
företagsrådgivare på alla banker chansen att ge sin inställning. Många av sparbankerna är 
stora och har ett flertal kontor på olika orter. I de fall sparbankerna var stora och har många 
kontor försökte vi få tag på fler än en företagsrådgivare. Detta kan leda till att vi får svar på 
fler enkäter än antalet valda sparbanker. För att försäkra oss om att företagsrådgivarna ville 
vara med i vår undersökning ringde vi upp dem innan vi skickade ut enkäten. Detta menar vi 
kan ge en positiv effekt på svarsfrekvensen då vi fick möjlighet att skapa en mer seriös 
kontakt med respondenten. 

 

3.6 Svarsfrekvens 
 
Vi ringde alla de 61 sparbankerna som uppfyllde våra kriterier och frågade om de ville ställa 
upp på vår enkätundersökning varav vi tillslut kom i kontakt med 45 stycken. Efter att ha 
skickat ut påminnelse till de företagsrådgivarna på de sparbanker som inte svarat erhöll vi 
svar från 36 av dessa 45 vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent av bankerna som sa sig 
vilja ställa upp. Vi har genom detta undersökt 59 procent av de sparbanker som mötte våra 
kriterier. Totalt fick vi svar på 54 enkäter. Detta förklaras genom att vi ringde mer än en 
företagsrådgivare på de sparbanker som var stora och hade flera kontor. En del 
företagsrådgivare mailade dessutom vidare enkäten till någon av sina kollegor som då också 
fyllde i enkäten. Eftersom vi är ute efter en personlig åsikt och inte bankens åsikt menar vi att 
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fastän en del banker svarat på fler enkäter än andra så påverkar detta inte studiens 
tillförlitlighet negativt. 
 

3.6.1 Bortfallsanalys 
 
I alla undersökningar uppkommer oftast så kallade urvalsfel. Det kan beskrivas som ”det som 
återstår” när vi tagit hänsyn till alla kända källor av fel eller den differens vi får därför att vi 
inte undersöker hela populationen. (Grenness, 2005) 
 
Jacobsen (2002) skriver att det finns fyra olika bortfall. Bortfall 1 uppstår när vi går från den 
teoretiska populationen, det vill säga alla vi kan uttala oss om, till den faktiska populationen 
som innefattar alla vi faktiskt vill uttala oss om. Bortfall 2 uppstår när vi går från den faktiska 
populationen till det teoretiska stickprovet. Med det menas att forskaren ofta inte kan 
undersöka hela den faktiska populationen utan måste göra ett representativt urval. Med 
bortfall 3 menas de som inte ställer upp eller de som inte returnerar en utsänd enkät, vilket 
leder till det faktiska stickprovet. Bortfall 4 innefattar att en uppgiftslämnare som har svarat 
på enkäten men hoppat över eller missat vissa frågor. 
 
Den teoretiska populationen i Sverige bestod av 73 stycken olika sparbanker Alla dessa fyllde 
inte de kriterier vi satt upp om att sparbanken i fråga skall ha en anställd företagsrådgivare 
samt en egen hemsida. Det ledde till att 12 banker föll bort när den faktiska populationen 
fastställdes. Orsaken till bortfallet av de 12 bankerna som inte fyllde dessa kriterier berodde 
på att de var väldigt små kontor. Vår faktiska population bestod  därför av 61 banker. 
 
Vi ringde alla de 61 bankerna, vilket blev vårt teoretiska stickprov, för att fråga om de ville 
ställa upp på vår enkätundersökning. 16 föll bort då vi misslyckades med att komma i kontakt 
med dem. Anledningarna till att vi inte kom i kontakt med företagsrådgivare på alla 
sparbanker berodde ofta på att personen i fråga var på tjänsteresa och därför inte var 
anträffbar. 
 
Totalt svarade 45 olika sparbanker att de var villiga att ställa upp på vår enkätundersökning. 
Vi erhöll svar från 36 av dessa. Anledningen till att nio banker inte svarade trots påminnelse 
tror vi kan ha med tidsbrist att göra, både för oss och för bankerna. Många banker vi kom i 
kontakt med och som sa sig vara villiga att svara på enkäten sa att de var väldigt stressade, 
men att de skulle svara på enkäten när de hade tid. Då vår tidsram var begränsad hade vi 
enbart tid att skicka ut en påminnelse till varje bank om de inte svarade på enkäten. Vi 
tvingades dessutom sätta upp en deadline för hur länge vi skulle vänta på enkäterna innan vi 
fortsatte med empirin och analysarbetet. Vi valde att bortse från enkäter som inkom efter 
deadlinen. 

3.6.2 Geografiskt bortfall 
 
Bell (2000) menar att bortfall innebär problem eftersom sannolikheten är stor att de som inte 
skickar tillbaka enkäten skiljer sig mot dem som gör det. För att kontrollera att bortfallet inte 
gjort vårt resultat snedfördelat geografiskt har vi valt att dela upp Sverige i tre delar Götaland, 
Svealand och Norrland. Den geografiska spridningen i vår teoretiska population bestående av 
73 sparbanker var: 74 procent (54st) Götaland, 19 procent (14st) Svealand och 7 procent (5st) 
Norrland.  
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Den geografiska spridningen i vår faktiska population bestående av 61 sparbanker var: 70 
procent (43st) Götaland, 21 procent (13st) Svealand och 8 procent (5st) Norrland, vilket inte 
skiljer sig nämnvärt från den teoretiska populationen.  
 
Den geografiska spridningen hos de 12 banker som föll bort när den faktiska populationen 
fastställdes var 11 banker från Götaland och 1 bank från Svealand. Då bankkontor från 
Götaland redan när den teoretiska populationen fastställdes var i klar majoritet menar vi att de 
11 banker som föll bort inte kommer ge någon geografisk påverkan på urvalet. Den faktiska 
populationen speglar väl den teoretiska populationen ur ett geografiskt perspektiv.   
 
Den geografiska spridningen på de 16 bankkontor vi inte fick tag på var 12 från Götaland, 2 
från Svealand och 2 från Norrland. Detta leder till att den geografiska spridningen bland de 45 
respondenter som var villiga att svara på enkäten var: 69 procent (31st) Götaland, 24 procent 
(11st) Svealand, 7 procent (3st) Norrland. Den geografiska spridningen hos de 12 banker som 
lovade att svara på enkäten men som inte gjorde det var 6 stycken från Götaland och 3 
stycken från Svealand och inga från Norrland. Detta påverkar enligt oss inte slutresultatet då 
bortfallet kan anses proportionerligt mot hur populationen ser ut geografiskt. Det leder till att 
den geografiska spridningen hos de banker som svarade på enkäten och som skickade tillbaka 
den till oss ser ut enligt följande: 69 procent (25st) Götaland, 22 procent (8st) Svealand, 8 
procent (3st) Norrland. Detta visar på att vårt resultat är proportionerligt med hur den faktiska 
populationen såg ut geografiskt.   
 

3.7 Metod för redovisning av empiri och analys 
 
Vi har valt att utforma empiri och analys utifrån vår intervjuguide då denna är upplagd efter 
teorins struktur, i och med detta får uppsatsen en röd tråd. Vi har även valt att redovisa empiri 
och analys tillsammans, då vi anser att det gör uppsatsen mer intressant och även minskar 
upprepningar.  
 
All data från enkäterna som samlats in från respondenterna har kodats vid behov och lagts in i 
dataprogrammet SPSS och i Microsoft Excel. Frågorna har sedan presenterats som 
medelvärde eller i procenttal. Resultatet presenteras antingen i tabellform eller som diagram. 
Löpande text presenterar tabellernas innehåll och här jämförs teorin med datan som 
redovisats.  
 
För att lättare se hur kreditvillkoren ändras i fråga 7 har vi slagit ihop svarsalternativ för att få 
fyra olika steg av förändring; obetydlig förändring, liten förändring, stor förändring och 
mycket stor förändring. Svarsalternativ ett hamnade i gruppen obetydlig förändring, två och 
tre i gruppen liten förändring, fyra och fem i gruppen stor förändring och alternativen sex och 
sju i gruppen mycket stor förändring.. De fullständiga svaren för alla svarsalternativen finns i 
bilaga 2.  
 
Vi testade om det fanns en statistisk skillnad mellan medelvärden på fråga två och tre. 
Nollhypotesen är alltså att de olika faktorerna är lika viktiga vid bedömning av nya kunder 
som vid befintliga kunder. P-värdet större än 5 procent ledde till att nollhypotesen 
förkastades. P-värdet finns under rubriken ”Sig.(2-tailed) i bilaga 2. Förkastas nollhypotesen 
kan vi dra slutsatsen att det inte finns någon statistisk skillnad mellan medelvärden för 
bedömningen av nya och befintliga kunder. (Wahlgren, 2005) 
 



Metod 

 19 

3.8 Den insamlade datas tillförlitlighet 
 

3.8.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet brukar beskrivas med att resultaten ska vara tillförlitliga och korrekt gjorda 
(Thurén, 1991). Reliabiliteten är ett mått på till vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2000). 
 
För att öka denna studies tillförlitlighet har vi försökt presentera vårt tillvägagångssätt öppet 
så att det finns möjligheter att göra en liknande studie. Vår undersökning behandlar inga 
känsliga frågor. Enkätfrågor upplevs dessutom för respondenten som den mest anonyma 
undersökningsmetoden enligt Jacobsen (2002). Detta anser vi öka möjligheterna för att 
intervjupersonerna efter bästa förmåga ger oss tillförlitliga svar.  
 
I och med att vi innan enkätutskicket ringde upp alla respondenter för att berätta om studien 
samt fråga om de ville medverka skapade vi en mer personlig kontakt med respondenterna än 
vad som är normalfallet vid enkätutskick. Via samtalet fick vi också chansen att förklara för 
respondenten att den blivit slumpvis utvald vilket också ökar respondentens känsla av 
anonymitet. (Jacobsen. 2002)  
 

3.8.2 Validitet 
 
Validitet, även kallat giltighet, är ett mått på om en viss fråga verkligen mäter eller beskriver 
det som den avses att mäta eller beskriva. En fråga som inte är reliabel saknar också validitet. 
Däremot kan en fråga ha hög reliabilitet utan att för den del ha hög validitet. Exempelvis kan 
en fråga ge likvärdiga svar vid olika tillfällen utan att frågan mäter det den är avsedd att mäta. 
Detta gör validitet till ett betydligt mer komplicerat begrepp. (Bell, 2000) 
 
För att öka validiteten i vår undersökning utgick vi ifrån vårt syfte när vi utformade frågorna 
till enkäten. Genom detta kunde vi säkerställa att frågorna mätte det de avsågs att mäta. På 
enkäterna som skickades ut till företagsrådgivarna fanns en förklarande text där vi beskrev 
vad de olika frågorna var avsedda att mäta. Genom att berätta för kolleger, forskare eller 
vänner vad syftet med studien är och fråga dem ifall frågorna som utformats kan fungera till 
undersökningen kan författarna få stor hjälp. Bell (2000) Vi tog hjälp av vår handledare som 
kritiskt granskade de frågor vi utarbetat för att säkerhetsställa frågornas validitet. 
  
Vi har varit noggranna med att undersöka alla företagsrådgivare på samma sätt. Inför 
intervjuerna har vi studerat bankernas hemsidor så att de stämmer överens med våra kriterier 
på val av sparbanker. Vi har även varit noggranna med att intervjua den person på banken 
som besitter mest kunskap om företagskrediter, vilket vi ansåg företagsrådgivaren göra. 
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4 Empiri och Analys 
 
I detta kapitel presenteras datainsamlingen från vår enkätundersökning. Kapitlet är upplagt 

så att vi först beskriver de olika faktorernas betydelse för kreditbedömningen. Sedan går vi in 

på hur ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka kreditbedömningen. Den teoretiska 

referensramen har vävts ihop med det insamlade materialet  

 

4.1 Olika faktorers betydelse vid kreditbedömning av företag 
 

Kreditbedömning              
nya kunder (Skala 1-7) N Mean Std. Deviation 

Personen 54 6,50 ,841 
Affärsidén 54 6,39 ,712 
Kreditupplysningsföretag 54 5,46 1,328 
Annan 
redovisningsinformation 54 5,20 1,172 

Årsredovisning 54 5,09 1,457 
Säkerheter 54 5,09 1,292 
Valid N  54     

Tabell 4.1. Olika faktorers betydelse vid kreditbedömning av nya kunder. 

 
Företagsrådgivarna bedömer personen som en väldigt viktig faktor vid kreditbedömningen av 
en ny kund eftersom faktorn har fått ett medelvärde på 6,50 av 7 i undersökningen. Därefter 
bedöms affärsidén (6,39) och kreditupplysningsföretag (5,46) som andra viktiga faktorer. 
Annan redovisningsinformation får ett medelvärde på 5,20 medan både årsredovisningen och 
säkerheter får ett medelvärde på 5,09.  
 

Kreditbedömning            
befintliga kunder (Skala 1-7) N Mean Std. Deviation 

Personen 54 6,41 1,019 
Affärsidén 54 5,78 1,423 
Årsredovisning 54 5,28 1,156 
Annan 
redovisningsinformation 54 5,00 1,166 

Kreditupplysningsföretag 54 4,76 1,516 
Säkerheter 54 4,61 1,323 
Valid N 54     

Tabell 4.2. Olika faktorers betydelse vid kreditbedömning av befintliga kunder. 

 
När företagsrådgivarna bedömer en befintlig kund anses personen som en väldigt viktig faktor 
med ett medelvärde på 6,41 av 7. Affärsidén bedöms därefter till ett medelvärde på 5,78 
medan årsredovisningsinformationen får ett medelvärde på 5,28. Annan 
redovisningsinformation får ett medelvärde på 5,00. Kreditupplysningsföretag och 
säkerheterna får medelvärden på 4,76 respektive 4,61.  
 
Svensson & Uhlvenblad (1994) menar att de viktigaste bedömningsvariabler vid en 
kreditbedömning är personen, affärsidén, siffermaterialet och säkerheterna. Att dessa 
variabler är viktiga ger vår enkätundersökning stöd, då alla nämnda variabler får värden som 
ligger signifikant över det neutrala mittvärdet på 4.  
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En statistisk skillnad mellan de olika variablerna vid kreditbedömning av nya och befintliga 
kunder kunde påvisas. Testresultaten redovisas i bilaga 2. Testet visar en statistisk skillnad i 
användningen av affärsidén (p=0,01<0,05). Företagsrådgivaren anser affärsidén som viktigare 
vid bedömning av nya kunder än befintliga.  Det finns en statistisk skillnad mellan hur viktig 
säkerheten anses vara vid bedömningen av nya och befintliga kunder (p=0,000<0,05). Testet 
visade att säkerheterna anses viktigare vid kreditbedömning av nya kunder än befintliga 
kunder. Vidare visade testet att det finns en statistisk skillnad i användning av 
kreditupplysningsföretag (p=0,000<0,05). Användningen av kreditupplysningsföretagen anser 
företagsrådgivaren vara mer viktig vid bedömning av nya kunder än befintliga. Detta stämmer 
inte med Svensson (2003) som säger att användningen av årsredovisningsinformation inte är 
så viktig vid bedömning av befintliga kunder. Utan vid kreditbedömning av befintliga kunder 
baserar banken sitt beslut på kreditupplysningsinformation.  
 

Redovisningsinformations 
betydelse  (Skala 1-7) N Mean Std. Deviation 

Resultat- Balansräkning 54 6,46 ,719 
Revisionsberättelse 54 5,93 1,113 
Noter 54 5,67 1,259 
Kassaflödesanalys 54 5,48 1,463 
Förvaltningsberättelse 54 4,11 1,562 
Valid N  54     

Tabell 4.3. Betydelsen av årsredovisningens olika delar vid kreditbedömning. 

 
Resultat- och balansräkning bedömer företagsrådgivarna vara den viktigaste delen i 
årsredovisningen med ett medelvärde på 6,46 av 7. Därefter anses revisionsberättelsen (5,93) 
och noterna (5,67) vara viktiga faktorer. Kassaflödesanalysen och förvaltningsberättelsen fick 
5,48 respektive 4,11 i medelvärde.  
 
Svensson (2003) jämförde betydelsen av årsredovisningens olika delar vid kreditbedömningen 
för en kreditgivare. Forskningen visade att resultat/balansräkning är den viktigaste delen. 
Därefter kom noterna följt av kassaflödesanalys, revisionsberättelse och 
förvaltningsberättelse. Vår undersökning bekräftade Svenssons resultat på alla punkter utom 
en. I vår undersökning hamnar revisionsberättelsen som den näst viktigaste delen efter 
resultat/balansräkningen. Resultatet kan förklaras med vad Gómez-Guillamón (2003) kommit 
fram till som är att bankerna uppfattar informationen från revisionsberättelsen som avgörande 
för kreditbeslut. Är revisionsberättelsen oren är detta en varnande signal för en bank som 
överväger att ge lån (Cassel 1996). 
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4.2 Revisionspliktens påverkan vid kreditbedömning 
 

Hur viktigt är det att årsredovisningen är reviderad vid er 

kreditbedömning av företag?

0,0% 0,0% 0,0%
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Tabell 4.4 Betydelsen av att årsredovisningen är reviderad 

 
Företagsrådgivarna är positivt inställda till reviderat årsredovisningsmaterial, då 92,5 procent 
angett svar som ligger över vårt neutrala mittvärde på 4. Av dessa har 33,3 procent av 
sparbankerna svarat att reviderad årsredovisningsmaterial är mycket viktigt. 40,7 procent 
svarade att den är viktig medan 18,5 procent svarade att den är ganska viktig. 7,4 procent är 
neutralt inställda till den reviderade årsredovisningen. Ingen av företagsrådgivarna anser att 
den reviderade årsredovisningen är oväsentlig vid kreditbedömning av företag, då ingen 
angett svarsalternativ ett, två eller tre. Thorell & Norberg (2005) menar att kreditgivare är den 
största intressenten till redovisningsinformation och därför är deras positiva syn på att 
räkenskaperna skall vara reviderade inte överraskande. Vår studie stöder detta påstående 
eftersom 92,5 procent av respondenterna tycker att reviderad årsredovisning är viktig vid 
kreditbedömning av företag. Detta styrks även av Gómez-Guillamón (2003) som menar att 
banker har stort förtroende för reviderat material. 
 

Anser du som kreditgivare att revisionsplikten ska avskaffas för…? 
 Andel i procent(antal) 
Samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision 77,8 %  (42st) 
Aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas 0,0 %    (0st) 
Aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas 14,8 %  (8st) 
Samtliga aktiebolag bör undantas från revisionsplikten 0,0%     (0st) 
Vet ej 7,4%     (4st) 

Tabell 4.5. Företagsrådgivarnas inställning till hur revisionsplikten ska avskaffas 

 
Av våra respondenter anser 77,8 procent att samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision. 
Att endast aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas från revisionsplikten anser 14,8 
procent respondenterna. Ingen av respondenterna anser att samtliga aktiebolag bolag eller 
aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas från revisionsplikten. 7,4 procent av 
företagsrådgivarna har inte någon åsikt om vilka företag som bör undantas från 
revisionsplikten.    
 
Svanström (2006) visade i sin studie vad företagens inställning var till vilka företag som bör 
undantas från revisionsplikten. Svanström kom fram till att 67,2 procent av företagen tyckte 
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att samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt. Detta kan jämföras med vår studie 
som behandlar sparbankens inställning. Den visar att 77.8 procent av företagsrådgivarna vill 
att samtliga aktiebolag bör ha revisionsplikt. Vidare visar Svanström (2006) studie att 20 
procent av företagen vill att aktiebolag med färre än tio anställda ska undantas revisionsplikt 
och 2,9 procent vill att färre än 50 anställda ska undantas revisionsplikt. 1 procent av 
företagen vill att samtliga aktiebolag bör undantas från revisionsplikten och 7,6 procent hade 
ingen åsikt i frågan. Sparbankernas inställning i vår studie till samma frågar visar på ungefär 
samma svar där 14,8 procent av respondenterna anser att aktiebolag med färre än tio anställda 
bör undantas revisionsplikten och 7,4 procent hade ingen åsikt i frågan. Övriga svarsalternativ 
var det ingen av respondenterna som angav. 
 
 

Kommer du att kräva att alla företag har reviderad 

årsredovisning vid kreditbeslut trots att revisionsplikten 

avskaffas?
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Tabell 4.6. Kommer kreditgivaren kräva reviderad årsredovisningsinformation vid kreditbeslut 

 
79,6 procent (43st) av företagsrådgivarna som var med i vår enkätundersökning svarade att de 
inte kommer att kräva någon reviderad årsredovisning vid kreditbedömningen även om 
revisionsplikten avskaffas. 20,4 procent (11st) kommer att kräva att företagens 
årsredovisningar ska vara reviderade även om revisionsplikten för dessa företag avskaffas.  
 
Hur kommer kreditvillkoren att ändras för företag som inte lämnar reviderad material? 

 Obetydlig 
förändring 

Liten 
förändring 

Stor 
förändring 

Mycket 
stor 
förändring 

Högre ränta 10,3 % 
(4st) 

28,2 % 
(11st) 

46,2 % 
(18st) 

7,7 % 
(3st) 

Högre krav på 
säkerheter 

10,3 % 
(4st) 

20,1 % 
(9st) 

43,6 % 
(17st) 

15,4 % 
(6st) 

Minskad 
kreditlimit 

12,8 % 
(5st) 

33,3 % 
(13st) 

41,0 % 
(16st) 

5,1 % 
(2st) 

Tabell 4.7, Förändringar på kreditvillkoren vid kreditbeslut av företag med oreviderad årsredovisning 

 
Hos de företagsrådgivare som inte kräver reviderad årsredovisning kommer 10,3 procent inte 
att förändra ränteläget för kunden även om revisionsplikten avskaffas. 28,2 procent kommer 
att öka räntan lite för det kreditsökande företaget. 46,2 procent av företagsrådgivarna kommer 
att öka räntan mycket medan 7,7 procent ser en mycket stor ökning av räntan för det 
kreditsökande företaget.  
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När det gäller krav på högre säkerheter kommer 10,3 procent av företagsrådgivarna inte att 
kräva mer säkerheter av det kreditsökande företaget även om revisionsplikten avskaffas. 20,1 
procent av sparbankerna kommer att kräva lite mer säkerheter medan 43,6 procent kommer att 
kräva en stor ökning. 15,4 procent av sparbankerna kommer att kräva en mycket stor ökning 
av säkerheterna om ett kreditsökande företag inte blivit reviderat. 
 
12,8 procent av företagsrådgivarna som inte kräver reviderad årsredovisning kommer att ha en 
oförändrad kreditlimit för företaget som söker kredit. 33,3 procent kommer att minska den 
kreditsökandes limit lite. 41,0 procent ser en stor minskning av kreditlimiten, medan 5,1 
procent ser en mycket stor minskning som en konsekvens.  
 
Tre av respondenterna har angett att kreditvillkoren kommer förändras på ett annat sätt än 
våra alternativ. De menar att det beror på utgångsläget vid kreditbeslutet.  De kommer att titta 
på vilka säkerheter som redan finns och hur återbetalningsförmåga för företaget är. De menar 
också att om de inte kräver reviderad årsredovisning är det sannolikt att företaget blir 
”hårdare” granskat av företagsrådgivaren så att de kan känna sig tillfreds, framförallt med 
värderingen av tillgångar.  
 
Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) skriver i sin studie att banker kommer att ta hänsyn till 
om årsredovisningen är reviderad, men att bankarna inte kommer att kräva det i allmänhet. De 
menar att bankerna är oense på frågan om de skall kräva reviderad årsredovisning. I vår 
undersökning är sparbankerna oense, men en klar majoritet (79,6 %) kommer inte att kräva att 
företagen har en reviderad årsredovisning för att få kredit. Vidare menar Ehrvervs- og 
Selskabsstyrelsen (2005) att revision kommer bli en konkurrensparameter på kreditmarknaden 
genom att tillämpa olika kreditvillkor beroende på om kunden har reviderad årsredovisning 
eller inte. Detta styrker vår undersökning som visar att merparten av de banker som inte 
kräver reviderad årsredovisning kommer att ändra kreditvillkoren för företaget. 
Undersökningen visar dock på att bankerna inte är överens om hur stor förändringen av 
räntan, säkerheterna och kreditlimiten kommer bli. Collis (2003) och Blackwell (1998) menar 
att reviderad information påverkar räntesättningen. De menar att den vanligaste anledningen 
till att företagen frivilligt reviderar sin årsredovisning fastän de inte är tvungna, beror på att 
räntan blir mindre för dessa företag. Vår studie visar att den stora förändringen för de som inte 
behöver lämna reviderat material är att de får lämna betydligt mer säkerheter. 
 

Vad anser du vara den största nyttan ni har av revision idag? 
Det ger bättre ordning på företagets löpande bokföring 5,6 % (3st) 
Årsredovisningen blir mer tillförlitlig 85,2% (46st) 
Det finns en revisor att tillgå vid behov 9,3% (5st) 
Ingen nytta 0% (0st) 

Tabell 4.8,  Nyttan företagsrådgivaren ha av revision 

 
Den nytta företagsrådgivarna främst ser med revisionen är att årsredovisningen blir mer 
tillförlitlig vilket 85,2 procent svarade. 9,3 procent svarade att de hade nytta av att kunna 
tillgå en revisor vid behov och 5,6 procent ansåg sig ha nytta av revision genom att den ger en 
bättre ordning på företagets löpande bokföring. Ingen av respondenterna ansåg sig inte ha 
nytta av revisionen. Thorell & Norberg (2005) nämner tre fördelar av revision. För det första 
att den leder till bättre ordning i den löpande bokföringen, för det andra att den ger en mer 
tillförlitlig årsredovisning och slutligen att det finns en revisor att tillgå vid behov. Vår studie 
ger mest stöd för att bankerna upplever att revisionen ökar årsredovisningens tillförlitlighet, 



Empiri och Analys 

 25 

vilket 85,2 procent av respondenterna svarade. Även Svensson (2003) nämner i sin studie att 
kreditgivaren anser årsredovisningen vara tillförlitlig på grund av revisorns granskning. 
 

I vilka fall tar du kontakt med det kreditsökande företagets revisor? 
(Flera svarsalternativ är tillåtna)  
Alltid 5,6 % (3st) 
Om företag är en ny kund för banken 35,2%  (19st) 
När det finns en stor osäkerhet hos företaget 79,6% (43st) 
Aldrig 0% (0st) 
Andra orsaker 48,1% (26st) 

Tabell 4.9 Företagsrådgivarens användning av revisorn. 

 
När det finns en stor osäkerhet hos företaget som söker kredit svarar 79,6 procent av 
företagsrådgivarna att de tar kontakt med företagets revisor. 48,1 procent angav att de 
kontaktade revisorn av andra orsaker än de svarsalternativ som fanns tillgängliga. 35,2 
procent tar kontakt med revisorn om det kreditsökande företaget är ny kund i banken. 5,6 
procent av respondenterna tar alltid kontakt med revisorn vid ett kreditbeslut, medan inga 
respondenter angav att de aldrig kontaktade revisorn.   
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5 Slutsatser 
 
I den avslutande delen av uppsatsen sammanfattas undersökningen tillsammans med våra 

analyser och slutsatser utifrån uppsatsens syfte. Vidare ger vi implikationer till debatten kring 

revisionsplikten och även förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Studiens resultat och diskussion  
 
• Ett av våra syften var att beskriva betydelsen av de olika faktorer företagsrådgivaren 

använder sig av vid kreditbedömning av nya och befintliga kunder  

 
Vår studie visade att vid kreditbedömning av nya och befintliga kunder är personen den faktor 
företagsrådgivaren värdesätter högst. Att så är fallet tror vi beror på att företagsrådgivaren vill 
ha ett långsiktigt samarbete med det kreditsökande företaget. Därför anser företagsrådgivaren 
att personen är viktig vid första kontakten med nya kunder för att skapa och sedan bibehålla 
en god relation med kunden då den är en befintlig kund i banken.  
 
Vid en jämförelse av faktorernas betydelse vid kreditbedömning av en ny respektive befintlig 
kund påvisades statistiskt säkerställda skillnader.  Företagsrådgivarna anser att affärsidén, 
säkerheterna och användning av kreditupplysningsföretag är viktigare vid bedömning av nya 
kunder än vid befintliga kunder. Att affärsidén värderas högre vid en ny kund tror vi beror på 
att företagsrådgivaren inte vet så mycket om kunden och genom affärsidén får 
företagsrådgivaren en bra uppfattning om företagets verksamhet och visioner. När kunden är 
befintlig har företagsrådgivaren redan sådan information. Att säkerheterna värderas högre vid 
bedömning av nya kunder tror vi också grundas på att informationen är sämre när 
företagsrådgivaren får en ny kund, vilket leder till högre osäkerhet än med befintliga kunder. 
Detta kompenseras genom att kräva en högre grad av säkerheter av det kreditsökande 
företaget. Att kreditupplysningsföretag används mer vid nya kunder tror vi beror på att 
företagsrådgivaren får viktig information från kreditupplysningsföretagen, som innefattar 
grundläggande information om kunden, delar från deras årsredovisning och 
betalningsanmärkningar. Detta är ett snabbt och smidigt sätt för företagsrådgivaren att få en 
inblick över kundens ekonomiska situation och betalningsanmärkningar. Vid en befintlig 
kund har företagsrådgivaren skapat en egen uppfattning om kundens situation som vi tror är 
viktigare än kreditupplysningsinformationen.    
 

• Vårt andra syfte var att beskriva kreditbedömarens inställning till reviderad 

information vid kreditbedömning 

 
Vår undersökning visade att 92,5 procent av företagsrådgivarna är positivt inställda till att 
årsredovisningen är reviderad. Den nytta flest företagsrådgivare anser sig ha av revisionen är 
att den gör årsredovisningen mer tillförlitlig. Tillgång till revisorn är också till stor nytta för 
företagsrådgivaren när kunderna är nya och informationen om dessa är osäkra.   Att 
företagsrådgivarna är så positivt inställda till att revisionsplikten inte ska avskaffas tror vi 
beror på att banken inte står för revisionskostnaderna utan den reviderade årsredovisningen 
ger banken endast fördelar vid kreditbedömningen. Majoriteten av företagsrådgivarna 
kommer ändå inte att kräva att kunden har reviderad årsredovisning vid kreditbesluten, istället 
kommer kunder med oreviderad årsredovisning få sämre kreditvillkor. En anledning till att 
företagsrådgivare inte kommer att kräva reviderad årsredovisning vid kreditbeslutet kan vara 
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att det finns andra faktorer än årsredovisningen som anses viktigare enligt vår undersökning. 
Vår studie visar att många av de andra faktorerna har ett större medelvärde än 
årsredovisningen och anses därmed vara viktigare.  
 

5.2 Implikationer till debatten kring revisionsplikten 
 
Vårt bidrag till debatten om revisionsplikten ska avskaffas visar att företagsrådgivare på 
sparbanker anser att revisionsplikten ska finnas kvar på samtliga aktiebolag i Sverige. 
Svanströms (2006) forskning om företagens inställning till revisionsplikten visade att 
företagen också vill att samtliga aktiebolag ska behålla revisionsplikten. Vår studie 
tillsammans med Svanström (2006) visar att varken företag eller dess kreditgivare anser att 
revisionsplikten ska avskaffas. Anledningen till detta tror vi beror på att företagens 
kreditvillkor kommer att påverkas negativt om deras årsredovisning inte är reviderad. Vi tror 
därför att kreditsökande företag till sparbanken kommer att revidera sin årsredovisning fastän 
att de inte är tvungna enligt lag. Detta på grund av att det kommer gynna företaget 
kostnadsmässigt. Skulle ett avskaffande av revisionsplikten bli av så tror vi att endast företag 
som inte har lån eller inte vill ta lån kommer att utnyttja denna möjlighet att inte revidera sin 
årsredovisning.  
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår studie har visat företagsrådgivares inställning till revisionsplikten innan ett eventuellt 
avskaffande ägt rum. En intressant aspekt är att se vad konsekvenserna blir efter att 
revisionsplikten avskaffats. Är inställningen hos företagsrådgivarna fortfarande densamma 
som den var innan avskaffandet? Denna jämförelse hade enligt oss varit väldigt intressant. 
Även en studie om vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten leder till efter att 
det ägt rum och sedan jämföra det med andra länder som avskaffat revisionsplikten. 
 
Vi valde i vår studie att enbart fokusera på företagsrådgivare på olika sparbanker. En annan 
tänkbar vinkling på en studie kan vara att jämföra inställningen till revisionsplikten mellan 
företagsrådgivare på sparbanker med affärsbanker. En annan vinkling till fortsatt forskning är 
att undersöka andra intressenters inställning till ett avskaffande av revisionsplikten för att ge 
en komplett bild av inställningen till revisionsplikten.     
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Intervjuguide  
 
 
Del 1. 

Kreditbedömning (Fråga 1-4) . Dessa frågor avser att ge svar på vilka faktorer banken lägger 
störst vikt på vid sin kreditbedömning av nya respektive befintliga kunder, samt visa på hur 
viktiga årsredovisningens olika delar är för kreditbedömningen.      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Hur lång erfarenheten har du av handläggning av krediter? ______år 
 
 
2. Bedöm följande faktorers betydelse vid en kreditbedömning av nya kunder 
(1 är Oväsentlig och 7 är Mycket viktig.) 

Personen   1     2     3     4     5     6    7   
Affärsidén   1     2     3     4     5     6    7  
Årsredovisning  1     2     3     4     5     6    7   
Annan redovisningsinformation 1     2     3     4     5     6    7   
Säkerheterna   1     2     3     4     5     6    7  
Kreditupplysningsföretag  1     2     3     4     5     6    7   
 

 
3. Bedöm följande faktorers betydelse vid en kreditbedömning av befintliga kunder 
(1 är Oväsentlig och 7 är Mycket viktig.) 

Personen   1     2     3     4     5     6    7   
Affärsidén   1     2     3     4     5     6    7  
Årsredovisning  1     2     3     4     5     6    7   
Annan redovisningsinformation 1     2     3     4     5     6    7  
Säkerheterna   1     2     3     4     5     6    7  
Kreditupplysningsföretag  1     2     3     4     5     6    7   
 
 

4. Bedöm följande redovisningsinformations betydelse vid en kreditbedömning 
(1 är Oväsentlig och 7 är Mycket viktig) 

Förvaltningsberättelsen  1     2     3     4     5     6    7  
Resultaträkningen/Balansräkningen 1     2     3     4     5     6    7  
Revisionsberättelsen  1     2     3     4     5     6    7   
Noter   1     2     3     4     5     6    7  

 Kassaflödesanalys  1     2     3     4     5     6    7   
 

 
 
Del 2. Revisionsplikten 
(Fråga 5-9) Revisionsplikten har länge varit ifrågasatt för de minsta företagen i Sverige och 
mycket talar för att ett avskaffande är på gång. Frågorna i del 2 avser att beskriva bankens 
inställning till revisionsplikten samt vilka eventuella konsekvenser ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle leda till.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5. Hur viktigt är det att årsredovisningen är reviderad vid er kreditbedömning av företag? 

(1 är Oväsentlig och 7 är Mycket viktig) 
 1     2     3     4     5     6    7   

 
 
6. Anser Du som kreditgivare att revisionsplikten ska avskaffas för…? 
(endast ett kryss) 
 
Samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision  O 
Aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantags  O 
Aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantags  O 
Samtliga aktiebolag bör undantags från revisionsplikten O 
Vet ej     O 
 
 
7. Kommer du att kräva att alla företag har reviderad årsredovisning vid kreditbeslut trots att 
revisionsplikten avskaffas? 

 
O Ja  
O Nej 
 
Om nej, hur skulle kreditvillkoren ändras för denna kund? 
(1 är Obetydlig ändring och 7 är Mycket stor ändring) 
Högre ränta  1     2     3     4     5     6    7   
Högre krav på säkerheter   1     2     3     4     5     6    7   
Minskad kreditlimit  1     2     3     4     5     6    7   
Andra förändringar  ___________ 

 
 
8. Vad anser du vara den största nyttan ni har av revision idag? 
(Endast ett kryss) 
 O  Det ger bättre ordning på företagets löpande bokföring 
 O  Årsredovisningen blir mer tillförlitlig 
 O  Det finns en revisor att tillgå vid behov 
 O  Ingen nytta 
 
 
9. Vid kreditbedömningen av ett företag hur ofta tar ni kontakt med företagets revisor? 
(Flera kryss får göras) 

O Alltid 
O Om företag är en ny kund för banken 
O När det finns en stor osäkerhet hos företaget 
O Aldrig 
O Andra orsaker
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Paired Samples Test

,093 ,853 ,116 -,140 ,325 ,798 53 ,428

,611 1,220 ,166 ,278 ,944 3,682 53 ,001

-,185 1,455 ,198 -,582 ,212 -,936 53 ,354

,204 ,919 ,125 -,047 ,455 1,629 53 ,109

,481 ,885 ,120 ,240 ,723 3,999 53 ,000

,704 ,964 ,131 ,441 ,967 5,364 53 ,000

Personen - PersonenPair 1

Affärsidén - AffärsidénPair 2

Årsredovisning -
Årsredovisning

Pair 3

Annan red.info - Annan
redo.info

Pair 4

Säkerheter - SäkerheterPair 5

Kreditupplys. -
Kreditupplys.

Pair 6

Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Testresultaten på om det fanns skillnader mellan medelvärden på fråga två och tre. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Högre ränta 11,4 % 

(4st) 
17,1 % 
(6st) 

14,3 % 
(5st) 

17,1 % 
(6st) 

31,4 % 
(11st) 

5,7 % 
(2st) 

2,9 % 
(1st) 

Högre krav på 
säkerheter 

11,4 % 
(4st) 

11,4 % 
(4st) 

11,4 % 
(4st) 

14,3 % 
(5st) 

34,3 % 
(12st) 

17,1 % 
(6st) 

0%        
(0st) 

Minskad kreditlimit 14,3 % 
(5st) 

11,4 % 
(4st) 

22,9 % 
(8st) 

31,4 % 
(11st) 

14,3 % 
(5st) 

5,7 % 
(2st) 

0 %     
(0st) 

De fullständiga svaren från fråga sju 
 
 
 
 
 


