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Förord 
 

Inledningsvis vill vi tacka alla berörda parter som lagt ner tid och ansträngning för att hjälpa 

oss med färdigställandet av vår studie. Vi vill tacka våra respondenter för att Ni tagit er tid 

att ställa upp på en intervju och det engagemang som ni visat för vårt ämne som hjälpt oss att 

genomföra vår studie. 

 

Vi vill även rikta ett tack till Per-Ola Ulvenblad och Jonas Gabrielsson samt våra opponenter 

för stort engagemang och som kommit med konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter under 

arbetets gång som har hjälpt oss att förbättra vår studie. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Små- och medelstora företag har länge haft problem med att anskaffa långsiktig 

finansiering från externa finansiärer. En orsak till detta är att dessa företag kan ha mer 

information om verksamheten än vad banken har. Detta problem kan lösas eller i vart fall 

minskas genom att anlita en auktoriserad revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult. 

Mycket har förändrats de senaste åren inom revisionsbranschen. Revisionsplikten har 

avskaffats för små- och medelstora företag, vilket lett till stora omställningar. Revisorerna är 

nu inte obligatoriska för dessa företag, vilket öppnar upp marknaden för 

redovisningskonsulter. Den auktoriserade redovisningskonsulternas roll har blivit allt mer 

omfattande. Den auktoriserade revisorns respektive auktoriserade redovisningskonsultens 

roller kommer närma sig varandra mer och mer i framtiden. 

 

Problem: Vilken betydelse har auktoriserade revisorer jämfört med auktoriserade 

redovisningskonsulter för bankers kreditgivning till små- och medelstora företag i Sverige? 

 

Syfte: Syftet med dennna uppsats är att ur bankens perspektiv beskriva betydelsen av 

auktoriserade revisoret jämfört med auktoriserade redovisningskonsulter vid kreditgivning till 

små- och medelstora företag. Syftet är även att identifiera och analysera likheter och 

skillnader mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulters betydelse 

vid kreditgivning samt identifiera orsakerna till detta. Vi vill även bidra med en modell för att 

förklara likheter och skillnader i betydelsen av auktoriserade revisorer respektive 

auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

Metod: Studien har utgått från tidigare forskning och har en abduktiv ansats. Studien har 

vidare antagit en kvalitativ metod i form av åtta intervjuer mer kreditgivare. I urvalet av 

respondenter ingår erfarna kreditgivare från erkända banker i Sverige. 

 

Resultat och slutsats: Studien visar att bankerna i stor omfattning står kvar i revisorstanken 

men har alltmer öppnat sig för det arbete en redovisningskonsult utför. Anledningen till detta 

är att revisoryrket i allmänhet är mer känt och revisorn ses som en slags garanti för att 

företagets redovisning sköts korrekt. Det gör att majoriteten av respondenterna ser revisorn 

som en trygghetsstämpel. En annan slutsats är att varken bankerna eller revisorerna har 

påverkats nämnvärt av revisionspliktens avskaffande och att alla respondenter ser positivt på 

avskaffandet. Men för att detta ska säkerställas har vi i vår studie funnit att 

redovisningskonsultens yreksroll bör utvecklas eller moderniseras för att på ett bättre sätt 

komplettera och ansluta verksamheten till revisionsfunktionen. Vi har även sett en tendens att 

det inte ställs olika krav på om företaget har revisor eller redovisningskonsult utan det är 

samma kriterier som gäller för alla mindre företag när de lämnar in en kreditansökan. 

 

 

Abstract 
 

Background: Small- and medium- sized businesses have during a long time had difficulties 

in raising long-term funding from external financiers, a reason for this is that these companies 

may have more information about their own business than the bank has. One way to reduce 

this problem is to hire a certified public auditor or a certified accounting consultant. Much has 

changed in recent years in the accounting profession. Mandatory audit has been abolished for 



 

 
 

small- and medium-sized businesses, which has led to major changes. Auditors are now not 

mandatory for these companies, which opens up the market for accounting consultant´s. The 

certified accounting consultant´s role has become more extensive. The auditor and the 

accounting consultant’s roles will converge more and more in the future. 

 

Problem: What is the importance of certified public auditors compared to certified 

accounting consultant´s for the banks when granting loans to small- and medium- sized 

businesses in Sweden? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe from the bank’s perspective the importance 

of certified p ublic auditors compared to certified accounting consultant´s when granting loans 

to small- and medium- sized businesses. The aim is also to identify and analyze the 

similarities and diffrences between the importance of certified public auditors and certified 

accounting consultant´s when granting loans and identify the reasons for this. We also want to 

contribute with a model to explain the similarities and differences in the importance of 

certified public auditors and certified accounting consultants. 

 

Method: The study is based on previous research and has an abductive approach. The study 

has also adopted a qualitative approach in the form of eight interviews with bank officers. The 

sample of respondents included experienced bank officers from well known banks in Sweden. 

 

Results and conclusion: The study confirms that banks still prefer an auditors report to 

secure that facts and figures are correct. But lately banks have increasingly opened up to 

accepting the reports from a certified accounting consultant. This development has started by 

banks accepting accounting consultants work concerning small and uncomplicated 

companies. But banks still see an auditors report as a reliable and decisive security stamp. We 

will propose that our study shows that the role of accounting consultant will be and even are 

being modernized and developed in order to be a more effective complement to an auditors 

report. That will give all parties a win – win situation.   
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1. Introduktion 

Inledningsvis presenteras revisorns respektive redovisningskonsultens roller i samhället och 

dess betydelse för låneansökande företag, sedan följer en förklaring av bankens funktion som 

kreditgivare. Inledningen fortsätter sedan med en problemdiskussion kring ämnet för att till 

sist utmynna i studiens problemformulering och syfte.

 
 

1.1 Problembakgrund 
Små- och medelstora företag (SME) har under en lång tid haft problem med att anskaffa 

långsiktig finansiering från externa finansiärer, vilket kan hålla tillbaka deras utveckling och 

tillväxt (Grunert & Norden, 2011). Till skillnad från stora företag kan små- och medelstora 

företag inte få tillgång till den traditionella kapitalmarknaden istället är de starkt beroende av 

till exempel banklån som den viktigaste finansieringskällan (Grunert & Norden, 2011). 

Informationsasymmetri är ett problem som förekommer ofta mellan banken och SME, vilket 

innebär att de mindre företagen ibland kan ha mer information om verksamheten än vad 

banken har. Detta kan ofta leda till att banken avslår finansiering till dessa företag på grund av 

att den redovisningsinformation som banken utgår ifrån i sitt bestlut är otydlig. Därmed blir 

det svårt för banken att bedöma företagets långsiktiga överlevnad, risk och 

återbetlningsförmåga (Bäckström, 1998). 

Ett sätt att minska informationsasymmetrin är att anlita en auktoriserad revisor. En 

auktoriserad revisor innebär att revisorn är kvalificerad med högre revisorsexamen, det krävs 

fyra års akademisk utbildning vilket kompletteras med fem års praktisk erfarenhet (FAR, 

2013).   Revisorn har en betydande roll då viktiga finansiella aktörer visar ett stort intresse för 

revision och redovisningsstandarder (Hemraj, 2002). Med hjälp av revisorns granskning kan 

bankerna förutse en del risker i den information som ligger till grund för kreditbeslut 

(Svensson, 2003). För att bankerna och andra intressenter ska kunna lita på informationen kan 

de begära en reviderad årsredovisning, vilket ger en ökad trovärdighet och en rättvisande bild 

av företagets finansiella information (Collis, Jarvis & Skeratt, 2004). Revision innebär bland 

annat att planera, granska, och uttala sig om företagets årsredovisning och förvaltning. 

Revisorns roll är att kvalitetssäkra den finansiella information som intressenterna tar del av 

(Carrington, 2010). Om företag väljer att anlita en auktoriserad revisor ger det företaget mer 

trovärdiga årsredovisningsrapporter. Revisorn kan även ge ett antal fördelar till företaget som 

förbättrad processeffektivitet och ökad efterlevnad av lagar och regler (Knechel, Niemi, & 

Sundgren, 2008). 

Från och med november 2010 blev revisionsplikten frivillig för SME vilket berörde ungefär 

70 procent av aktiebolagen och handelsbolagen i Sverige (Skatteverket, 2010). För att företag 

ska klassificeras som ett mindre företag och därmed ha frivillig revision ska de endast 

uppfylla ett av följande krav: högst 3 anställda, högst 1,5 miljoner i balansomslutning och/ 

eller högst 3 miljoner i nettoomsättning (Skatteverket, 2010). Carrington (2010) menar att 

anledningen till en icke-lagstadgad revision i dessa företag är en anpassning till internationella 

förhållanden. 

Ett annat sätt att minska informationsasymmetrin mellan mindre företag och banken är att 

använda en auktoriserad redovisningskonsult. Under år 2006 införde FAR och SRF en 

auktorisation med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för att skydda 

redovisningskonsultens titel (SRF, 2015).  Avskaffandet av revisionsplikten för små- och 

medelstora företag samt nya tjänster på marknaden är några av de förändringar som lett till 
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ökat fokus på auktoriserade redovisningskonsulter och deras arbete (Halling, 2009). I och med 

avskaffandet av revisionplikten för SME behövs inte längre någon revisor men företag som 

ändå vill ha professionell hjälp med sin redovisning kan antingen behålla eller anlita en 

auktoriserad redovisningskonslut. Den auktoriserade redovisningskonsulten är en extern part 

som har kontroll över företagets bokföring nu när företagen inte längre behöver revisor 

(Paulsson & Agélii, 2010). Som ett resultat av slopandet av revisionsplikten har små företag 

jämfört med stora företag reducerat kostnaden för revision och samtidigt minskat den kvalitén 

som revisorn ger vid revision, vilket har medfört att den auktoriserade redovisningskonsulten 

blivit en intressant part för mindre företag (Samson, Mary, Clement, & Sule, 2012). 

När gränsvärdena för slopad revisionsplikt blev satta menade bankerna att det viktigaste var 

att kunna säkerställa företagets återbetalningsförmåga samt att det var väsentligt att bankerna 

kan fortsätta lita på uppgifterna från företagen (Danielsson, 2010). Dessutom behöver 

bankerna bedöma och hantera risker vid kreditgivning eftersom de kan hamna i finansiella 

problem om låntagarna inte kan betala tillbaka sina lån (Riksbanken, 2001). Förutsättningen 

vid en riskbedömning är bankernas insikt om kundspecifika förhållanden till exempel 

finansiella styrkor, kundens förväntade lönsamhet och kända egenskaper. Efter 

riskbedömningen tittar bankerna på både kvalitativa och kvantitativa faktorer för att bedöma 

företagets återbetalningsförmåga. De kvalitativa faktorerna grundar sig på företagets 

konkurrenskraft och ledningens kvalitet medan de kvantitativa faktorerna utgår från företagets 

resultat- och balansräkning (Svedin, 1992).  

Enligt Riksbanken (2001) måste ett företag gå igenom en kreditgivningsprocess för att kunna 

beviljas ett lån från banken. Kreditgivningsprocessen sker på ett liknande sätt i de fyra 

storbankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Mindre krediter beviljas på 

kontoret medan det vid större krediter innebär att ett beslutsunderlag måste läggas fram till en 

kreditkommitté som sammanställs av kreditgivaren. Beroende på hur stort beloppet är och hur 

komplext kreditärendet är kommer ansökan hamna på olika nivåer i hierarkin. Kreditgivaren 

följer ärendet hela vägen och sätter priset på krediten men rådgör med kreditorganisationen 

vid beviljandet av kredit (Riksbanken 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Att revision numera är frivilligt för ungefär 250 000 svenska företag behöver inte betyda att 

små företag väljer bort sin revisor (Skatteverket, 2010). SOU 2008:32 understryker att syftet 

med avskaffandet av revisionsplikten för små- och medelstora företag är att ge dem 

möjligheten och friheten att välja de redovisnings- och revisionstjänster de behöver. Det 

faktum att företagen nu kan välja att inte få sina rapporter reviderade av extern part kan inte 

bara påverka företagen utan även på deras intressenter (Halling, 2010). Ett företag som inte 

väljer att få den kvalitetsstämpel som revisorn ger kan komma att bemötas på ett annorlunda 

sätt av sina intressenter. Då det råder avtalsfrihet kan till exempel bankerna ställa ytterligare 

villkor och krav på företag som söker krediter men inte presenterar reviderade 

årsredovisningar (SOU 2008:32). Reviderade årsredovisningsrapporter genererar information 

av hög kvalitet om företagets tillgångsvärde och resultatmätning, vilket är tillräckligt för 

banken. Att årsredovisningsrapporten har hög kvalitet är något som företagen själva ansvarar 

för (Collis, 2012). Den reviderade årsredovisningsrapporten är en grundläggande källa med 

trovärdig och företagsspecifik information som minskar asymmetrisk information mellan 

kreditgivare och låntagare (Amstrong, Guay & Weber, 2010 och Wang, 2012). Icke-

reviderade årsredovisningsrapporter kan ge bristfällig information (Collis, 2012). Minnis 

(2010) menar att det finns väsentliga fördelar med att få tillgång till revisionsgranskat material 

eftersom det är bättre underlag för att bedöma framtida kassaflöden. Därmed blir 
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redovisningsinformation en viktig källa vid bedömning av företagets kreditvärdighet 

(Svensson, 2003). 

År 2013 undersökte Upplysningscentralen (UC) drygt 10 000 bokslutsrapporter som tydligt 

visar att kundnyttan med att använda en auktoriserad redovisningskonsult. Undersökningen 

visar att auktoriserade redovisningskonsulter har haft framgång med det kvalitetsarbete som 

inleddes när revisionsplikten slopades. UC ansåg att det behövdes ett nytt och modernare sätt 

att kvittera kvalitet i redovisning, som bygger på att göra rätt från början av processen fram 

till bokslutet. De påstod också att auktoriserade redovisningskonsulter är en bättre metod för 

att skapa kvalitet än att granska och rätta i efterhand. Rapporten visar dessutom att företag 

som har en auktoriserad redovisningskonsult och arbetar enligt Reko har högst kreditvärdighet 

samt att hälften av företagen nu avstår från revisorn (SRF, 2013). Collis (2010) hävdar i sin 

studie att 60 procent av de mindre företagen har valt att inte anlita revisor och den 

huvudsakliga motiveringen är att revisionskostnaderna är för höga. Tidigare har det även 

debatterats om att redovisningskonsulten kommer vara den enda externa parten som har 

kännedom om företagets bokföring och redovisning. Även om redovisningskonsultens ansvar 

inte kommer att öka kommer förmodligen ansvarsfrågor kopplade till redovisningskonsultens 

arbete att hamna i större fokus än tidigare (Paulsson & Agélii, 2010). För att inte hamna i en 

negativ ansvarssituation bör redovisningskonsulterna ha goda kunskaper om riskerna och 

känna till vilket ansvar företaget respektive redovisningskonsulten har betonar Paulsson & 

Agélii, 2010. 

I en artikel av Halling säger Lotta Jörgensen, VD i FAR, att det verkar vara många personer 

som tror att revisor och redovisningskonsult är samma sak (Halling, 2010). Utifrån en annan 

artikel av Danielsson (2010) är revisorn viktig vid säkerställandet av företagets räkenskaper. 

Det finns en hel del fördelar med att ha en revisor och fördelarna varierar mellan företagen. 

Informationsasymmetrin i företaget minskar när revisorn förbättrar kvalitén på 

årsredovisningsrapporterna (Knechel et al, 2008). Enligt Lennartsson (2010) påstås att 

revisorn varit en trygghet för redovisningskonsulten. I och med slopandet av revisionsplikten 

får redovisningskonsulten mer ansvar då det inte finns någon annan att förlita sig på för att 

säkerställa att upprättandet årsredovisningsrapporten och bokföringen följer lagar och regler 

(Lennartsson, 2010). Av den orsaken blir den auktoriserade redovisningskonsulten tvungen att 

ha en examen för auktorisation (FAR, 2014). Denna förändring gör att mindre företag blir 

medvetna om att de får en kompetent och kvalitetsäkrad individ till att utföra 

redovisningstjänsterna. Detta bör även innebära att redovisningskonsulten också inger en 

trygghet vid bankens beviljande av krediter till mindre företag. 

Vad som inte verkar vara lika omdiskuterat i nuläget är hur den auktoriserade revisorns 

respektive auktoriserade redovisningskonsults betydelse förhåller sig till bankernas 

bedömning av kreditgivning till små- och medelstora företag. Det finns många befintliga 

studier om revisorns betydelse vid kreditbedömningen. Dock finns det betydligt mindre 

information om den auktoriserade redovisningskonsultens betydelse i nuläget, vilket leder till 

kunskapsgapet i vår studie blir att se om det finns likheter och skillnader i betydelsen av 

auktoriserad revisor respektive auktoriserad redovisningskonsult vid kreditgivningen till 

mindre företag. Vi vill utveckla frågan till att undersöka i vilken omfattning bankerna är 

beredda att acceptera det arbete som en auktoriserad redovisningskonsult utfört jämfört med 

arbetet som den auktoriserade revisorn utför i ett företag. Är banken beredd att acceptera det 

arbete som den auktoriserade redovisningskonsulten genomfört i ett företag eller är den 

auktoriserade revisorns arbete alltid en avgörande faktor vid beslut, samt är revisorns 

revisionsberättelse och redovisningskonsultens bokslutsrapport tillräckliga underlag för 

kreditbeslut? Utifrån denna diskussion har vi valt att vinkla vår studie mot att undersöka 

betydelsen av auktoriserade revisorer respektive auktoriserade redovisningskonsulter för 
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bankers kreditgivning till små- och medelstora företag i Sverige. För enkelhetens skull 

kommer vi i fortsättningen benämna den auktoriserade revisorn för revisor och den 

auktoriserade redovisningskonsulten för redovisningskonsult. Med benämningen 

uppdragsgivare i uppsatsen avser vi företagsledaren i små- och medelstora företag. 

 

1.3  Problemformulering  
Med utgångspunkt från ovan nämnda problembakgrund och problemdiskussion kommer vi i 

denna uppsats att besvara följande problemformulering. 

 

– Vilken betydelse ha auktoriserade revisorer jämfört med auktoriserade 

redovisningskonsulten för bankers kreditgivning till små- och medelstora företag i Sverige? 

 

1.4  Syfte  

Våra syften med studien är att: 

 ur bankernas perspektiv beskriva betydelsen av auktoriserade revisorer jämfört med 

auktoriserade redovisningskonsulter vid kreditgivning till små- och medelstora företag i 

Sverige 

 identifiera och analysera likheter och skillnader mellan auktoriserade revisorer respektive 

auktoriserade redovisningskonsulters betydelse vid kreditgivning samt identifiera 

orsakerna till detta 

 utveckla en modell för att förklara likheter och skillnader i betydelsen av auktoriserade 

revisorer respektive auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

1.5 Disposition 
Studien är strukturerad på följande sätt. I nästa kapitel presenteras den teoretiska 

referensramen med fokus på kreditgivning, auktorierad revisor och auktoriserad 

redovisningskonsult. I kapitlet redovisas även en teoretisk modell. Detta följs av kapitel tre 

där bland annat studiens vetenskapliga angreppssätt och urval presenteras. Avsnitt fyra 

presenterar den empiriska studien med åtta intervjuer med kreditgivare. Kapitel fem omfattar 

de viktigaste resultaten av studien samt analyser. Avslutningsvis presenteras studiens 

slutsatser i kapitel sex. 
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2. Teoretisk referensram  

 
I detta kapitel presenteras relevanta studier för vår problemformulering. Först tas val av 

teoretisk referensram och kreditbehov i beaktning. Sedan delas referensramen in i fyra teman; 

Agentteori och informationsasymmetri vid kreditgivning, bankens kreditgivning, auktoriserad 

revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Vidare presenteras ett avsnitt om revisorns 

respektive redovisningskonsultens betydelse kreditgivningen för att få en bättre förståelse 

kring ämnet. Slutligen presenteras en teoretisk modell som visar de olika delarnas relation till 

varandra.

 

 

2.1 Val av teoretisk referensram 
Vi inleder vår teoretiska referensram med att redogöra för kreditbehov och agentteorin. Vi har 

valt agentteorin därför att teorin utgör grunden för de problem och åtgärder som kan 

uppkomma i en kreditrelation. Det bidrar på så sätt med en väsentlig förståelse för 

ämnesområdet samtidigt klargör syftet med auktoriserad revisorv respektive auktoriserad 

redovisningskonsult utifrån kreditgivarnas perspektiv. Vi anser att de andra kunskapsteorierna 

kan fungera som komplement till varandra för att få en överblick över ämnet. 

 

Det är viktigt att läsaren är medveten om att kreditgivningsprocessen är ett omfattande 

område och innefattar flera olika steg. Därför redogör vi för denna process i detalj för att 

skapa en större helhetsbild över ämnet. Vi har vidare skapat en teoretisk utgångspunkt kring 

vilka omständigheter som kreditgivare anser vara viktiga vid kreditbedömningen därför delar 

vi upp bedömningen i fyra olika kategorier vilka är kreditbedömning baserad på kvantitativ 

information, kreditbedömning baserad på kvalitativ information och bedömning av risker 

samt säkerheter. Vi vill betona att auktoriserad revisor respektive auktoriserad 

redovisningskonsult är två olika typer av tjänster som styrs av olika lagar och regler i sitt 

yrkesutövande. Genom vårt val av teorier vill vi skapa förståelse för vilken betydelse 

auktoriserad revisor jämfört med auktoriserad redovisningskonsult har vid kreditgivning. 

 

 

2.2 Kreditbehov 
I små- och medelstora företag uppstår som regel ett behov av kapital för att investera i 

företagets utveckling. Kapitalbehovet kan finansieras till exempel genom kredit från banken. 

Dessa investeringar har betydelse för företagets överlevnad på lång sikt. För bankernas 

verksamhet är små- och medelstora företag viktiga kunder eftersom de kan skapa goda 

vinstmöjligheter. Därför är det nödvändigt för bankerna att kunna bilda sig en egen 

uppfattning om företagets kreditbehov (Broomè, Elmer & Nylèn, 1998 och Silver & Vegholm 

2009). 
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2.3 Agentteori och informationsasymmetri vid kreditgivning 
Agentteorin bygger på avtalsrelationen mellan två parter - en principal (kreditgivare) och en 

agent (låntagare/företagsledare). Agentteorin fokuserar även på att identifiera problem som 

kan uppstå i en agentrelation (Jensen & Meckling, 1976). Vidare strävar båda parter efter att 

maximera sin egen nytta under antaganden om risk och ofullständig information (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Asymmetrisk information kan vara ett problem som uppkommer vid bankens 

kreditöverenskommelse (Huang, Chang & Yu 2003). Svensson (2003) menar att små- och 

medelstora företag har alltid tillgång till mer information om sin verksamhet och är alltid mer 

informerade än kreditgivarna. Informationsasymmetrin är större mellan små- och medelstora 

företagsägare/ledning och kreditgivare vid kreditgivningen, än mellan stora företagsägare och 

ledning. Stora publika företag är ständigt övervakade i media och är beroende av att 

informationen sprids till potentiella investerare (Svensson, 2003). Dessutom har små- och 

medelstora företag inte lika omfattande regelsystem kring redovisning jämfört med stora 

publika bolag (Balla & Shivakumar, 2004). Amstrong et al. (2010) menar att asymmetrisk 

informationen kan skapa problem som väsentligt kan påverka kontraktsvillkoren och direkta 

kostnader för att skapa externa medel på kreditmarknaden. Vidare anser Amstrong et al. 

(2010) att årsredovisningsrapporten kan påverka utformningen av skuldkontrakt inklusive 

skuldsäkerheter samt räntespridning. Om informationsasymmetrin är hög mellan 

kreditgivaren och företaget ökar risken för att kreditgivaren att avslår kreditansökan (Jensen 

& Meckling, 1976, Svensson, 2003). Revisorns roll blir mycket betydelsefull vid problem 

med asymmetrisk information mellan kreditgivare och företag (FAR, 2014). Revisorns roll 

innebär att objektivt granska företagets finansiella information för att sedan uttala sig om 

resultatet av granskningen (FAR, 2014). Carrington (2010) poängterar att revisorns uppgift är 

att ge stöd åt företagets finansiella redovisningsinformation. Därmed är den reviderade 

finansiella årsredovisningsrapporten en grundläggande källa med trovärdig och 

företagsspecifik information som har en central betydelse för att minska asymmetrisk 

information mellan kreditgivare och företag (Amstrong et al, 2010). Czernkowski, Green & 

Wang (2010) påstår att revisorn existerar för att försäkra intressenterna och bidra till att 

förhållandet mellan principalen och agenten bygger på förtroende och därmed kan 

intressenterna lita på den finansiella information som företagsledningen tar fram.  I det fall 

revisorn finner brister i företagets redovisning och förvaltning, ska revisorn anmärka detta i 

revisionsberättelsen och således lämna en oren revisionsberättelse. 

Vilket skall täckas genom 

Som kan ge upphov till 

Som ger upphov till 

Kapitalanskaffning 

Kreditbehov 

Figur 1. Källa Broomè, Elmer och Nylèn (1998). 
Härledning av kreditbehov 

 

Kapitalbehov 

är ett exempel på  

Investering 

Kapitalanvändning 
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2.3.1 Adverse selection och moral hazard 

Bäckström (1998) anser att agentteorin behandlar de problem som uppkommer som en följd 

av denna informationsasymmetri, på vilket detta påverkar agentens incitament och beteende. 

Detta kan innebära att problemet med bristande transparens i form av dold information och 

dolda beteende analyseras. Förekomsten av dold information medför risk för att principalen 

på kreditmarknaden väljer agenter med bristande kreditvärdighet, adverse selection. På 

motsvarande sätt medför dolda handlingar risk för att agenter på kreditmarknaden kan agera 

på ett sätt som försämrar kreditvärdigheten på beviljade krediter, moral hazard (Bäckström, 

1998). 

Svensson och Ulvenblad (2000) menar att informationsasymmetrin leder till en risk för en 

felfördelning av lån. Asymmetrin gör att det är svårt för bankens kreditgivare att utvärdera 

företaget och kontrollera dess beteende, moral hazard. Denna risk påverkar bankerna till att 

bli mer försiktiga med kreditgivningen. Det kan till och med innebära att vissa välmående 

företag inte kommer att få lån, trots att företagen skulle vara beredda att betala en högre ränta. 

Det i sin tur bygger på antagandet att högre räntor skulle locka mer riskfyllda företag, som 

inte kan få billigare lån av andra kreditgivare. Med andra ord risker av typen adverse 

selection. En annan situation som skapar adverse selection för banken är när en företagsledare 

väljer att försöka ge ett intryck av säkerhet i en långivning genom att erbjuda en privat borgen 

(Svensson & Ulvenblad 1994). 

 

 

2.4 Bankens kreditgivning 
Beviljande av krediter sker på en marknad som avspeglar utbud och efterfrågan på kapital. 

Svensson och Ulvenblad (1994) menar att kreditmarknaden är en del av finansmarknaden. På 

finansmarknaden fungerar bankerna dels som finansiella mellanhänder, dels bistår de med 

olika transaktionstjänster och betalningar som efterfrågas av hushållen samt olika 

organisationer (Rossi, 1993 och Svensson & Ulvenblad, 1994). 

Kreditgivningen är en process som innebär att kreditgivaren gör ett urval av information och 

av vilka kriterier som är relevanta vid varje bedömningstillfälle och hur de ska värderas 

(Svedin, 1992). Revisorer anses vara en viktig diskussionspartner vid 

kreditgivningsprocessen, där ekonomiska rapporter som de lämnat utvärderas (Svensson, 

2003 och Arvidsson & Sellman, 2006). Enligt Paulsson och Agélii (2010) samt FAR (2014) 

kan redovisningskonsult vara en extern person som bidrar med informationen som kan 

användas som beslutsunderlag. 

 

Enligt Green (1996) kan det i princip finnas två mål med kreditbedömning. Det första är att 

undvika kreditförluster och det andra är att maximera avkastningen på bankens kreditgivande 

riskkapital. Broomè et al. (1998) anser att kreditgivaren har ett vinstintresse och agerar för att 

öka sin egen lönsamhet på de kreditöverenskommelser som ingås med företag. Kreditrisk 

uppkommer som en effekt av företagets oförmåga eller ovilja att fullfölja sina kontraktsenliga 

förpliktelser (Bäckström, 1998). Vidare följer att såväl företagets finansiella ställning som det 

verkliga värdet av eventuella säkerheter är av betydande intresse för kreditgivare (Bäckström, 

1998). Reglerna om kreditgivningsverksamhet har utformats inom ramen för 

bankrörelselagen, BrL (1987:617), Finansinspektionens föreskrifter, råd och 

rekommendationer samt vad som generellt anses som god bank- och kreditgivningssed 

(praxis). Det ger en ram för bankernas utlåning i form av krav på säkerheter och kredit och 

samtidigt utformar bankerna sina egna mål, riktlinjer och rutiner för 

kreditvärdighetsbedömning (Broomè et. al. 1998 & Svensson, 2003). 
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Bankens kreditgivning kan bestå av den initiala kontakten, beredning, bedömning samt 

uppföljning (Svensson, 2003 och Svensson & Ulvenblad, 2000). 

 

Den initiala kontakten innebär den första kontakten mellan företag och bank, vilket är det 

första steget i kreditgivningsprocessen. Den initiala kontakten är av stor betydelse då banken 

redan i detta läge bildar sin första uppfattning och känsla för företaget och dess ledning 

(Svensson och Ulvenblad, 2000). Trots denna uppfattning måste kreditgivare vara försiktiga 

och inte fatta ett beslut som till för stor del baseras på fingertoppskänsla istället för fakta. I 

kreditgivningsprocessen använder båda parter sig av argumentation. För att kreditgivaren ska 

vara nöjd måste presentationen som företagsledningen ger av företaget vara acceptabel.  

Grunert och Norden (2011) menar att företagsledningen har i den inledande intervjun varit 

den mest betydelsefulla bedömningsfaktorn. Det är företagsledningens kvalitet som kan 

övertyga kreditgivare att ta positiva kreditbeslut. När den initiala kontakten skett går 

processen vidare till nästa steg, det vill säga beredning. 

 

Beredningen består av att kreditgivaren både aktivt och passivt inhämtar den information, som 

skall ligga till grund för det kommande kreditbeslutet. Beredningsfasen startar i regel med att 

kunden presenteras sig själv och projektet (Svensson & Ulvendblad, 1994). Agarwal och 

Hauswald (2010) menar att beredningen går ut på att bankerna inhämtar informationen de 

behöver om företaget för att ta ett beslut i kreditärendet. Att hämta aktuell, relevant och 

korrekt information om företaget är viktigt för att kreditbedömningen ska bli så god som 

möjligt. Informationen om företagets finansiella situation samlar banken in från både 

företaget och utifrån. Informationsinhämtningen kan bli mer omfattande när det gäller nya 

kunder jämfört med befintliga kunder (Svensson, 2003). Vidare menar Svensson (2003) att 

hur mycket information som hämtas in avgörs utifrån varje företags specifika förutsättningar. 

Informationen om företaget kan banken även hämta bland annat från UC. UC:s löpande 

information om betalningsanmärkningar, riskklassificering och förluster på grund av 

oprioriterade konkursfordringar är mycket betydelsefull. Till bilden hör dessutom händelser 

som att kunden bland annat har skickat in en ny årsredovisning eller tagit ut 

företagsinteckning. Ökad osäkerhet och högre riskklass kan innebära att 

informationsinhämtning, företagsbesök och uppföljningsmöten med företagen samt deras 

revisorer respektive redovisningskonsulter intensifieras (Svensson, 2003). 

 

Bedömningen av företagets kreditansökan kan bestå av fyra olika analysdelar såsom analys av 

kvantitativ - och kvalitativ information, analys av risker samt säkerhetskrav (Brommè et al., 

1998 och Kling, 1999). Bedömningen av de olika analyserna är ofta beroende på varandra och 

för att minska risken i en kredit är det därför viktigt att se att det finns ett samband mellan de 

olika faktorerna (Brommè et al., 1998). En kreditbedömning skall göras för att kunna 

säkerställa att företag har kreditvärdighet. Enligt Svensson (2003) är det vanligt att 

kreditgivare kommunicerar med revisorer eller andra i företagen angående bedömningen av 

själva företagaren. Vidare anser Svensson (2003) att kreditgivare inte fritt kan ta hjälp av 

revisorer som finns i företagen. Det beror på den tystnadsplikt som revisorer har gentemot 

företagen. Det krävs ett godkännande från företagsledaren för att kreditgivare kommunicerar 

med revisorer. Låntagaren klargör sitt behov av kapital för kreditgivaren i en 

kreditförhandling, vilket görs i en så kallat kreditpropå (Brommè, et al., 1998). Allt 

kreditunderlag för ett kreditbeslut skall sammanställas i en kreditpromemoria (kredit-PM). 

Kreditbesluten kan innefatta bedömning om kredit skall lämnas, val av kreditlimit samt 

betalningstid och säkerheter (Svensson, 2003). Svensson och Ulvenblad (1994) anser att det 

initiala beslutet är avgörande betydelse. Genom ett korrekt initialt beslut kan kreditförluster i 

stort sett reduceras och undvikas.   
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2.4.1 Kreditbedömning baserad på kvantitativ information (hård fakta) 

Om företaget växer behövs kapitaltillskott i form av lån eller checkkredit. I dessa fall hjälper 

det om företaget kan presentera tydliga och korrekta ekonomiska underlag som upplyser 

kreditgivaren om företagets finansiella situation (Thomasson, 2006). 

Företagsbedömningen innefattar främst en värdering av företagskundens allmänna 

ekonomiska förutsättning. Denna bedömning omfattar främst traditionella 

räkenskapsanalyser, vilka utförs genom att redovisningsbaserade nyckeltal beräknas och 

värderas (Svedin, 1992, & Dernroth, 1993). Nyckeltalen är hämtade från balans- och 

resultaträkningar. Förhållandena är tänkta att fånga företagets lönsamhet, likviditet och 

soliditet (Kling, 1999). Svensson och Ulvenblad (1994) betonar att nyckeltal, 

kassaflödesanalyser samt information om företagens historiska resultatutveckling utgör 

betydelsefulla prognosunderlag för kreditgivare. Datoriserade beslutsstödssystem har 

successivt blivit vanligare och bidragit till fler nyckeltal och mer omfattande, komplexa samt 

sofistikerade beräknings- och bedömningsprocedurer. Kreditbedömningen och beslutet att 

låna ut kapital baseras ofta på en statisk bedömning och säkerheternas värde vid tidpunkten 

för kreditgivningen (Svedin, 1992). Vidare menar Svedin (1992) att vid en statisk 

kreditbedömning inriktas bedömningen på företagets betalningsförmåga och baseras 

huvudsakligen på företagets resultat och finansiella ställning som vid beslutstidpunkten är 

flera månader upp till mer än ett år gamla. 

 

Forskare inom detta område lyfter fram olika faktorer som vägleder kreditgivare i deras beslut 

om att bevilja en kredit. Kitindi, Mogambe och Sethibe (2007) visar att bankerna använder 

årsredovisningsrapporten som informationskälla och att revisionsberättelsen är ett viktigt 

inslag. Larry (1992) för sin del pekar på att det operativa kassaflödet är en viktig källa för att 

bedöma kreditvärdighet. Billing och Morton (2002) lyfter fram att det operativa kassaflödet 

också är viktigt för att bedöma kreditrisker. Abu-Nassar och Rutherford (1996) hävdar att 

värdet av att analysera resultat- och balansräkningarna. Å andra sidan hävdar Minnis (2010) 

mer allmänt värdet av att få tillgång till en reviderad finansiell årsredovisningsrapport. 

Eftersom verifikation av finansiella påståenden är grundläggande för 

årsredovisningsrapporterna och därmed ett bättre underlag för att bedöma till exempel 

framtida kassaflöden. Svensson och Ulvenblad (2000) visar att värdet av att tillämpa ett 

dynamiskt synsätt på risker för konkursförhållanden främst genom granskning av 

resultatrapporter och kassaflöden samt förändringar i dessa variabler.  

Till skillnad mot ett statiskt synsätt som värderar risker vid konkursförhållanden genom att 

granska balansräkning, säkerheter och hur dessa värderas. 

 

 

2.4.2 Kreditbedömning baserad på kvalitativ information (mjuk fakta) 

En dynamisk kreditbedömning är enligt Svedin (1992) inriktad på företagets 

återbetalningsförmåga. Bedömningen av återbetalningsförmågan omfattas av betydligt mer än 

en granskning av företagets finansiella ställning (kvantitativ information). Detta kan göra att 

kreditgivarnas nytta av revisorer blir minimal. Dessutom granskas inte sådan information av 

revisorer (Arvidsson & Sellman, 2006). I bedömningen ingår även bedömningen av företagets 

ledningskapacitet, affärsidé och marknad så kallad kvalitativ information (mjuk fakta).  

 

Svensson och Ulvenblad (1994) påstår att företagsledaren och affärsidén är de två avgörande 

faktorerna. Det leder till att den finansiella modellen inte räcker som grund för bankens 

beslut. Vidare menar Svedin (1992) att det gäller att göra en bedömning av företaget som 

helhet samt företagets affärsverksamhet och framtidsmöjlighet. Enligt Svensson och 

Ulvenblad (2000) är den avgörande faktorn att kreditgivare får förtroende för 
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företagsledningen. Nödvändig information får kreditgivaren som mest genom kommunikation 

med företaget (Svensson och Ulvenblad, 2000).  

 

Företagets ledning är en central faktor i kreditbedömningen. För att kreditbedömningen ska 

genomföras är det viktigt att kreditgivaren bildar sig en uppfattning om ledningen i företaget 

samt hur villig denna är att återbetala lånet. Genom värdefull och tydlig information från 

ledningen kan kreditgivaren få en bättre förståelse för företaget, vilket underlättar 

kreditbedömningen samt beviljandet av en kredit (Bruns & Fletcher, 2008). Dernorth, (1993) 

menar att bedömningen av ledningens affärskompetens är väsentlig vid omfattande 

interaktion mellan kreditgivare och företag. Det handlar om en översiktlig bedömning av 

styrelsens och företagsledningens sammansättning. Vid kreditförhandlingen skall resultatet bli 

en kreditöverenskommelse, beroende av kredittagarens argument och förmåga att förhandla. I 

en lyckad kreditförhandling bör enligt Broomè et al. (1998) en framgångsrik företagsledare 

karakteriseras av att ledaren är hederlig, håller sitt ord, förhåller sig avtal samt har tydliga 

prestationsbehov. Grunert och Norden (2011) har i sin studie kommit fram till att 

ledarförmåga och karaktär är mer gynnsamma och ökar låntagarens förhandlingsstyrka. En 

förklaring till detta resultat är att ledningen med mer skicklighet och erfarenhet kommer 

sannolikt att använda mer differentierade strategier för kommunikation och argumentation vid 

förhandlingar med sina banker. 

 

Genom företagets affärsidé kan kreditgivaren få en bild av verksamheten, vilken kompetens 

företaget har och vilka kunder företaget vänder sig till, hur organisationen fungerar samt de 

tillväxtmöjligheter som finns för företagets verksamhet. Det är viktigt att affärsidén är unik 

och tydlig så att den når ut till kunderna och investerarna, men även för att kreditgivaren ska 

kunna skapa sig en bild om företagets verksamhet. De unika affärsidéerna hos företag kräver 

att företagsledningen innehar god kompetens och har de egenskaper som krävs för att 

genomföra idén (Svedin, 1992). 

 

Företagets analys kan innebära att analysera företagets produkter och den totalmarknaden 

samt de konkurrenter som finns för företaget för att ge kreditgivaren en bra bild av den 

marknad som företaget är verksamt på (Svedin, 1992 & Broomè et al. 1998). Riskfyllda 

branscher är något som bankerna försöker undvika och företag som vill etablera sig inom 

dessa branscher kan få svårigheter att beviljas krediter (Bruns, 2001). Broomè et al (1998) 

anser att företagets status i kreditgivarens ögon kan bero bland annat på om företaget redan är 

kund eller inte hos kreditgivaren. I regel har gamla kunder högre status än nya kunder. 

Företagets status är slutligen även beroende av vilken dominans det har på den ort där 

företaget befinner sig. Ju större dominans i orten desto högre status hos kreditgivaren. 

 

 

2.4.3 Kreditscoring och kreditrating 

Banken kan använda sig av kreditscoring för att värdera kreditrisken vid kreditbedömningen. 

Kreditscoring är kreditgivarens interna system som kan användas för att rangordna olika 

kunder utifrån risker och räntesatser. Det är en bra fungerande metod att värdera all risk och 

all information istället för att hantera varje risk för sig (Broomè et. al. 1998). Sigbladh och 

Wilow (2008) menar att kreditscoring är en metod där all väsentlig information, på ett 

optimalt sätt vägs samman till en enda siffra som speglar företagets kreditvärdighet. Ett annat 

system som kreditgivaren kan använda sig av enligt Sigbladh och Wilow (2008) är 

kreditrating. Kreditrating är ett officiellt system som värderar krediter samt gör en bedömning 

av kreditrisken som i sin tur genererar vilken ränta kreditgivaren kan begära. Broomè et.al 

(1998) påstår att när kreditgivaren ska prissätta krediten är prissättningen beroende på vilken 
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risk kreditgivaren utsätter sig för. Detta innebär att högre ränta ersätter den brist på säkerhet 

som möjligtvis finns. Principen är att kunder med hög ränta kan förknippas med hög risk eller 

tvärtom. En förklaring till detta kan vara att kreditgivaren utsätter sig för en hög risk vilket de 

kompenserar med en högre ränta. 

 

2.4.4 Säkerheter  

Den som ger kredit vill vanligen att låntagaren ska ställa säkerhet, så att kredtigivaren kan 

hållas om möjligt skadelös om låntagaren kommer på obestånd. Säkerheterna kan vara i form 

av fast- och lös egendom eller i form av personell säkerhet (borgen). Allt som har ekonomisk 

värde skall utnyttjas som säkerhet. Om låntagaren har fast egendom tar i första hand 

kreditgivaren denna som säkerhet. Är låntagaren näringsidkare, som inte har fastegendom 

som säkerhet eller som inte äger sin affärslokal blir det i första hand fråga om att bilda ett 

företagshypotek. Företagshypotek innebär att stora delar av den lösa egendom som bildar 

underlag för affärsrörelsen blir säkerhet. Ett företagshypotek kan bestå av exempelvis 

inventarier, varor och lager samt andra lösören. Låntagarens egendom kan också användas 

som säkerhet i form av så kallad handpant. När företagaren vidtalar en person att gå i borgen 

innebär detta att borgenären lovar att träda in och betala, om företagaren inte fullgör sina 

skyldigheter mot banken (Lennander, 2011). 

 

Den sista delen i kreditgivningsprocessen är vanligen uppföljning av företagets kredit. Den 

löpande kontakten är viktig då det bidrar till ärlighet och ett ömsesidigt förtroende mellan 

parterna (Svensson & Ulvenblad, 2000). Kreditgivaren är betydligt mer aktiv i sin 

kundkontakt så länge företaget går bra och det finns möjlighet till ytterligare kreditgivning 

(Svensson, 2003). Kredituppföljning innebär också att kreditupplysningsföretaget varnar 

kreditgivaren varje gång ny information tillkommer på de objekt man har anmält för 

kredituppföljning. Kreditgivaren får varningssignaler tidigt, vilket innebär att man snabbt kan 

vidta åtgärder och därmed undvika onödiga kreditförluster. I de fall där uppföljningen leder 

till att företaget inte kan uppfylla sina förpliktelser måste banken vidta åtgärder som 

krishantering och kreditavveckling (Sigbladh & Wilow, 2008). Revisorns och 

redovisningskonsultens engagemang och kompetens är mycket viktigt för företag i kris 

eftersom riskerna för en felaktig redovisning kan öka (Revision, 2005 & FAR, 2012). 

 

 

2.5  Den auktoriserade revisorn 
 

2.5.1 Historik 

Regler om revision infördes för första gången i Sverige genom 1895 års lag om aktiebolag där 

samtliga aktiebolag omfattades och lagen krävde att de skulle utse en lämplig person för att 

granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning (SOU2008: 32). Det var inte förrän 1944 års 

aktiebolagslag (Lagen om aktiebolag, 1944: 705) trädde i kraft som något lagstadgat krav på 

auktoriserade revisorer ställdes. Titeln auktoriserad revisor fick lagligt skydd, det vill säga att 

endast revisorer som är auktoriserade av den svenska handelskammaren fick kalla sig detta 

(Wallerstedt, 2005). Den nya aktiebolagslagen medförde en utvidgning av revisionsplikten till 

att omfatta en större del av de svenska aktiebolagen. Därefter fördes en debatt om ekonomisk 

brottslighet och hur denna skulle kunna bekämpas. Utökad upplysningsskyldighet från 

revisorns sida infördes 1981 men förslaget om en allmän revisionsplikt fick vila ytterligare 

några år på grund av att antalet kvalificerade revisorer var för få och den kommande 



 

12 
 

höjningen av lägsta tillåtna aktiekapital först skulle medföra en reducering av antalet 

aktiebolag (Wallerstedt, 2005).  

Några år senare fastställdes att antalet revisorer var tillräckligt och med hänsyn till revisionens 

betydelse för bekämpandet av ekonomisk brottslighet beslutades att samtliga aktiebolag skulle 

omfattas av revisionsplikten, det vill säga är skyldiga att ha en kvalificerad revisor. 1995 

tillträdde Revisorsnämnden ansvaret för godkännande och auktorisering av revisorer, samt 

tillsynen över dessa. I samband med detta inrättades revisorsexamen för de godkända och 

auktoriserade revisorerna (Wallerstedt, 2005). 

Enligt en proposition (2012/13: 61) från regeringen togs möjligheten att bli godkänd revisor 

med revisorsexamen bort från och med 1 juni 2013. En godkänd revisor som före 

ikraftträdandet har avlagt en revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. Skälet till 

ändringen är att förenkla regelverket (FAR, 2013). 

 

2.5.2 Vad gör en auktoriserad revisor? 

Det finns en mängd olika lagar som styr revisorn. Lagstadgande återfinns i EGs 

bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7, 8 och 11, aktiebolagslagen, revisorslagen, revisionslagen, 

årsredovisningslagen, bokföringslagen samt revisorsförordningen.  

Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn i sin granskning ska bland annat fastslå att 

samtliga räkenskapspåstående om materiella anläggningstillgångens -, kundfordringens - och 

varulagrets existens, värdering och mätning är korrekta. De granskar även om företaget sköter 

sina betalningar, deklaration och bokföring gällande skatter och avgifter (FAR, 2005). 

Revisionen skapar en trygghet och ett förtroende för bolagets redovisning, både internt och 

externt (FAR, 2014). Kort sagt utgör revisionen en kvalitetsstämpel för bolagets intressenter. 

Denna granskning ska vara så ingående som god revisionssed kräver, ABL 9 kap. 3 §. Boken 

RS, revisionsstandard i Sverige är en översättning av IFAC revisionsrekommendationer och 

ger vägledning till god revisionssed (FAR, 2014). Följer revisorn ej god revisionssed kan 

denne bli skadeståndsansvarig enligt ABL 29 kap. 2 §. 

Enligt Lambert (2001) ger revisorns betydelse en rättvisande bild av företagets finansiella 

rapporter. I Sverige får den som reviderar ett material inte vara samma person som upprättar 

redovisningen (Carrington, 2010). En del intressenter uppskattar att företagen anlitar en 

oberoende revisor. Långivare och leverantörer vill exempelvis få det bekräftat att företag 

följer de lagar, regler och principer de sägs följa (Carrington, 2010).  

Revisorns kompetens och engagemang är även avgörande vid granskningen av företag i 

krissituation. Värdering av tillgångar kan kräva särskilda överväganden om det inte är 

självklart att företaget kommer att överleva. I en krissituation måste revisorn noga och med 

jämna mellanrum följa den löpande redovisningen samt ta del av företagets ekonomiska 

rapporter (FAR, 2005). Fördelarna med revisorns arbetsuppgifter varierar mellan företagen, 

ett exempel är att informationsasymmetrin i företaget minskar när revisorn förbättrar 

kvalitéten på de finansiella rapporterna. Revisorn ger även interna fördelar för företaget som 

förbättrar processeffektiviteten. Knechel et al. (2008) skriver i sin artikel att om revisorn är 

mer lyhörd för företagets behov och engagerar ledande personer kommer företagen vara mer 

nöjda med revisionen. Den negativa effekten av revisorns arbete är då revision och 

rapportering ger bättre kvalitét på information som konkurrenterna kan ta del av. I Sverige 

och Finland får revisorn utöver de finansiella rapporterna även yttra sig om föreslagen 

vinstutdelning, administrativa revision samt bolagets efterlevnad av gällande lagar, 

förordningar och företagets stadgar (Knechel et al. 2008). 



 

13 
 

Enligt Carrington (2010) är utgångspunkten för revision som förbättring, 

informationsasymmetrin precis som i agentteorin men här angrips revisionen mer direkt. 

Informationens kvalité är det revision som förbättring handlar om. Enligt denna teori är 

revisorns roll mer aktiv och de ska påverka redovisningen. Revisorn ses som en 

informationsmedlare då han/hon ska göra revisionen bättre vilket görs genom att lyssna på 

krav från olika intressenter. I agentteorin sluts ett avtal mellan två parter men det gör det inte i 

revision som förbättring. Inom denna teori får revisorn bli en medlare mellan intressenterna 

och ägarna, då ägarna inte vill ge ut mer information än nödvändigt och intressenterna vill ha 

så god och så mycket information som möjligt (Carrington, 2010). 

Enligt Knechel et al. 2008 är företagsledningen i små- och medelstora noga med att 

räkenskapsinformationen är korrekt vilket ger en direkt påverkan på revisorns 

förhållningssätt. Det kan vara en god idé för mindre företag att anlita en professionell revisor 

som har erfarenhet och god kunskap kring den finansiella informationen. Det kan vara en 

utmaning för revisorn att granska mindre företag då de har begränsade resurser, en mängd 

rapporter och arbetet sker direkt med ägarna. Detta kräver av revisorn att vara ständigt 

uppdaterad. De mindre företagens företagsledning kan anse att det är kostsamt med en 

professionell revisor som kvalitetsgranskar dess finansiella rapporter. Därför ställer sig ägarna 

frågan om vilka perspektiv och omständigheter som är väsentliga innan de tar beslutet att 

anlita en revisor (Samson et al. 2012). 

 

2.5.3 Innebörden av revisionsberättelsen  

Efter varje räkenskapsår avslutar revisorn sitt uppdrag genom att skriva en revisionsberättelse 

som ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämman, ABL 9 kap. 28 §. 

Revisionsberättelsen är den vanligaste formen av rapportering och den är specifikt riktad till 

tredje part (Carrington, 2010). Dessutom menar Carrington (2010) att revisionsberättelsen är 

revisorns enda offentliga årliga rapport och i många fall är det endast genom denna 

rapportering som intressenterna har kontakt med revisorn. Revisionsberättelsen är alltså ett 

viktigt verktyg för revisorn när det avser kommunikationen med företagets intressenter 

(Ittonen, 2012). Revisionsberättelsen ska ta ställning till om årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning samt om förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar, ABL 9 kap. 31 §. Revisorn ska även avstyrka eller 

tillstyrka styrelsens samt den verkställande direktörens ansvarsfrihet, ABL 9 kap. 33 §. 

Revisorn avger en ren revisionsberättelse när han eller hon ej har någon anmärkning eller 

särskild upplysning som sedan redovisas på bolagsstämman för aktieägarna.   

Enligt Al-Thuneibat, Khamees & Al-Fayoumi (2008) är syftet med revisionsberättelsen att 

revisorn ska uttala resultatet av sin granskning vad gäller företagets finansiella information. 

Revisionsberättelsen följer en standardutformning och bygger på revisorns granskning av 

företagets årsredovisning och bokföring samt verkställande direktörens och styrelsens 

förvaltning (Revisionslagen 5§). Genom standardutformningen som revisionsberättelsen följer 

kan eventuella avvikelser i företagets finansiella situation tydligt undersökas. Det innebär att 

revisionsberättelsen uppfyller sitt syfte och därmed kan intressenterna få en bild av företagets 

ekonomiska ställning, detta i sin tur kan påverka beslutsfattandet hos intressenterna (Dezoort 

& Holt, 2009). 

FAR (2005) menar också att betydelsen av revisionsberättelsen blir uppenbar när företaget 

inte får publicera sin årsredovisning utan att revisionsberättelsen publiceras. Dock 

förekommer vissa förutsättningar för att revisionsberättelsen ska ha något värde. Dezoort & 

Holt (2009) menar att revisionsberättelsen inte har något värde om företagets intressenter inte 

har förtroende för revisionen. Avviker revisionsberättelsen från den standardiserade formen 

kallas denna för en oren revisionsberättelse. Enligt Lin, Tang och Xiao (2003) påverkar den 
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orena revisionsberättelsen intressenternas, och då framför allt finansiärernas förtroende 

negativt när det gäller företagets finansiella information. 

 

Collis et al. (2004) understryker att reviderade räkenskaper är av stor betydelse för 

kreditgivarnas bedömning om krediter kan ges till mindre företag. Vidare menar Collis et al. 

(2004) att kreditgivarnas krav spelar en avgörande roll i hur stor utsträckning företagen 

kommer att fortsätta med reviderade räkenskaper. Behovet av reviderade räkenskaper har sin 

bakgrund i att företagen har ett behov av att visa sig legitima mot både sina nuvarande och 

framtida kreditgivare. Detta kan således tolkas som att behovet av revision kan komma att bli 

marknadsstyrt och företagen tvingas välja revision för att beviljas krediter (Seow, 2001). Ett 

annat motiv för valet av revision är att bankerna ger en förmånligare ränta till de företag som 

har reviderade räkenskaper eftersom kreditgivarna då har bättre underlag för att bedöma 

risken att låna ut pengar (Blackwell, Noland & Winters (1998). 

 

 

2.6  Den auktoriserade redovisningskonsulten 

 

2.6.1 Historik 

Sedan 2006 finns det möjlighet för en redovisningskonsult att fördjupa sig inom 

ämnesområdet och erhålla en auktorisation (SRF, 2015). För att vara verksam som 

auktoriserad redovisningskonsult krävs det att denne är medlem i någon av 

branschorganisationerna SRF eller FAR (FAR, 2014). Genom att kvalificera sig för de krav 

som dessa två organisationer fastställer kan en redovisningskonsult kalla sig för auktoriserad 

redovisningskonsult, vilket är en skyddad titel. Syftet med auktoriseringen är att skapa en 

professionell yrkesidentitet för redovisningskonsulterna samt att generera status åt yrkeskåren 

(FAR, 2014). För att uppnå auktoriseringen måste redovisningskonsulten möta ett antal krav 

som ställs av SRF och FAR. Enligt SRF:s antagningskrav måste redovisningskonsulten bland 

annat ha en ”gedigen ekonomisk utbildning” och minst tre års praktiskt erfarenhet inom 

ekonomi och ekonomisk konsultation. Vart sjätte år utför SRF även kvalitetskontroll på alla 

sina auktoriserade redovisningskonsulter där organisationen besöker medlemmarna på 

arbetsplatsen för att säkerställa att arbetsgången följer praxis (SRF, 2013b). Däremellan 

genomförs även så kallade självdeklarationer från de auktoriserade redovisningskonsulterna 

för att säkerställa att medlemmarna följer de krav som ställs från organisationen (2013b). 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige för mindre företag. De företag 

som har valmöjligheten att avsäga sig revisorns tjänster är företag som underskrider två av 

följande kriterier:  

 

 Har ett antal anställda på fler än 3 personer.  

 Har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor.  

 Har nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor.  

(Skatteverket, 2010). 

 

Vid införandet av reformen påverkade förändringen ca 250 000 aktiebolag vilket motsvarade 

drygt 70 procent av alla aktiebolag i Sverige (Skatteverket, 2010). Enligt SOU (2008) ger 

avskaffandet av revisionsplikten en frihet för småföretagare att välja de redovisnings- och 

revisionstjänster de behöver. Utredningen menar att utbudet på marknaden kommer att bli mer 

varierat vilket i sin tur leder till lägre priser på tjänsterna. På så sätt ökar förutsättningarna för 

svenska företag att möta den tuffa konkurrensen från de utländska företag som idag inte har 

revisionsplikt, menar utredningen. Avskaffandet av revisionsplikten i Sverige har lett till att 
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valmöjligheten att avskaffa revisorn har uppstått hos ovannämnda företag. Med revisorn ute 

ur bilden hos dessa företag försvinner funktionen som gör fullständig granskning av företagets 

redovisning (SOU 2008:32). 

 

2.6.2 Vad gör en auktoriserad redovisningskonsult?  

En auktoriserad redovisningskonsult är en person som på uppdrag sköter den dagliga 

ekonomiska verksamheten för företagets räkning. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt mellan 

bokföring, budgetplanering, skattedeklaration, företagsrådgivning, och ekonomisk rådgivning 

(SRF, 2015). Beroende på företagets omfattning och uppgiftens karaktär kan 

redovisningskonsulten biträda med hjälp för hela den ekonomiska verksamheten åt ett företag, 

eller bara delar ur den (SRF, 2015). För mindre företag kan ibland den inhyrda 

redovisningskonsulten i princip utgöra företagets ekonomiavdelning (FAR, 2014). En 

redovisningskonsult förhåller sig till regler och direktiv som ska följas, bland annat ska ”god 

redovisningssed” upprätthållas. Med ”god redovisningssed” menas att redovisningskonsulten 

bland annat ska förhålla sig till de rekommendationer som normgivande organ som till 

exempel Bokföringsnämnden föreskriver (SRF, 2015). Redovisningskonsulten är i jämförelse 

med revisorn betydligt mer insatt i företagets löpande verksamhet under året (SRF, 2013b). 

Den löpande kontakten under året gör att redovisningskonsulten blir väl insatt i företagets 

verksamhet, detta bidrar till goda förutsättningar för redovisningskonsulten att vara en viktig 

rådgivare för företagets beslut och utveckling av verksamheten (FAR, 2014).  

Eftersom små- och medelstora företag inte längre behöver anlita en revisor men de ändå vill 

ha experthjälp med sin redovisning, kommer de förmodligen behålla eller anlita en 

redovisningskonsult. Redovisningskonsulten är en extern person som har koll på företagets 

bokföring nu när de mindre företagen inte behöver revisor. Detta medför att 

redovisningskonsulternas arbete kommer att öka (Paulsson & Agélii, 2010). De auktoriserade 

redovisningskonsulterna ska följa Reko, god redovisningssed och de yrkesetiska reglerna. De 

ska dessutom ha god kännedom om tillämplig redovisnings- och skattelagstiftning. 

Uppdragsgivaren har eget ansvar för företagets redovisning medan redovisningskonsulten 

ansvarar för att de utförda uppgifterna uppfyller hög kvalitét (Paulsson & Agélii, 2010). 

Redovisningskonsultens relation till företaget gör att de kan fungera som rådgivare för 

företagsledningen, i frågor gällande planering, kontroll och kostnadskontroll (Berry, Sweeting 

& Jitsu, 2006). 

Halling (2010) menar att i framtiden kommer redovisningskonsulternas roll mer likna 

revisorns roll, med andra ord kommer redovisningskonsulten och revisorn att bli mer 

jämbördiga i ansvar och arbetsuppgifter. Redovisningskonsulterna kommer att ha egen 

kundstock och arbeta mer med rådgivning. Idag arbetar många redovisningskonsulter med 

årsbokslut och årsredovisningar på redovisningsbyråer. I och med att en del mindre företag 

inte längre kommer ha kvar revisorn kommer det medföra att redovisningskonsulten får ta ett 

större ansvar (Halling, 2010). 

 

2.6.3 Svensk standard för redovisningstjänster  

En auktoriserad redovisningskonsult förbinder sig att följa svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko. Reko infördes år 2008 och är ett ramverk för god sed för 

redovisningstjänster. Ramverket är produkten av ett samarbete mellan FAR och SRF (FAR, 

2014). Reko riktar sig till att bistå de auktoriserade redovisningskonsulterna att bidra till 

högre kvalitet på redovisningstjänster till olika intressenters intresse (FAR, 2014). En 

auktoriserad redovisningskonsult måste förhålla sig till Reko annars kan vederbörande förlora 

sin rätt att kalla sig auktoriserad. Reko togs fram i samband med revisionspliktens 

avskaffande för anpassning till den internationella standarden i övriga EU-länder där man 
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sedan tidigare haft etablerade processer för sådan typ av kvalitetssäkring av redovisning och 

ekonomisk rapportering (SRF, 2013b). 

Redovisningskonsulten måste dokumentera allt som sker inom uppdraget mellan denne och 

kunden (Paulsson & Agélii, 2010). Det kan vara viktigt särskilt om kunden och 

redovisningskonsulten hamnar i en ansvarssituation. Redovisningskonsulten kan då visa upp 

allt han har gjort för att till exempel få den information han behöver för att redovisningen ska 

uppfylla lagens krav. Enligt regleringar i Reko måste redovisningskonsulten anmäla fel och 

oegentligheter som han upptäcker eller misstänker i företagets redovisning. När fel och 

oegentligheter har upptäckts eller misstänkts ska redovisningskonsulten diskutera detta med 

uppdragsgivaren och sker inga förändringar måste redovisningskonsulten överväga att frångå 

uppdraget. Redovisningskonsulten måste betrakta allt han får från kunden med skepticism då 

han har ett eget ansvar för det han lämnar (Paulsson & Agélii, 2010). 

 

2.6.4 Innebörden av bokslutsrapporten 

Den auktoriserade redovisningskonsulten kan utfärda en bokslutsrapport som enligt SRF är ett 

kvalitetsbevis för redovisningen hos företagen (SRF, 2015). För att upprätta en 

bokslutsrapport måste redovisningskonsulten vara auktoriserad och följa ramverket Reko 

(FAR, 2014 ). Enligt SRF är bokslutsrapporten ett bekräftande att redovisningen håller hög 

kvalitet och följer allmänna lagar och normer samt uppfyller Reko’s föreskrifter. SRF hävdar 

att bokslutsrapporten erbjuder ett bra alternativ för bankerna vid bland annat 

kreditbedömningar och andra kreditinstitutionsärenden. Bokslutsrapporten intygar att den 

auktoriserade redovisningskonsulten utfört sitt uppdrag enligt Reko’s föreskrifter och att 

kriterierna för tillämpningen av Reko är uppfyllda. Det bör noteras att den auktoriserade 

redovisningskonsulten inte är juridisk ansvarig för redovisningens äkthet, utan ett utfärdande 

av bokslutsrapporten visar enbart att arbetsgången har följt Reko:s föreskrifter (FAR, 2014). 

En bokslutsrapport kan utfärdas oavsett om företaget har valt att avskaffa revisorn eller inte 

(SRF, 2015). Eftersom revisorn är en utomstående granskare som inte är inblandad i det 

praktiska redovisningsarbetet kan denne ta del av bokslutsrapporten som ett kvitto för att 

redovisningen har godkänts av den auktoriserade redovisningskonsulten (SRF, 2015). 

Bokslutsrapporten är även i grunden ett internt dokument som upprättas mellan 

uppdragsgivare och den auktoriserade redovisningskonsulten. Dess utformning och innehåll 

skiljer sig från revisionsberättelsen men bokslutsrapporten kan ändå användas som 

kreditunderlag för banker vid medgivande från företaget (SRF, 2013b).  

I en debattartikel från Dagens Industri påpekar Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör, hos SRF, 

fördelarna med bokslutsrapporterna. Dahlberg menar att den auktoriserade 

redovisningskonsulten lämnar en garanti för en kvalitetssäkrad redovisning tack vare 

auktorisationen. Vidare hävdar han att bokslutsrapportens fördelar gentemot 

revisionsberättelsen inkluderar bland annat aktualiteten då redovisningen avstäms varje 

månad. Eftersom bokslutsrapporten är en löpande kvalitetskontroll över företagets 

redovisning ger det bankerna bättre förutsättningar att göra en korrekt bedömning av 

företagets redovisning. Detta i kontrast med revisionsberättelsen som är årsbaserad vilket 

föranleder att bankerna fattar beslut med föregående års räkenskaper som grund till skillnad 

från bokslutsrapportens aktuella redovisning (Dahlberg, 2010). 



 

17 
 

Figur 2. (källa: SRF 2013e) 
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 2.7 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kreditgivning  
Information är en ledande faktor vid beredning och bedömning i kreditgivningsprocessen 

(Broomè et al. 1998). Bristen på information och underlag bidrar till att bankerna inte kan 

bedöma risknivån med tillräcklig säkerhet och risken kan därför bli oklart (Svensson & 

Ulvenblad, 2000). Svensson och Ulvenblad (1994) finner att relationen mellan företag och 

bank är beroende av information, därför är det viktigt att bevara informationsbalansen i en 

relation. Vidare anser författarna att kreditgivaren vanligtvis har den viktigaste relationen med 

företaget, ägaren och andra aktörer. Dessutom spelar kreditgivaren en huvudroll som 

insamlare av majoriteten av all information som finns i relationen. Kredithandläggarnas 

utbildning och förmåga är även viktigt i detta sammanhang. De aktörerna som står närmast 

företag är till exempel revisorer, skatterådgivare och konsulter. (Svensson & Ulvenblad, 

1994). 

 

Revisorn bidrar vanligtvis med information för att minska informationsasymmetrin i 

relationen (Amstrong et al, 2010 och Wang, 2012). Om informationsasymmetrin är stor blir 

det mer komplicerat och dyrare för banken att samla in underlag (Svensson & Ulvenblad, 

1994). De finansiella årsredovisningsrapporterna har stor betydelse för kreditgivning till SME 

då den ger tillförlitligt och användbar information till kreditgivaren, vilket underlättar 

bedömningen av kredit (Amstrong, 2010). När normbaserad och offentligt rapporterad 

redovisningsinformation presenteras vid kreditvärdighetsbedömningen kan kreditgivarna 

kräva att redovisningsinformationen ska vara upprättad enligt god redovisningssed (Svensson, 

2003). Revisorerna är vid genomförandet av revisioner mycket beroende av hur lagstiftning 

och standarderna för hur redovisningen är utformad.  I en revisionsberättelse för ett företag 
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ska revisorn hänvisa till årsredovisningslagen, ge en rättvisande bild och följa god 

redovisningssed (Catasùs, Hellman & Humphrey (2013). Revisorn bidrar med kontroll över 

företagets redovisning vilket bör leda till att minska risk för fel (Collis, 2010). Collis (2010) 

anser att fördelarna med att anlita en revisor är mer betydelsefulla än kostnaden man sparar 

när man väljer att inte anlita en revisor. Skälet till det är att kostnaden inte kan anses 

betydande i relation till fördelen av en förbättrad kvalitet på den finansiella informationen. 

Collis (2010) finner även i sin studie att revisorn bidrar till minskade agentproblem mellan 

kreditgivare och låntagare. 

 

När det inte längre finns en revisor i företaget kan auktoriserad redovisningskonsult komma 

att vara den enda externa personen som bidrar med informationen och har kännedom om 

företagets bokföring, redovisning och andra finansiella informationer (Paulsson & Agélii, 

2010). Rapporterna utformas så att intressenterna förstår dess innehåll och kan använda 

informationen som beslutsunderlag. En redovisningskonsult tar ansvar för att utförda arbeten 

håller en hög kvalitet och följer Reko, god redovisningssed samt de yrkesetiska reglerna, 

vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen (FAR, 2014). Idag förväntas 

redovisningskonsulten nämligen inte ha en granskande roll som revisorn har (Balans, 2012). 

Al-Thuneibat et al. (2008)  menar att en revisors granskning av företagets finansiella rapporter 

ger en mer rättvisande bild och bidrar till att bankernas förtroende ökar. Gröjer, (1997) menar 

också att revisorernas granskningsarbete är väsentligt för företagets intressenter då det ligger 

till grund för beslut såsom investeringar och beviljande av kredit. 
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2.8 Teoretisk modell 
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Figur 3. Sammanfattande modell av referensramens innehåll, egen bearbetning 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för den vetenskapliga metod som har använts och återger arbetets 

tillvägagångssätt. Vidare redogör vi även för hur vi har gått tillväga gällande vår 

litteratursökning och val av respondenter, samt hur de kommer presenteras i vår studie. Vi 

presenterar även hur vi har valt att bearbeta och analysera det insamlade materialet och 

slutligen följer studiens äkthet och källkritik.

 

 

3.1 Vetenskaplig angreppssätt  

Det är inte så vanligt i forskningspraktiken att forskare antingen har en strikt induktivt eller ett 

strikt deduktivt förhållningssätt till slutledningar. Den deduktiva ansatsen visar relationen 

mellan teori och forskning för att få förståelse och utveckla hypoteser som därefter testas. Den 

induktiva ansatsen betyder att man börjar med att samla empirisk information för att sedan 

utveckla teorier (Jacobsen, 2002). I kontrast till de två klassiska ansatserna deduktion och 

induktion finns det abduktion som en tredje väg, där forskaren pendlar mellan deduktion och 

induktion. Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 

teoretiska för föreställningar och ligger närmare deduktionen. Analysen av empirin kan väl 

kombineras med studier av tidigare teori i litteraturen som inspirationskälla för att upptäcka 

mönster som ger ytterligare förståelse. Den abduktiva ansatsen innebär att resonerande förs 

och slutsatser dras genom en ständig växelverkan mellan deduktion och induktion, där 

allmänna principer och enskilda fall prövas mot varandra. En fördel med att använda den 

abduktiva ansatsen är att forskaren inte är lika bunden som om man enbart arbetar med 

induktion eller deduktion (Fejes och Thornberg, 2009). 

Vi har börjat i litteraturen och format en intervjuguide, på så sätt blir den abduktiva metoden 

lämplig för vår studie. Studien inleds med att samla in information gällande vårt aktuella 

ämne, informationen söktes främst i tidigare studier och existerande teorier. Med teorierna 

som underlag formulerades intervjufrågor och sedan användes de för att samla in det 

empiriska underlaget för vår uppsats. Den empirin som vi har samlat in under intervjuerna har 

därefter analyserats med hjälp av vår teoriska referensram. I vår studie insåg vi att 

respondenterna (kreditgivarna) genererade en stor mängd ny information. Därför var det 

nödvändigt för oss att återgå till vår teoretiska referensram för att finna och utveckla 

ytterligare teoretiskt underlag. Således har vi växlat mellan teori och empiri under studiens 

gång för att få en bättre förståelse för vår frågeställning och därför anser vi att den abduktiva 

ansatsen har varit lämplig för denna studie. Genom det abduktiva arbetssättet har vi kunnat 

göra en djupare analys och skapat en viktig förståelse för det resultat som vi funnit. 

 

3.2 Val av forskningsmetod 
 

Med utgångspunkt i vårt syfte har valt att använda den kvalitativa metoden. Vi har genomfört 

personliga intervjuer med kreditgivare på banken för att få en djupare förståelse, utifrån deras 

perspektiv, gällande betydelsen av revisorn jämfört med redovisningskonsulten vid 

kreditgivning. Vi ansåg att intervjuer var mest lämpade då vi ville få en djup förståelse och 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom en kvalitativ studie får forskaren oftast fram en 

djupare förståelse (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden har som utgångspunkt att 

fastställa kvaliteten som karaktäriseras av en företeelse eller som skiljer sig från andra 

företeelser. Vi använder den kvalitativa metoden då vi anser att mätningen av hur revisorns 
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respektive redovisningskonsultens betydelse påverkar vid en kreditgivning, ej är lämplig att 

kvantifiera, utan vi anser att den lämpar sig bättre med att fånga de kvalitativa aspekterna. 

Genom en kvalitativ undersökning kommer vi att få en djupare förståelse för hur revisorns 

jämfört med redovisningskonsultens betydelse kan påverka intressenterna, i vårt fall 

kreditgivarna samt vilken syn de har på likheter och skillnader i betydelsen av revisorn 

respektive redovisningskonsulten. 

 

3.3 Litteratursökning och tillvägagångssätt 

 
Vi började med att studera befintlig litteratur och vetenskapliga artiklar som diskuterar kring 

problemområdet. Många av de vetenskapliga artiklarna som vi använt är studier som 

genomförts i andra länder. Det finns vissa skillnader mellan Sverige och de länderna samt hur 

studierna genomförts i jämförelse med vår studie. Vi anser att dessa artiklar ändå har varit 

betydelsefulla och gett en bra grund för vår studie. Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar via 

databaser som Högskolan i Halmstad förmedlar. De sökord som vi har använt oss av är: 

kreditgivning, agentteorin, revision, redovisningskonsult, frivillig revision och 

revisionspliktens avskaffande. Vi studerade även referenslistorna i vetenskapliga artiklar för 

att finna andra artiklar som vi ansåg var relevanta för vår studie. 

På detta sätt har vi funnit huvuddelen av våra vetenskapliga artiklar. Vi studerade även 

relevanta artiklar ifrån FAR och tidsskriften Balans för att undersöka om ämnet var ett 

problem. Därefter studerade vi de lagar och normer som behandlade vårt ämne. Vi har även 

uppsökt högskolans bibliotek för att på plats söka efter information. För att åstadkomma något 

nytt inom detta område valde vi att inrikta uppsatsen mot företagets viktigaste intressent, 

nämligen bankerna och undersöka deras syn på revisorns respektive redovisningskonsultens 

betydelse vid kreditgivning. Vi ansåg att det var mycket intressant att jämföra revisorn med 

redovisningskonsulten och ta reda på vilken betydelse dessa har för kreditgivare på banken. 

Vi har i största möjliga utsträckning arbetat fram denna uppsats tillsammans, genom att vi 

gemensamt har arbetat och diskuterat i grupp för att våra synpunkter och idéer skall väga lika 

tungt. Vi har tillsammans tagit del av den totala litteraturinsamlingen för att vi båda ska få de 

specifika kunskaper som krävs för att genomföra intervjuer och analysera dessa utifrån 

problemet. Vidare har vi gemensamt deltagit vid alla personliga intervjuerna med 

respondenterna.  

 

3.4 Val av respondenter 

Vid intervjuer som avser att studera ett ämne mer detaljerat är det av stor vikt att välja 

respondenter som antas ha mycket kunskap och erfarenhet inom området vilket kan bidra till 

att slutresultatet blir tillförlitligt (Denscombe, 2009). Utifrån vår problemformulering och 

syfte har vi valt att undersöka ”hur banken ser på revisorns jämfört med 

redovisningskonsultens betydelse vid kreditgivning till små- och medelstora företag”. Vi 

ansåg därför att det var nödvändigt att intervjua kreditgivare med lång yrkeserfarenhet samt 

att de har hunnit bygga upp en stor kundkrets bestående av mindre företag. Jacobsen (2002) 

menar att personerna som väljs ut för intervjuer bör ha kunskap om området som ska 

undersökas. Vi anser att kreditgivare på banken innehar mest kunskap om ämnet eftersom att 

de har den närmaste kontakten med de mindre företagen vid kreditgivningsprocessen. 

Kriterierna för urvalet i denna studie är att respondenterna har den kunskap och erfarenhet 

som krävs för att kunna ge användbara svar till vår studie. Kraven på kreditgivarna är att de 

ska vara aktiva på företagssidan och ha mindre företag som sin kundgrupp. 
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Figur 4. Operationaliseringsprocessen. Egen konstruktion. 

 

Då vi i vår uppsats har valt att se på problemet ur kreditgivarnas synvinkel valde vi att 

intervjua åtta kreditgivare som vi ansåg hade kunskaper och erfarenheter som krävs för att 

diskutera kring problemområdet. De intervjuade kreditgivarna har en erfarenhet mellan 10- 30 

år och majoriteten av dem innehar en chefsposition. För att få en djupare insikt och för att 

minska risken för vinklade eller på något sätt missvisande information, har valet av 

kreditgivare bestått av både nationella och lokala banker. Respondenterna valdes 

slumpmässigt, det vill säga att vi gjorde en internetsökning på de banker med kontor i södra 

Sverige. Därefter kontaktades respektive bank och förklarade studiens syfte och avsikten är att 

intervjua kreditgivare med större erfarenhet kring det valda ämnet.  

 

3.5 Operationalisering 
 

Operationaliseringsprocessen beskriver hur material samlats in och hur det tolkas av forskaren 

(Jacobsen, 2002). Operationalisering innebär att teoretiska begrepp görs mätbara, exempelvis 

via konkreta frågor. Vi har skapat en intervjuguide bestående av 19 frågor (Bilaga 1) för 

kreditgivare på banken där vi fokuserat på semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

ordningsföljden på frågorna har förändrats på grund av att respondenternas svar ibland har 

varit sammanbindna (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden grundar sig på den teroretiska 

referensramen, problemformuleringen och syftet. Till varje intervju ställer vi inledningsvis en 

fråga där vi ber respondenten att berätta om sin bakgrund för att på så sätt starta samtalet och 

skapa ett förtroende. Under intervjun ställer vi frågor som är utformade för att ge svar på vår 

frågeställning och vårt syfte. För att kunna beskriva och analysera vad revisorn jämfört med 

redovisningskonsulten har för betydelse vid en kreditgivning väljer vi att intervjua 

kreditgivare på banker då de har mest kunskap om kreditgivningsprocessen samt vilka krav 

som ställs på mindre företag. 
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Figur 4 ovan beskriver det tillvägagångssätt vi använt oss av för att utforma intervjuguiden 

samt verkställandet av vår empiriinsamling. Problemformulering och syfte påverkar vilken 

form av teori som har samlats in. Pilen från teori markerar det underlag som låg till grund för 

att kunna skapa intervjuguiden som återfinns i Bilaga 1. Utifrån intervjuguiden representerar 

pilen den empiri som samlades in från kreditgivare på banken. Pilen från teori till empiri 

kreditgivare markerar att vi under hela bearbetningsprocessen pendlar mellan teori och empiri 

för att sammanställa vår analys som är avgörande i vår studie. 

För att kunna beskriva och analysera vilken betydelse en revisor jämfört med 

redovisningskonsullt har vid en kreditgivning måste vi fråga kreditgivare om deras syn på 

kreditgivning till mindre företag samt hur deras kreditgivningsprocess går till. Avskaffandet 

av revisionsplikten för mindre företag ändrar inte faktumet att banken måste kunna fatta 

välbetänkta beslut kring krediter och det gör banken enklast om de kan bedöma företagets 

ekonomiska situation (Schneider, 2010). Något som också är viktigt för bankerna är att de ska 

kunna lita på att redovisningen är korrekt (Danielsson, 2010). Vi undrar därför hur bankerna 

uppfattar revisorns respektive redovisningskonsultens betydelse vid en kreditgivning. Collis et 

al. (2004) menar att en reviderad årsredovisning har stor betydelse vid kreditgivning till 

mindre företag. Vi ställer därför frågan till kreditgivarna om deras funderingar kring 

revisionspliktens avskaffande samt om skillnader förekommer mellan revisorns respektive 

redovisningskonsultens betydelse vid en kreditgivning. 
 

3.6 Intervjuanalys 

När vi valde metod för att samla in våra empiriska data bestämde vi oss för att genomföra 

personliga intervjuer. Intervjuer är en bra metod om ett fenomen ska studeras på djupet och 

när det behövs detaljerad information, detta ansåg vi är nödvändigt för att kunna analysera 

och dra slutsatser av vårt problem. Vi bedömer att intervjuer kommer bidra till att vi sannolikt 

kommer få ut mest information av respondenterna jämfört med om vi hade skickat ut enkäter. 

Utifrån vårt syfte och problemformulering kommer vi använda oss av personliga intervjuer på 

respondenternas kontor. Nackdelen med personliga intervjuer är att det begränsar antalet 

respondenter och att det lätt kan uppstå snedvridna resultat, främst på grund av att 

intervjuaren med sitt sätt att uttrycka sig och sitt sätt att vara kan omedvetet påverka 

respondentens svar (Kvale, 2009). Trots detta anser vi att denna metod är den mest lämpliga 

för vår uppsats. Denna datainsamlingsmetod har fler fördelar än nackdelar sett utifrån vårt 

syfte, då personliga intervjuer på respondentens kontor ger en känsla av trygghet och 

respondenten känner sig mer bekväm och kan tala fritt (Jacobsen, 2002). 

Med utgångspunkt i vårt insamlade material och frågeställning utformade vi intervjufrågor 

och genomförde personliga intervjuer med utvalda kreditgivare. Frågorna tillsammans med en 

kort sammanfattning av uppsatsens innehåll skickades en vecka innan intervjuerna. Detta 

beslut togs med motiveringen att det förhoppningsvis skulle spara tid genom att respondenten 

är mer förberedda och kan ge mer utförliga svar.   

För att dokumentera intervjuerna använder vi oss av ljudinspelning, i det fall respondenterna 

godkännde det. Innan vi började intervjua respondenterna frågade vi om vi fick spela in 

intervjuerna. Det var endast i ett fall som vi inte fick använda ljudinspelning. För att 

dokumentera denna intervju använde vi oss av anteckningar. Vi valde ljudinspelning som 

tillvägagångssättet för att vi ville få en permanent dokumentation av våra insamlade data. 

Nackdelen med ljudinspelningar är att de missar den icke verbala kommunikationen. För att 

permanent dokumentera den icke verbala kommunikationen måste videoupptagning 

genomföras (Denscombe, 2009). Dock valde vi bort denna metod då det finns en risk med att 

detta skulle störa intervjusituationen mer än vad den kan tillföra. Det kan även leda till att 
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intervjuaren slappnar av lite och inte gör ett noggrant jobb. Fördelarna med ljudinspelning är 

att intervjuaren har allt som sagts ordagrant, kan slappna av, lyssna ordentligt på svaren, kan 

få intervjun att flyta bättre och kan få med citat (Jacobsen 2002). Samtliga respondenter hade 

avsatt cirka 30- 60 minuter för respektive intervju. Vi fick också möjligheten att kontakta dem 

om det fanns något vi inte förstod eller om vi behövde svar på ytterligare frågor. Vi valde att 

anonymisera samtliga respondenter då vi anser att respondenternas fullständiga namn inte har 

någons betydelse för vår studie samt att vi kan göra intressanta jämförelser trots 

anonymiseringen. För att bevara respondentens anonymitet valde vi att benämna respektive 

kreditgivare för en valuta. Val av valuta för respondenterna har skett slumpmässigt och har 

ingen koppling till kreditgivarna. 

Vår empiri är framtagen genom våra intervjuer med kreditgivare. Alla intervjuer genomfördes 

under en period av tre veckor. Efter varje intervju nedtecknade vi exakt det som 

dokumenterades på ljudinspelningen. Det gjordes för att säkerställa att vi framställt 

respondenternas svar korrekt. Den negativa aspekten var att denna process var oerhört 

tidskrävande, men givande i och med att datan blev korrekt vilket gav oss en bra grund inför 

fortsatt bearbetning av materialet. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med att skriva rent 

ljudinspelningar att de ger struktur och underlättar för intervjuaren att föra anteckningar av det 

som är extra intressant. För att materialet skulle bli användbart kategoriserades denna i olika 

teman utifrån den teoretiska referensramen och intervjufrågorna. Sammanställningen av 

respondenternas svar utgör grunden till vår analys. 

 

3.7  Empiri och analysmetod 
 

Enligt Kvale (2009) måste forskaren bestämma vilken metod som ska användas samt på vilket 

sätt det ska ske för att kunna analysera sina intervjuer. Vi började med att transkribera våra 

intervjuer för att inte missa viktig information.  

I enlighet med Kvale (2009) hade vi definierat och bestämt våra begrepp innan intervjun för 

att sedan kunna kategorisera respondenternas uttalanden på bästa möjliga sätt. Kategorisering 

underlättar även när forskaren ska göra jämförelser i empirin då stora mängder data kan 

sammanfattas och ge en god översikt (Kvale, 2009). Vi har presenterat respondenternas svar 

var för sig och delat in dem efter våra teman, då vi ansåg det skulle underlätta vid analysen. 

För varje kreditgivare har vi fyra huvudkategorier vilka är kreditgivningen, 

kreditbedömningen den auktoriserade revisorn samt den auktoriserade redovisningskonsulten. 

Vi valde att ha med kreditgivningen som en kategori då vi vill kunna kartlägga hur de olika 

bankerna går tillväga vid en kreditgivning. Varje huvudkategori har egna underkategorier.  

För att kunna besvara vår problemformulering väljer vi att analysera empirin utifrån två 

huvudområden. Vi valde att analysera utifrån vår problemformulering och syfte, det vill säga 

revisorn för sig och redovisningskonsulten för sig för att sedan jämföra respondenternas 

uttalanden med vår teoretiska referensram. I analysen jämfördes respondenternas svar med 

varandra under respektive tema samt jämförde med tidigare forskning och regelverk. Vi 

analyserar om det skiljer sig i betydelse mellan revisorer jämfört med redovisningskonsulter 

vid kreditgivning till små- och medelstora företag. För att analysera de olika respondenterna 

valde vi att analysera kategorivis, det vill säga vi tog ett avsnitt i taget, och jämförde vad de 

olika respondenterna inom urvalet hade uttalat sig om. Vi valde att lyfta fram likheter men 

även skillnader när sådana har förekommit för att försöka få fram ett nytt mönster. Analysen 

mynnar ut en sammanfattande slutsatsmodell som leder oss till våra slutsatser. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 
 

Vi har under uppsatsens gång valt relevanta och tillförlitliga teorier, intervjufrågor och 

respondenter. Empirin bör förverkliga två krav; validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Att 

empirin ska vara valid innebär att den ska vara giltig och relevant, det vill säga att man ska 

kunna lita på studien. Giltighet och relevans kan delas in i två komponenter, det vill säga 

intern och extern giltighet. Jacobsen (2002) menar att intern validitet innebär att det som mäts 

är det som är avsett att mäta, medan extern validitet handlar om att resultaten ska kunna 

generaliseras. Avsikten med vår studie är inte att generalisera resultaten, utan att undersöka 

vårt forskningsproblem i vårt urval av kreditgivare på respektive bankkontor. Vi har 

säkerställt den interna giltigheten genom att formulera intervjufrågor utifrån den teoretiska 

referensramen för vårt ämne. Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig, det vill 

säga att undersökningen äkta. Det är vikigt att ta hänsyn till reliabiliteten för att kunna svara 

på om våra svar är tillförlitliga (Jacobsen, 2002). För att öka reliabiliteten spelade vi in sju av 

intervjuerna för att minska risken för missförstånd. Det är viktigt att intervjuerna sker på 

liknade sätt för studiens tillförlitlighet. Under varje intervju utgick vi från en intervjumall för 

att kunna göra intervjuerna så lika som möjligt. För att försöka att höja reliabiliteten använder 

vi oss av öppna intervjufrågor för att skapa en bra atmosfär och en öppen dialog. 

Förhoppningsvis leder en öppen dialog med respondenten till förtroende samt mer 

sannligenliga svar. Personkemin vid en intervju är av stor betydelse för vilka svar 

respondenten ger (Jacobsen, 2002). Dock anser vi att vår empiri har uppfyllt kraven för 

reliabilitet eftersom vi har ökat tillförlitligheten och trovärdigheten.  

 

3.9 Källkritik 
 

Den teoretiska referensramen består av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och 

webbsidor. Vi tog hänsyn till att tidningsartiklar och webbsidor inte har lika hög giltighet som 

de övriga typerna av källor i våra bedömningar. Men vi har tagit i beaktning vem som 

publicerat tidskrifter och webbsidor. Då vi som tidigare nämnt har vi använt oss utav artiklar 

från branschtidningen Balans är det viktigt att påpeka att dessa är just branschspecifika vars 

skribenter överlag kan ha ett positivt förhållningssätt till revisions- eller 

redovisningsbranschen. Detsamma gäller då vi använt oss utav FAR och SRF. Det är viktigt 

att tänka på att dessa aktörer har ett intresse av att förhålla sig positiva till sin bransch. 

Artiklar från branschtidningen Balans har vi valt att använda eftersom de är utgivna av FAR, 

vilket vi betraktar som tillförlitligt. I de fall då vi har använt oss utav lagtext krävs inte samma 

kritiska inställning då denna är gällande rätt. I referensramen återfinns äldre vetenskapliga 

artiklar och anledningen till valet av dessa artiklar är att vi anser att de ger viktig förståelse för 

vår studie. Vid användandet av elektroniska källor granskade vi innehållets trovärdighet 

genom att främst ta hänsyn till var den elektroniska källan har publicerats. De elektroniska 

källor som använts i studien är offentliga utredningar, riksbankens webbsida, FAR och SRF, 

vilket ger en hög trovärdighet. I uppsatsen förekommer dock källor från flera år tillbaka i 

tiden, i de fall dessa källor använts har vi gjort en avvägning och kommit fram till att de fakta 

som publicerats inte har förändrats avsevärt över tiden. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras vår empiri, vilken baseras på de personliga intervjuer som vi har 

genomfört med kreditgivare på banken. Respondenternas svar presenteras i ämnesområden 

som följer av frågorna från intervjuguiden. 

 
 

4.1. Kreditgivare Baht 
Kreditgivare Baht har jobbat på banken sedan 1978 och är kreditchef sedan 1986. 
 

4.1.1 Kreditgivning 

Banken inleder sin kreditgivningsprocess med att skaffa sig information om företagets 

organisation och ekonomiska ställning samt företagets produkter och marknad, lånebelopp 

och önskemål om lånevillkor. Intressegemenskapen mellan banken och företaget uppdateras i 

bankens dataprogram. Informationsinhämtningen kan bli mer omfattande när det gäller nya 

kunder jämfört med befintliga kunder. 

”En revisor stor betydelse i de flesta situationerna till exempel vid hantering av skatter och 

moms, särskilt vid aktiebolagsbildning bör företaget anlita en revisor.” 

Han menar att revisorn uppfattas som mer trovärdig än redovisningskonsulten vid 

kreditgivningen till företag. Vidare menar kreditgivare Baht att en auktoriserad revisor 

huvuduppgift är att granska upprättade ekonomiska rapporter, till exempel årsbokslut. En 

redovisningskonsult kan inte ge samma trovärdighet därför att han inte har någon granskade 

roll. Uppgifter för en redovisningskonsult är att ansvara för den löpande bokföringen och att 

upprätta årsbokslutet. Att i den situationen göra en granskning är inte möjligt. En granskning 

av de egna rapporterna är meningslös och blir en nullitet. 

”Svårigheterna vid kreditgivningsprocessen är att bedöma kundens återbetalningsförmåga 

och eventuella framtida förluster. Dessa har en mycket avgörande betydelse vid 

kreditbedömningen.” 

Banken gör även en analys av kundens säkerheter och dessa uppgifter registreras i bankens 

datasystem. Det genomförs en värdeberäkning i systemet som skall följa finansinspektionens 

regler. Dessa grundläggande åtgärder redovisas i ett PM, en kassaflödesanalys, en beskrivning 

av låneansökan och en lönsamhetsberäkning. Efter beslut om att ge kredit och lånevillkor 

upprättas och undertecknas avtalshandlingarna.  

Kredituppföljningen är mycket viktig och banken har tre modeller för det såsom löpande 

uppföljning, tidsbunden uppföljning mellan vissa intervaller och tidsbegränsad uppföljning. 

Genom bankens dataprogram sker också en viss uppföljning. Kontakter med företaget tas 

regelmässigt av till exempel banktjänsteman.  Datasystemet som är kopplat till UC kör hela 

tiden. Om det förekommer risker dyker det upp i systemet, till exempel om revisorn lämnar 

sitt uppdrag under kredituppföljningen är det en stor fråga för banken. Det kan till exempel 

bero på att företaget var missnöjt med det samarbete revisorn erbjöd eller vad som skulle ingå 

i revisionsberättelsen. Revisorn har även stor betydelse vid krishantering och 

kreditavveckling. Vid en sådan utredning kan revisorn hjälpa till, till exempel vid 

förmånsrättsliga frågor. 
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4.1.2 Kreditbedömning 

Balansräkning och resultaträkning hämtas från UC. Allt ska sedan läggas in i bankens 

datasystem. I nästa steg beräknas dels företagets nyckeltal samt bankens egna nyckeltal som 

används i kreditbedömningsprocessen. 

Ett stort avseende fäster banken vid kassaflödesanalys och företagets soliditet. Banken gör en 

riskklassificering utifrån beteende och nyckeltal. I bankens system görs en prövning av 

nyckeltalen. Kassaflödesanalys och soliditet är centrala och är väsentliga för 

kreditbedömningen. För banken är historiska underlag och investeringsbedömning även 

viktiga vid kreditbedömningen.  

”Enligt banken är revisorer betydelsefulla för siffermaterial eftersom det påverkar kvalitén på 

årsredovisningsrapporterna.” 

Om revisorn finns på plats underlättar det för kreditbedömningen. Det är viktigt för 

kreditgivaren att kunna tala med och ställa frågor till revisorn angående bokföringen, detta för 

att kunna kartlägga hur företaget sköts dock krävs tillstånd av företagsledningarna. 

Företagsledarens egenskaper är även viktiga då kreditgivaren exempelvis bedömer om denne 

kan och vill betala sina skulder. Banken behöver bli övertygad om entreprenörens affärsidé 

och framåtriktade arbete. Revisorn är av mindre betydelse här eftersom revisorn inte granskar 

sådan information.  

 

 

4.1.3 Den auktoriserade revisorn  

Revisorns uppgift i bolaget är att granska årsrapporterna. Detta ökar bankens förtroende för 

finansiella rapporter och för företagsledaren.  

”Banken anser att avskaffandet av revisionsplikten kan fungera bra i mindre företag som inte 

är komplicerade.” 

Men många företag behåller sina revisorer även efter avskaffandet av revisionsplikten. 

Företagarna känner ofta sig säkrare med att ha en revisor som kan kontrollera och granska 

rapporterna.  

Om ett företag får en oren revisionsberättelse vill banken absolut finna orsaken till detta. Det 

betyder också att banken blir mer moggrann i sin bedömning och ofta leder det till försämrade 

lånevillkor genom till exempel högre ränta och krav på borgen. 

Revision är en försäkringspremie men det beror på vilken typ av företag det är fråga om samt 

att det finns olika kvalitetsskillnader mellan revisorer.  

”Allmänt anser banken att revisions- och förvaltningsberättelserna säger för lite och behöver 

därför reformeras.” 

Den reviderade årsredovisningsrapporten är viktig vid kreditbedömning för att öka säkerheten 

i kreditgivningen. Vidare menar kreditgivaren att vid större krediter kräver banken oftast 

reviderade årsredovisningsrapporter. 



 

28 
 

4.1.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

Om ett mindre företag vill ha nya lån för att utvecklas bör företaget enligt bankens 

uppfattning anlita en revisor. Har istället företaget valt att bara ha en auktoriserad 

redovisningskonsult vill banken noga utvärdera varför.  

”Revisorns roll väger alltid tyngre än den auktoriserade redovisningskonsulten, eftersom den 

auktoriserade redovisningskonsulten bara säkerställer rutinerna medan revisorn har den 

granskade rollen.” 

”I situationer där företag inte anlitar en revisor eller bara har en auktoriserad 

redovisningskonsult riskerar företaget att lämnade uppgifter inte vinner tillräckligt 

trovärdighet. Det i sin tur kan leda till svårighet att få lån eller att företaget får försämrade 

lånevillkor.” 

Dock måste banken avväga sina bedömningar mot den styrande funktion marknaden har och 

att banken vill vinna kunder och inte förlora dessa. 

 

4.2 Kreditgivare Dinar  
Kreditgivare Dinar arbetar på ett litet bankkontor. Banken har funnits i Sverige sedan år 1997 

och erbjuder tjänster för både privatpersoner och företag. Kreditgivare Dinar är utbildad 

civilekonom sedan år 1988 och har sedan dess jobbat med företag inom bankbranschen. Idag 

är han företagsrådgivare och har hand om företag inom olika branscher. 
 

4.2.1 Kreditgivning 

I banken som kreditgivare Dinar arbetar på är det oftast dem själv som söker upp företagen 

som de vill ha som kunder. Ibland kan det hända att det kommer kunder som vill bli kunder på 

banken, men banken tar inte emot vilka kunder som helst. Kreditgivare Dinar börjar med att 

göra en kreditscoring av företaget genom att ta ett utdrag från UC för att på ett ungefär se 

vilken kreditvärdighet företaget har. Om det är en ny kund som ansöker om kredit behöver 

företaget presentera en affärsplan, en budget samt hur mycket de hade tänkt satsa själva. 

Banken kräver inte lika mycket information av redan befintliga kunder utan det som krävs är 

årsbokslutet och om det var länge sedan det upprättades krävs det även en delårsrapport som 

är högst ett par månader gammal. Efter detta bedömer banken om det är rimligt att bevilja 

krediten eller inte. Faktorer som väger in i bedömningen är vad företaget ska använda lånet 

till, exempelvis om det ska användas till att betala skatt eller om företaget ska investera i nya 

inventarier på grund av att det går bra. I det fall då företagsledaren är privatkund hos banken 

är det till fördel för banken eftersom det underlättar för banken vid informationsinhämtning 

gällande företagsledaren. 

När det gäller kreditbeslut har banken fyra olika nivåer och det beror på vilka belopp 

företagaren söker. Besluten tas löpande och banken har ingen fast tidpunkt för kreditbeslut. 

Kreditgivare Dinar menar att på banken föredrar respektive handläggare sina krediter med 

bankchefen som sedan fattar beslut, men vid större krediter skickas ansökningarna 

elektroniskt och föredras av en handläggare på respektive avdelning för den som har 

befogenhet att fatta beslut. 
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Kreditgivare Dinar anser att det är svårare att bevilja en kredit till små företag jämfört med 

stora företag: 

”Det är mycket enklare att bevilja kredit till företag som omsätter 100 000 000 miljoner 

kronor och vill köpa 20 000 000 miljoner kronor i kredit än om det är en konsultfirma med 3 

anställda som vill ha en checkkredit på 500 000 kronor.” 

Han menar att det är mycket enklare att låna ut till större företag eftersom när de ska ta 

säkerheter så vill de gärna ha företagsinteckningar. Men om det är mindre företag tar banken 

inget belåningsvärde utan endast säkerheter från företagsledaren i form av privat borgen. 

”Revisorn eller redovisningskonsulten bidrar med en ökad trovärdighet för 

årsredovisningsrapporter vid kreditgivningen jämfört med om banken bara får rapporter 

direkt från företaget.” 

Revisorn eller redovisningskonsulten har även en viktig betydelse vid uppföljningen av 

företagets kredit. Kreditgivare Dinar träffar företagsledaren en gång om året för att gå igenom 

bokslutsrapporterna. I det fall kreditgivaren inte begriper något specifikt i rapporterna får de 

då ha ett gemensamt möte med företaget och dess revisor eller redovisningskonsult, eller att 

han kontaktar dessa via telefon och stämmer av punkterna. 

Revisorn eller redovisningskonsulten har betydelse vid krishantering och kreditavveckling. 

Men kreditgivare Dinar menar att problem som kan uppkomma är om företaget inte har 

likviditet vilket kan det leda till att revisorn inte får revisionsarvodet, som i sin tur leder till att 

revisorn inte blir lika intresserad av att ställa upp vid sådana situationer. Detta då risken är att 

företaget går i konkurs. 

 

4.2.2 Kreditbedömning 

”Vi har mycket kontakt med revisorerna och redovisningskonsulterna.” 

När det gäller mindre företag menar kreditgivare Dinar att revisorn eller 

redovisningskonsulten deltar oftast inte på mötena som banken har med företaget. Det kan 

bero på att detta företag måste betala revisorn då denne deltar på mötet. Därför brukar 

kreditgivaren ringa revisorn eller redovisningskonsulten för eventuella frågor som berör 

årsredovisningsrapporten. Vidare påstår kreditgivare Dinar att det kan fråga revisorer vid 

eventuella missförstånd i rapporterna, men oftast är det redovisningskonsulter eftersom de har 

hand om den löpande bokföringen. 

Enligt kreditgivare Dinar upplevs revisorn mer som trovärdig än redovisningskonsulten vid 

bedömningen av företagets siffermaterial. Vidare menar han att om en utomstående revisor 

har reviderat och granskat rapporterna ger det mer trovärdighet än redovisningskonsulten som 

är med företaget hela tiden och arbetar med bokslutet.  

”Om vi tar ett utdrag från upplysningscentralen och inte får en scoring så beror det oftast på 

att det finns en revisionsanmärkning.” 

Om banken under flera år haft en god relation med företaget och som tidigare haft en revisor, 

men vill nu endast ha en redovisningskonsult är det ingen problematik för banken. 

Kreditgivare Dinar menar att det beror på att de har en lång historik tillsammans och att de har 

ett förtroende för företaget. Men om det är ett nystartat företag som inte har reviderade 

bokslutsrapporter är risken större att det inte får kredit. 
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Det finns situationer då revisorn ringer till banken och berättar att han/ hon känner till ett 

väldigt bra företag. Revisorn kan exempelvis berätta att han/hon har varit revisor för detta 

företag i många år och det är ett ordentligt företag. I det fall kan banken genomföra en 

granskning av företaget, men skulle det föreligga ett fel som banken inte är nöjd med då går 

de inte vidare i ärendet. 

 

4.2.3 Den auktoriserade revisorn 
 

Revisorns uppgift enligt kreditgivare Dinar är att vara en ekonomisk rådgivare för företaget 

samt att revisorns roll för banken innebär är en kontrollerande roll som ger tryggheten att 

siffrorna i företaget är korrekta.  

Kreditgivare Dinar anser att det är bättre om det mindre företaget har en revisor. Men han är 

medveten om att man har infört reformen för att det ska vara enklare för mindre företag att 

inte få höga kostnader. Om företaget inte har en reviderad årsredovisningsrapport kommer 

banken inte kompensera risken med att räkenskaperna kan vara fel genom att reglera räntan, 

utan det som påverkar räntan är snarare kundens interna skötsel hos banken och även extern 

historik som finns i UC. Kreditgivare Dinar menar att:  

”Den reviderade årsredovisningsrapport påverkar inte räntesättningen utan det gör de 

externa och interna bedömningarna.” 

 

Kreditgivare Dinar anser att revisionsberättelsen är en standard text som endast uppfyller 

kraven. Han menar att den är intressant bara om det står något avvikande. 

 

4.2.4. Den auktoriserade redovisningskonsulten 

Fördelen med att få bokslutsrapporten från en redovisningskonsult är att det är bättre än att få 

den från företagsledaren som oftast inte har stor förståelse för bokslutsrapporten. Det blir även 

bättre material när redovisningskonsulten är med hela vägen. Redovisningskonsulten 

upprättar bokslutsrapporten med uppfattning och gör justeringar för att det ska bli rätt och 

tillförlitligt. 

”Vi säger inte nej till företag med enbart redovisningskonsult, men redovisningskonsulten är 

en nackdel om företag ska ha krediter.” 

Kreditgivare Dinar menar att redovisningskonsulten är med från början och upprättar 

bokslutsrapporten medan revisorn är en oberoende part som kontrollerar att rapporterna är 

trovärdiga.  

”Har företaget inga krediter så finns det ingen anledning att ha revisor heller.” 

Kreditgivare Dinar anser att den icke- reviderade årsredovisningsrapporten inte påverkar 

priset på räntan, men att det blir enklare att bevilja krediter om företaget har ett reviderat 

bokslut. Lånevillkoren påverkas inte om företaget har en revisor, utan bankens priser påverkas 

av vilken rating de får på bolaget. Banken har en prislista (A1-A7), har man A7 så är det 

dåligt och då betalar man en högre ränta än om man har A1 i rating. Prissättningen påverkas 

av vilken ratingskala ett företag har, ett företag med bra rating får en lägre ränta och tvärtom 

ger ett dåligt ratingvärde högre ränta på lånet. Har bolagen för dåligt ratingvärde beviljar 

banken inga krediter överhuvudtaget. Om företaget har revisor eller inte påverkar inte var på 

ratingskalan företaget befinner sig.  
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4.3 Kreditgivare Dollar 
Kreditgivare Dollar arbetar på en av Sveriges mest välkända banker som har kontor i princip 

hela landet. Kreditgivare Dollar är kontorschef och har arbetat med krediter i 30 år. Bankens 

företagsverksamhet omfattar små till stora företag. 

 

4.3.1 Kreditgivning 

När banken som kreditgivare Dollar arbetar på beviljar kredit är det även viktigt att de får 

tillbaka pengarna. Det historiska materialet är en bra grund för att bedöma företagets framtid 

och det ger även en viss vägledning för hur företaget skött sig under tidigare år.  

”Sannolikheten för att ett företag som säljer bilar och tjänar fem miljoner varje år, ska tjäna 

lika mycket nästa år igen är hyggligt stor. Men om det är ett nystartat företag som tror att de 

ska tjäna fem miljoner, då är det svårare att bevilja krediten för att historien ger ingen stöd 

för banken när det gäller att lita på en sådan prognos.” 

Kreditgivare Dollar tittar även på ägare, ledning och branschtyp. Specifika frågor som är 

viktiga för kreditgivaren är företagets kundstruktur, leverantörer och produkter.  

Andra specifika faktorer som kreditgivare Dollar tittar på är: 

 Om företaget säljer och köper produkter från utlandet, det vill säga har man en valutarisk 

och hur hanterar företaget denna. 

 Var finns konkurrenterna. Är företaget ensam på marknaden så har det en bra 

konkurrensfördel eller är företaget en liten spelare som har en nisch. 

 Om företaget har mycket lån då har den också mycket räntor. Hur stor är då ränterisken? 

 

Samtidigt ska kreditgivaren titta framåt, det vill säga hur ser framtiden och konjunkturen ut. I 

det fall företaget har ensamrätt på sin produkt kan kreditgivaren ställa sig frågan varför kan de 

tjäna pengar på den jämfört med konkurrenten och kommer företaget att tjäna på produkten i 

fortsättningen också? Allt det här gör kreditgivare Dollar bedömning på så fort de får in en 

kreditansökan från företag. 

Om företaget enbart har bokslutsrapport brukar banken vidta andra åtgärder för att säkerställa 

trovärdigheten och minska risken att göra felbedömningar. Enligt kreditgivare Dollar brukar 

de undersöka om det finns andra företag runt omkring som har en liknande affärsidé som det 

lånesökande företaget har. Om det är ett företag med ny branschtyp som banken tidigare inte 

stött på kan andra bankkontor vara till hjälp som bidrar med information om den specifika 

branschtypen. Vidare menar kreditgivare Dollar att det finns många olika sätt att få fram 

information om det lånesökande företaget. Detta kan ske bland annat via internet eller att 

någon annan kreditgivare på banken är bekant med företaget och dess företagsledning. 

När kreditgivare Dollar fått den information som behövs använder han systemet för en 

sammanställning av rapporter och tar sedan ett utdrag från UC. Kreditrattingen som tas från 

UC är ett stöd men kreditgivaren måste göra en egen personlig bedömning.  När han 

sammanställt all information får han en bra bild av hur företaget ser ut och han vet om han 

kan bevilja en kredit eller om det finns några hinder. 

Kreditgivare Dollar anser att det är väldigt svårt att bedöma krediter till kunden. För att låna 

ut pengar måste kreditgivaren samla på sig mycket erfarenhet genom att ständigt möta företag 
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och dess ägare. Kreditgivaren menar att svårigheter som kan uppstå för att få en kredit 

beviljad är om inte kunden har betalningsförmåga eller om det inte finns säkerheter. Andra 

hinder kan vara att företaget inte skött sina betalningar till banken eller att företagsledaren 

varit inblandad i konkurser vid tidigare tillfällen. 

Revisor eller redovisningskonsult är mycket avgörande i bankens kreditgivning. Om företag 

anlitar en revisor eller redovisningskonsult från en av de fyra stora revisionsbyråerna i 

Sverige, kan det bidra till en ökad tillförlitlighet för årsredovisningsrapporterna. 

Enligt kreditgivare Dollar sker uppföljningen av deras företagskunder minst en gång om året. 

Vidare menar han att revisorn är en viktig medspelare i detta steg eftersom företagsledaren 

kan ha mindre kompetens när det gäller att sköta företagets ekonomi. Då blir revisorn en 

viktig rådgivare som ger trovärdighet och råd till företagsledaren. Kreditgivaren anser att 

samspelet mellan banken, revisorn och företagsledaren kan fungera som ett bollplank åt 

företagsledaren som kan ta hjälp samt rådgivning från banken och revisorn, som är trovärdiga 

aktörer.  

 

4.3.2 Kreditbedömning 

 

Enligt kreditgivare Dollar är revisionsberättelsen, kassaflödesanalysen och bokslutsrapporten 

viktiga underlag som fyller olika funktioner i kreditbedömningen. I revisionsberättelsen kan 

man bland annat få information om företaget har anmärkningar, det vill säga om företaget inte 

har betalat skatt tidigare eller om det finns osäkra fordringar i bokslutet som revisorn varken 

kan tillstyrka eller avstyrka. Vidare menar kreditgivare Dollar att i slutändan är kassaflödet 

som ska betala, det vill säga hur bra soliditet företaget har så måste de få pengar för att bland 

annat kunna betala löner, ränta och amorteringar.  

”Revisionsberättelsen, kassaflödesanalysen och bokslutsrapporten är alla årsredovisningen. 

Det är tre olika delar av årsredovisningen som är lika viktiga.” 

Kreditgivare Dollar menar att man kan inte bara titta på företagets kassaflödesanalys utan att 

ha tillgång till resultaträkningen och balansräkningen, då har man ingen nytta av dessa. 

När det gäller personbedömningen, företagets affärsidé samt dess marknad och produkt så 

anser kreditgivare Dollar att revisorn eller redovisningskonsulten inte har någon betydelse i 

detta sammanhang. Men om det är ett företag som vill bli kund på banken och berättar att 

deras revisor eller redovisningskonsult arbetar på ett av fyra största revisionsbyråerna i 

Sverige, kan kreditgivare Dollar få en känsla av att det är ordning i företagets siffermaterial. I 

det fall kreditgivaren är bekant med företagets revisor eller redovisningskonsult och är 

medveten om att just den revisorn eller redovisningskonsulten har ordning och sköter sina 

företag väldigt bra, då är personen viktig. Revisorn eller redovisningskonsulten kan ha en viss 

betydelse i denna situation, men det finns andra faktorer som har mer inflytande vid 

exempelvis den initiala kontakten med företagsledaren. Om företaget inte har revisor eller 

redovisningskonsult kan det uppkomma en viss osäkerhet. 

Enligt kreditgivare Dollar är de vanligaste orsakerna till att avslå krediter till små företag är 

att de inte har en affärsidé som banken inte kan förstå eller förlita sig på. Kreditgivare Dollar 

menar även att om företaget inte har säkerheter och att företagsledaren har en dålig 

privatekonomi, kan banken känna att det inte finns en återbetalningsförmåga hos 

företagsledaren. Betalningsanmärkningar kan också bidra till att ett företag får avslag för en 

kredit. 

”Det finns stora och små företag. Det finns även enkla och svåra årsredovisningsrapporter.” 
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Kreditgivare Dollar menar att de inte alltid banken förstår vad som är redovisat i 

årsredovisningsrapporterna. Ibland kan det även innebära att kreditsökande företaget inte 

heller kan svara eftersom det är revisorn eller redovisningskonsulten som har hjälpt till med 

bokföringen. Då brukar lösningen vara att kreditgivare Dollar har ett gemensamt möte med 

företagsledaren och dess revisor eller redovisningskonsult. Om banken ha ett enskilt möte 

med revisorn måste företagsledaren lösa revisorn från den tystnadsplikt som gäller för en 

revisor, det vill säga att kreditgivare måste få godkännande från företaget att prata med 

revisorn. Kreditgivarens möten tillsammans företagsledaren och dess revisor eller 

redovisningskonsult kan även innebära att få förklaring av bokföringen och specifika poster, 

detta för att få en förståelse av företagets årsredovisningsrapport. 

På banken som kreditgivare Dollar arbetar på är relationen med företaget av stor betydelse när 

det gäller siffermaterialet, det vill säga de lånar aldrig ut pengar om de bara får en 

årsredovisning. Utan det är viktigt för dem att träffa kunden och för att kreditgivaren ska 

känna om han/hon kan göra bedömningen i samband med mötet med kunden och företagarens 

bakgrundsfakta. Men kreditgivare Dollar anser även att en auktoriserad revisor ger större 

tilltro för att siffrorna i bokslutet är korrekta. I det fall då företaget inte har en revisor och att 

det är företagsledaren själv som har redovisat så kan trovärdigheten minska, eftersom 

säkerställandet av materialet blir sämre då det inte finns en revisor som har granskat detta. 

Kreditgivare Dollar menar att en auktoriserad revisor har ett stort ansvar eftersom de skriver 

en revisionsberättelse och de får inte lov att godkänna en årsredovisningsrapport utan att 

kvalitetsstämpla denna. Däremot har en auktoriserad redovisningskonsult med erfarenhet inte 

samma skyldigheter och ansvar som revisorn har, vilket gör att revisorns arbete väger tyngre. 

Men om företaget varken har en revisor eller redovisningskonsult blir säkerställandet av 

siffermaterialet mindre tillförlitligt. 

 

4.3.3 Den auktoriserade revisorn 

Revisorn är en betydelsefull samtalspartner om företaget skulle hamna i en krissituation, 

särskilt om revisorn har arbetat med företaget under en lång tid och är medveten om företagets 

tillstånd. Kreditgivare Dollar menar att det kan vara besvärligt för företaget att kommunicera 

med banken om sitt tillstånd på grund av att det är banken som beviljar kredit, då blir revisorn 

och redovisningskonsulten ett bra stöd. 

Kreditgivare Dollar anser att det låneansökande företaget bör ha en revisor eftersom banken 

tar på sig en risk då de lånar ut pengar. Eftersom banken tar en stor risk är det viktigt att det 

finns en revisor som åtminstone ser till att företagets rapporter är tillförlitliga. Revisorn 

säkerställer materialet och har skyldighet att informera om det finns fel i siffrorna. Revisorn 

har i uppgift att granska kunden och genom sin granskning säkerställer han/ hon 

siffermaterialet. 

Kreditgivare Dollar anser att det är bekymmersamt att lämna krediter när företaget inte har en 

revisor. Men däremot har de en förståelse eftersom de flesta företagen är väldigt små och inte 

har behovet av revision. Men i det fall då företaget växer blir det mer problematiskt för 

banken om det inte finns en revisor som åtminstone kvalitetsstämplar siffermaterialet. 

”Kravet på revisor är på väldigt få bolag.” 

Kreditgivare Dollar tycker personligen att det är för stora bolag som undgår revisionsplikten 

eftersom utredningen visar att närmare 70 % av aktiebolagen undkommer revision samt att 

många av företagen ingår i stora koncerner. 
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Den icke-reviderade årsredovisningsrapporten innebär ett högre risktagande för banken. Men 

det innebär inte att de tar högre betalt om de inte får den reviderad, de avstår kanske istället 

menar kreditgivare Dollar. Detta eftersom högre räntevillkor inte ersätter den större risken 

som kreditgivaren tar när årsredovisningen inte är reviderad. När kreditgivare Dollar inte kan 

säkerställa uppgifterna då kan banken begära säkerheter. 

 

4.3.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

 

Kreditgivare Dollar uppger att om de har en lång relation med kunden och att de känner till 

företagsledaren mycket väl, så kan man ibland acceptera att det finns en redovisningskonsult i 

företaget som sköter siffermaterialet. Vidare påstår kreditgivaren att de flesta företagen i 

Sverige är väldigt små och har inga krediter, därför finns det ingen anledning för dem att ha 

en revisor. 

”Det är inte förbjudet att inte ha en revisor, det fungerar men det blir svårt för oss om vi inte 

kan säkerställa uppgifterna.” 

Att kreditgivaren känner till redovisningskonsulten sedan tidigare är en fördel då det ger 

förtroende till banken. Det är en större trygghet att en kunnig inom redovisning har hjälpt 

företaget än om företagsledaren som inte har den vana sköter det på egen hand. Kreditgivare 

Dollar menar att redovisningskonsulten är bättre än att företaget inte har någon form av extern 

hjälp. 

I det fall då företag väljer att avstå från revision kan osäkerheten öka om det inte finns en 

extern part som granskar deras material. Om mindre företag som ständigt utvecklas inte har en 

revisor ansöker om nya krediter innebär det ett problem för banken. Då kan kreditgivaren 

kräva av företaget att anlita en revisor. Kreditgivare Dollar påstår att även här kan ytterligare 

problem tillkomma, såsom att revisorn får granska företagets bokföring från tidigare år vilket 

är krävande och dyrt för företaget. Därmed blir det svårt för revisorn att ta till sig arbetet om 

det inte har funnits en revisor tidigare på företaget. 

Kreditgivare Dollar menar att den viktigaste orsaken till att bevilja en kredit eller inte beror i 

slutändan på hans personliga bedömning som är av betydelse, vare sig det finns en revisor 

eller redovisningskonsult. Men för att han ska bedöma framtiden tar han hjälp av 

siffermaterialet och om detta är säkerställt av revisor ger det en trygghet. Ju större 

trovärdighet desto bättre bedömning blir det av siffermaterialet som finns för företaget. 

 

4.4 Kreditgivare Euro  
Kreditgivare Euro är kredit– och kontorschef sedan 2006 och har jobbat på banken sedan 

1984. 
 

4.4.1 Kreditgivning 
 

När banken inleder en kreditgivningsprocess går banken igenom historiska fakta, balans- och 

resultaträkning samt hur mycket krediter det lånesökande företaget har. Banken analyserar 

också kassaflödet och investeringsplan. Därefter gör banken en analys av företagets 

lönsamhet det vill säga att företaget kan drivas med vinst. Beredning går ut på att banken 

skaffar sig information om företagets ledning, ekonomiska ställning och verksamheten. När 

det gäller nya kunder kan informationsinhämtningen och bedömningen bli mer omfattande 

jämfört med befintliga kunder. Banken hämtar oftast upplysningar om 

betalningsanmärkningar från UC för att säkerställa att kreditsökanden inte har ekonomiskt 
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problem. När det gäller säkerheter och krediter följer banken de lagar som finns avseende 

kreditgivningsprocessen, särskilt kreditgivningslagen samt finansinspektionens föreskrifter, 

råd och rekommendationer samt vad som generellt anses som god bank- och 

kreditgivningssed eller praxis. Kreditgivare Euro menar att det skapar en ram för bankernas 

utlåning i form av krav på säkerheter och kredit. 

Svårigheterna med kreditgivningsprocessen är att bedöma företagets återbetalningsförmåga, 

det vill säga kan och vill företaget betala sina skulder. När man får in en låneansökan med 

endast bokslutsrapport och om banken är osäker kan man samtala med företagets revisor eller 

redovisningskonsult. Det finns olika kvalitéer på revisor och redovisningskonsulter. 

 

”Vid beviljade av krediter är revisorn och redovisningskonsulten lika betydelsefulla.” 

 

Minst två banktjänstemän skall delta i beslutet att bevilja krediter till ett företag men för stora 

krediter är det en kreditkommitté som tar beslutet. 

Vid uppföljning använder banken löpande bevakningar från UC. Om det händer något 

negativt till exempel att företaget får en betalningsanmärkning då mejlas detta direkt till 

banken. Uppföljningen är mer aktiv för större företag. Revisorn eller redovisningskonsulten är 

viktiga vid den kontinuerliga uppföljningen av företagets utveckling. Kreditgivare Euro menar 

att revisorn eller redovisningskonsulten kan fungera som bollplank åt företagsledarna och kan 

ge en trovärdig rådgivning gällande företagets finansiering och investering. 

Revisorn har stor betydelse vid krishantering och kreditavveckling jämfört med 

redovisningskonsulten eftersom revisorn kan hjälpa till vid utredning, framförallt vid 

förmånsrättsliga frågor. Banken måste samarbeta med företaget, revisor och 

konkursförvaltare. Det är viktigt att hjälpa företaget att avveckla verksamheten för att minska 

kreditförluster. Det blir ofta mycket bättre än att låta företaget går i konkurs.  

 

4.4.2 Kreditbedömning 
 

Vid kreditbedömningen tittar banken mest på resultaträkningen ihop med kassaflödet för att 

säkerställa att företaget har likviditet. Mycket hänger på att göra bedömning av resultat och 

positivt kassaflöde.  Kreditgivare Euro betonar att de utgår mest från resultaträkning och 

fokuserar på företsgets vinst. Vid bedömningen av företagets siffermaterial har revisorn eller 

redovisningskonsulten stor betydelse. Detta eftersom banken måste få rätt information vid 

bedömningen. Banken kan begära att revisor eller redovisningskonsult upprättar en budget så 

att banken kan göra en noggrann bedömning. Oftast träffar kredtigivarn revisorerna eller 

redovisningskonsulterna hos företaget. 

”Om företaget går dåligt eller halvknasigt så brukar vi prata med revisorerna eller 

redovisningskonsulterna hos företaget. Det är det vanligaste vi gör.” 

När företaget har anlitat revisor eller redovisningskonsult kan man få rätt material och på rätt 

plats. Personbedömningen hänger ihop med materialet banken får. Men olika revisorer och 

redovisningskonsulter ger olika tyngd vid kreditgivning. Banken ska samla in bedömningar 

och utifrån detta värderar banken den egna lönsamheten.  Enligt banken bidrar revisorn och 

redovisningskonsulten med en ökad trovärdighet för årsredovisningsrapporter vid 

kreditbedömningen, jämfört med om banken bara får rapporter direkt från företaget. 

Den inledande kontakten med det lånesökande företaget är bra för att veta hur ledningen eller 

förtagsledaren sköter sitt företag. Att banken tror på företagsledarens förmåga samt att 

företaget kan överleva och gå i vinst är en viktig del av kreditbedömningen. Den vanligaste 
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orsaken till att företaget inte får nya krediter är att företaget inte kan visa tillräcklig 

lönsamhet. För nystartade företag gäller ofta att banken inte trodde på företagets affärsidé.  

Riskklassificering är viktigt vid kreditbedömning och det är en historisk analys. Det är ett 

verktyg utifrån det personliga mötet som ger indikation på hur företagsledaren sköter sitt 

företag. 

 

4.4.3 Den auktoriserade revisorn 

”Avskaffandet av revisionsplikten är enligt banken bra för små företag så att de kan slippa 

extra kostnader. Men underlaget kan bli mindre bra för banken vilket leder till problem med 

trovärdigheten.” 

Vidare anser kreditgivare Euro att det beror på vilket kreditbelopp det handlar om. 

Kreditgivare Euro menar att banken kan kräva reviderade årsredovisningsrapporter vid större 

krediter.  Många kunder behåller sina revisorer även efter avskaffandet av revisionsplikten 

eftersom de känner sig trygga med att ha revisor. Det finns ingen nackdel med revisorn. Det 

är endast en fördel att företag har låtit granska företagets material. I medelstora företag anlitar 

företag oftast en revisor och det finns ofta någon form av ekonomifunktion i dessa företag. 

Revisorer är försiktiga när de skriver något i förvaltningsberättelsen och i 

revisionsberättelsen. Men det viktigaste är siffrorna som står i bokslutet så att man kan göra 

en bra bedömning. En oren revisionsberättelse innebär att det har hänt någonting i företaget. 

Banken måste ta reda på vad det är. Om det inte är så allvarligt finns det en möjligt att 

företaget får nya krediter. Men det beror på hur bokslutet ser ut i övrigt. 

 

4.4.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

”När små företag utvecklar sig och behöver nya krediter och om företaget bara har 

auktoriserad redovisningskonsult är det inget problem för banken. Kunden kan få nya 

krediter så länge företaget går bra och går med vinst.” 

Vid ett större kreditengagemang är det ett krav från banken att få göra ett företagsbesök. Om 

företaget har en revisor är det mycket bättre därför att det ger ökad trovärdighet. Reviderade 

eller icke reviderade årsredovisningsrapporter påverkar dock inte lånevillkor. Lånevillkoren 

påverkas dels av hur företaget har gått och dels av värdet på säkerheterna. 

”Det är även bra med att bara ha redovisningskonsult. Detta eftersom kunskapen även finns 

hos auktoriserade redovisningskonsulter vilket i sin tur kan ge en kvalitetssäkring som skapar 

trovärdighet.” 

Den auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall en viktig rådgivare för de mindre 

företagen. Banken har aldrig hört talas om UC:s undersökning gällande bokslutsrapporterna 

och kreditgivare Euro anser att det inte finns någon nackdel med att endast ha en 

redovisningskonsult. 

 

4.5 Kreditgivare Lira  
Kreditgivare Lira är utbildad ekonom och är företagsmarknadschef på banken. Han har arbetat 

inom bankens företagssegment i sammanlagt 11 år. 
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4.5.1 Kreditgivning 

När det gäller kreditgivning är bedömning av risker och säkerställandet av kassaflödet viktiga 

faktorer. Kreditgivare Lira tittar mycket på styrkan i kassaflödet och vilken säkerhet den ger 

inför framtiden. När det gäller de mindre företagen har banken ett scoringsystem som de tar 

hänsyn till. I detta fall beaktar kreditgivaren företagets betalningshistorik och om 

betalningsanmärkningar förekommer.  Men kreditgivare Lira påstår att vid all kreditgivning är 

det återbetalningsförmågan som styr. Har företaget flera betalningsanmärkningar är det en 

större risk för banken att bevilja krediten. 

Kreditgivare Lira anser att revisorn och redovisningskonsulten är viktiga aktörer vid bankens 

kreditgivning, han menar att de har en bra kontakt med revisorer och redovisningskonsulter. 

Överlag kräver banken att materialet skall vara genomarbetat beroende på hur stort bolaget är 

och hur stora affärer företaget ska göra med banken. Banken träffar revisorn och 

redovisningskonsulten beroende på företagets storlek, detta eftersom företagsledaren inte 

alltid har möjligheten att ha med revisor på varenda möte men om det handlar om större 

affärer kan banken begära att ha med revisor. Men detta gäller inte för de mindre företagen.  

Enligt kreditgivare Lira använder banken löpande bevakningar från UC vid uppföljning. 

Datasystemet som är kopplat till UC kör hela tiden. Om det finns någon risk skall det dyka 

upp i systemet till exempel att företaget får betalningsanmärkning då meddelas det ut till 

banken. Revisorn har vid uppföljningen för mindre företag inte någon stor betydelse mer än 

att ta in bokslut vid större uppdrag. Men vid krishantering och kreditavveckling har både 

revisorn och redovisningskonsulten väsentlig betydelse. Om man har avvecklat ett uppdrag är 

det väsentligt att det är rätt siffror och om banken förlorar pengar eller om företaget går i 

konkurs är det mycket viktigt att ha en god dialog med revisorn i första hand, detta för att hitta 

en väg för hur man ska avveckla krediten. 

 

4.5.2 Kreditbedömning 

Egentligen baseras kreditbedömningen till stor del på kassaflödesanalysen, men när banken 

beviljar krediter är det även viktigt att de har en andra utväg i form av säkerheter såsom 

borgen, pantbrev och företagsinteckningar. Men kreditgivare Lira menar att hur mycket 

säkerheter man än har så är kassaflödesanalysen och hur starkt företaget är avgörande faktorer 

vid bedömningen. De vanligaste orsakerna för att mindre företag får avslag vid en 

kreditansökan är att de inte har tänkt igenom sin affärsidé noggrant. Man kanske har en god 

affärsidé men den är inte tillräckligt genomarbetad.  

Revisorn och redovisningskonsulten har stor betydelse vid bedömningen av företagets 

siffermaterial. I detta fall kan revisorns arbete väga tyngre eftersom man då får materialet 

reviderat. Oavsett om det är litet eller stort företag så ger revisorn mer tilltro till siffrorna, 

vilket i sin tur skapar trygghet i hela kreditgivningen. Kreditgivare Lira anser att det är bra om 

företaget har en redovisningskonsult som har tittat på siffermaterialet och oftast har banken 

tilltro även för redovisningskonsulten. Men givetvis är det bättre om revisorn har granskat 

materialet. Om företag befinner sig i utvecklingsfasen med bra historik och endast har en 

redovisningskonsult så är det oproblematiskt eftersom det är större tilltro att företaget 

fortsätter som de har gjort innan. Men då det gäller nystartade företag kan det vara tveksamt 

även om de har revisor eller redovisningskonsult, detta på grund av att affärsidén är oprövad 

och man vet inte om företaget kommer bära eller brista.  

Överlag tittar kreditgivare Lira på bokslutet. Den reviderade årsredovisningen är företagets 

historik och det ger tillförlitlighet för banken. Det absolut viktigaste är hur det ser ut framåt, 
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även om företaget har gått med vinst i fem år så kan det vända väldigt fort, därför behöver 

man budget och prognos för att kunna bedöma företagets framtida ekonomiska utveckling. 

Kassaflödesanalys är även viktigt eftersom det visar hur likvida medel rör sig i företaget. 

 

Vidare betonar kreditgivare Lira att om banken har förtroende för redovisningskonsulten eller 

revisorn och någon av dessa föreslår ett företag som vill bli kund hos banken och har en bra 

affärsidé då kan dessa ha en viss betydelse vid personbedömningen och företagets affärsidé.  

 

”Revisorn och redovisningskonsulten kan fungera som bollplank.” 

 

4.5.3 Den auktoriserade revisorn 

För större bolag har kreditgivare Lira inte märkt av avskaffandet av revisionsplikten. När det 

gäller mindre bolag så förlitar sig banken mycket på deras egen förmåga. Men personligen 

tycker kreditgivare Lira att det är väldigt bra med reviderade siffror. Kreditgivare är 

övertygad om den allmänna känslan av att de mindre företagen inte bör ha revisor, men en del 

mindre företag ser ett mervärde av att få råd från revisorn.  

Revisionsberättelsen ger en bra sammanfattning om det har gått bra under det senaste året och 

om det finns något kraftigt som avviker. I det fall företaget har haft en oren revisionsberättelse 

under ett antal år är det möjligt att kreditgivaren avslår krediten.  

Den reviderade årsredovisningen kan påverka priset på räntan. Enligt kreditgivare Lira går 

ränta och risk hand i hand och om banken överlag har ett högre risktagande blir priset högre i 

det fall banken riskerar att förlora de pengar som är utlånade då måste de ta mer betalt. 

  

4.5.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

 

”Redovisningskonsulten har bra material.” 

 

Redovisningskonsulten har stor betydelse för de mindre företagen därför att ju större 

trovärdighet den löpande bokföringen har desto bättre siffermaterial redovisar företaget. 

Kreditgivare Lira menar dock att det är svårt att avgöra om redovisningskonsulten kan 

påverka kreditgivningen i framtiden. Banken följer utvecklingen kontinuerligt och om det 

kommer kvalitetsindikationer som gör att de kan få bättre tilltro till materialet av en 

auktoriserad redovisningskonsult då vägs detta in. Vidare påstår kreditgivaren att en del poster 

bör vara kvalitetssäkrade såsom lager, därav blir revisorn mer betydelsefull. 

”Nackdelen med redovisningskonsulten är att balansposterna inte är noggrant granskade 

utan att det är bara bokat.” 

Banken har aldrig hört talas om UC:s undersökning gällande bokslutsrapporterna, men 

kreditgivare Lira anser att det är bra att en sådan undersökning har genomförts. 

 

4.6 Kreditgivare Pund 
Kreditgivare Pund har jobbat på banken sedan 1996 och har varit kredit– och kontorschef 

sedan 2006. Kreditgivaren har tidigare även arbetat som revisor. 
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4.6.1 Kreditgivning 

 

Kreditgivningsprocessen för små- och medelstora företag görs för att kunna bedöma 

företagets kreditvärdighet. Kreditgivningsprocessen är alltid olika för varje typ av kund. 

Svårigheter som finns i kreditgivningsprocessen är den komplexitet som finns i själva 

företagets uppbyggnad, bransch eller i den kreditlösning som företag önskar. För befintliga 

kunder behöver inte kreditgivaren samla in all information, det vill säga vid enklare 

kreditärende hämtar banken endast en grundläggande information till exempel från 

kreditupplysningscentralen. Banken följer lagar som finns avseende kreditgivningsprocessen 

såsom kreditgivningslagen samt finansinspektionens föreskrifter, råd och rekommendationer. 

Kreditgivaren samlar allt beslutunderlag i en PM och sedan ska beslutet fattas av minst två 

personer. För stora och komplexa krediter ska en kreditkommitté fatta beslutet. 

Revisorn eller redovisningskonsulten har stor betydelse vid bankens kreditgivning. 

”Revisorn eller redovisningskonsulten kan bidra med en ökad tillförlitlighet av den 

information som banken använder vid kreditgivningen. Detta jämfört med om banken bara får 

information direkt från företaget.” 

Vid kreditgivningen är det ömsesidiga förtroende mycket avgörande. Det är viktigt för banken 

att ha förtroende från kunderna samt skapa och bevara en långsiktig affärsrelation. Banken 

följer kontinuerligt upp det lånesökande företagets utveckling, men detta gäller mest större 

kunder med stora krediter. Det finns ofta någon form av ekonomiavdelning i medelstora 

företag och de har ofta en revisor. Det är inte nödvändigt att företagsledaren tar med sig sin 

revisor eller redovisningskonsult vid kredituppföljningar, däremot är det mycket avgörande att 

revisorn eller redovisningskonsulten finns med vid kreditavveckling eller krishantering. 

Banken måste eventuellt träffa företaget oftare vid kreditavveckling och krishantering, i det 

fall kan revisorn och redovisningskonsult kan fungera som ett stöd för det lånesökande 

företaget. 

 

4.6.2 Kreditbedömning 

Vid kreditbedömningen ska först banken förstå företagets verksamhet och därefter gör banken 

en bedömning med hjälp av årsredovisningsrapporterna. Banken hämtar alltid det senaste 

rapporterna.  Kreditgivaren tittar mest på balansräkning, resultaträkning samt kassaflöde i 

rapporterna.  Kassaflöde är centralt i kreditbedömningen. Risker och likviditet är viktiga för 

framtida bedömningar. Det finns även möjlighet för kreditgivaren att kommunicera med 

revisor eller redovisningskonsult gällande årsredovisningsrapporterna vid kreditbedömningen. 

Men detta måste först godkännas av det lånesökande företaget. 

Revisorn eller redovisningskonsulten är mycket avgörande vid kreditbedömningen.  

”Revisorn och redovisningskonsulten bidrar med en ökad trovärdighet för 

årsredovisningsrapporterna.” 

Kreditgivare Pund menar att revisorn och redovisningskonsulten är betydelsefulla för 

siffermaterialet eftersom det påverkar kvalitén på årsredovisningsrapporterna. 

”Vid personbedömningen kan det vara bra att revisorn kan ge information om kunden särskilt 

när det gäller ett stort lån.” 
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Enligt banken har företagsledningen en viktig roll i bedömningen av företagets 

kreditvärdighet. Företagsledarens erfarenhet och kreditgivarens uppfattning är viktiga faktorer 

vid bedömningen.  

Banken hämtar upplysningar om betalningsanmärkningar från UC vid kreditbedömningen för 

att få en uppfattning om företagsägaren eller ledningen.  En betalningsanmärkning kan bli 

något negativt för företagets kreditvärdighet. Kreditgivare Pund menar dock att det alltid går 

att diskutera. Vidare menar banken att en betalningsanmärkning inte alltid innebär ett avslag 

på krediten. För ett aktiebolag är det även viktigt att göra en bedömning av styrelsen. 

 

4.6.3 Den auktoriserade revisorn 

”När det gäller avskaffandet av revisionsplikten för små företag ser banken inte något 

problem eftersom det är staten som har avskaffat revisionsplikten. Vi menar att revisor och 

redovisningskonsult kan vara lika bra vid kreditgivningen. ” 

Revisorn fungerar som ett bollplank för företaget med det menas att revisorn har en 

rådgivande roll. Banken bekymrar sig inte om små företag ska ha en revisor eller inte, detta då 

kreditgivare Pund menar att det kan räcka med att företaget har en redovisningskonsult. Det 

finns inga nackdelar med revisorns granskning utan det är bara en fördel. Underlaget blir bra 

och det skapar en hög trovärdighet i bedömningen. 

 

4.6.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

”För små företag som vill utvecklas och behöver nya krediter räcker det att företaget har en 

redovisningskonsult som kan bidra med årsredovisningsinformation. Det räcker väldigt långt 

med en duktig redovisningskonsult men det är ändå en fördel att ha en revisor.” 

Kreditgivare Pund menar också att icke reviderade årsredovisningsrapporterna inte påverkar 

bankens beslut och lånevillkor. Däremot påverkas bankens beslut och lånevillkoren av risker 

och säkerheter. 

När det gäller undersökningen av bokslut håller kreditgivare Pund med det resultat som UC 

har presenterat. Kreditgivare Pund uttrycker sig så här i denna fråga: 

 

”Det är inte förvånande att det behövs moderniseras i systemet när det gäller boksluten.” 

 

4.7 Kreditgivare Rand 
Kreditgivare Rand är kontorschef och arbetar på ett stort bankkontor. Banken finns i 25 länder 

i världen. Kreditgivare Rand har arbetat på banken i 14 år. 

 

4.7.1 Kreditgivning 

I banken kreditgivare Rand arbetar på är det vanligaste steget i kreditgivningsprocessen att 

träffa kunden för att lära känna verksamheten. Är det en ny kund som de inte haft kontakt 

med tidigare gör de ofta platsbesök hos det lånesökande företaget för att exempelvis få se hur 

lagret ser ut. Efter besöken har han möte med företagsledaren för att se vad det är för behov 

denne har, varför de har behov av en kredit samt vilken typ av kredit som passar 

verksamheten. Nästa steg är att gå igenom resultat- och balansräkningar, kreditgivare Rand 

granskar rapporterna för att exempelvis titta på hur kassaflödet och återbetalningsförmågan 

ser ut. Enligt kreditgivare Rand har kassaflödesanalysen en central betydelse vid 

kreditgivningsprocessen. Han menar att om företaget inte har ett bra kassaflöde kommer de 

stöta på problem. Banken vill även gå igenom hur kunden ser på framtiden och vad de har för 
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planer under de kommande åren. När kreditgivare Rand fått den information han behöver 

använder han sedan bankens system för att göra en sammanställning av rapporter och 

kassaflödesanalyser samt tar ett utdrag från UC. När han sammanställt all information han 

samlat in får han en bra bild av hur företaget ser ut och därefter bevilja eller avslå krediten om 

det finns några hinder. 

Vidare menar kreditgivaren att om företaget ansöker om kredit av checkräkningskaraktär så 

bör de ha en revisor. Detta på grund av att det då ofta rör sig om större belopp och då kräver 

banken att företaget har en revisor. 

”Den absolut svåraste vid kreditgivningen är ett litet företag i halvhygglig början av sin 

verksamhet.” 

Kreditgivare Rand menar att ett nystartat företag som inte har underlag, då kommer 

bedömningen ske på företagsledaren som måste övertyga för kreditgivaren om varför han/ 

hon ska beviljas krediten. Men om företagsledaren är privatkund på banken och kreditgivare 

Rand känner honom/ henne kan bedömningen bli en aning enklare.  

I det fall då banken vill avveckla krediten kan de begära av företaget att se till att revisorn 

följer upp den löpande redovisningen oftare för att undvika risker för en felaktig redovisning. 

 

4.7.2 Kreditbedömning 

Enligt banken är det oftast kassaflödesanalysen som skapar svårigheter för mindre företag att 

beviljas kredit, detta för att den visar om företaget har likvida medel. Kassaflödesanalysen och 

likvida medel är centrala och är viktiga delar av kreditbedömningen. 

Kreditgivare Rand hämtar årsredovisningsrapporterna oftast från Bolagsverket och UC vilket 

gör att han inte alltid har kommunikation med revisorn eller redovisningskonsulten. Det är 

väldigt sällan som revisorn och redovisningskonsulten följer med företagsledaren till mötet på 

banken. Men kreditgivare Rand anser att både revisorn och redovisningskonsulten har en 

väsentlig betydelse för siffermaterial, vidare menar han att revisionsberättelsen, 

kassaflödesanalysen och bokslutsrapporten är viktiga underlag som fyller olika funktioner för 

kreditgivningsprocessen.  

Kreditgivaren anser att revisorn och redovisningskonsulten har mer betydelse vid 

siffermaterialet, än vid personbedömningen och företagets affärsidé. Om ett svagt företag vill 

bli kund i banken som kreditgivare Rand arbetar på vill han klarlägga orsaken till det. Beror 

det på att kunden fått avslag på löneansökan tidigare i en annan bank är det mycket tveksamt 

om företaget accepteras som kund. 

Om kreditgivaren finner via UC att företaget har betalningsanmärkningar kan det innebära ett 

bekymmer och det uppkommer risk att krediten inte beviljas. Det är av stor betydelse att 

årsredovisningsrapporten är ren och ger trovärdighet. 

 

4.7.3 Den auktoriserade revisorn 

”Revisorn är ett bollplank.” 

Kreditgivare Rand menar att revisorn kan fungera som bollplank i ekonomi- och 

affärsutvecklingsfrågor som berör företaget, vilket skapar trygghet för banken.  

Kreditgivare Rand hade mer funderingar kring revisionspliktens avskaffande när den väl 

avskaffades, men det har inte påverkat dem så mycket som han uppfattat. Han tycker även att 
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gränsvärdena för avskaffandet av revisionsplikten är bra satta. Vidare betonar kreditgivare 

Rand hade gränsen varit högre tror han att det hade berört dem mer och de hade ställt mer 

krav på att det bör finnas en objektiv part som granskar företagets räkenspaker. I dagsläget har 

företagen som ansöker om krediter i regel alltid en revisor fast de inte behöver och har de 

ingen revisor så menar kreditgivare Rand att de inte har något kreditbehov.  

Enligt kreditgivare Rand så är revisionspliktens avskaffande ingen fråga de behöver ta hänsyn 

till eftersom det inte är något problem för dem just nu. Banken har inget krav på att företagen 

ska ha en revisor utan de kan tycka att det räcker med en redovisningskonsult som 

kreditgivaren vet är duktig. Kreditgivare Rand menar att en redovisningskonsult inte har 

samma kvalitetsstämpel som en revisor men det beror mycket på vem redovisningskonsulten 

är.  

Om företagen inte har en revisor kan banken kräva att vissa poster ska granskas, till exempel 

om lagret verkligen är värt så mycket som bokföringen säger. Det är då bra om en revisor med 

bra kvalitetsstämpel har granskat posterna så att banken vet att det är en person med 

kompetens som kan bedöma posterna. Kreditgivare Rand menar att det inte har hänt många 

gånger att de måste kräva att vissa poster blir granskade eftersom de företag som ansöker om 

krediter faktiskt har revisor. Det beror också på lite vad det är för kredit, om ägaren kan gå i 

borgen för krediten själv samt om det är en ny eller befintlig kund eftersom det handlar 

mycket om förtroende för det lånesökande företaget. Finns det ingen relation är det bra om 

någon objektiv person kan bekräfta att bilden stämmer som kunden ger banken samt att det är 

någon som är behörig att bedöma det och det är en revisor. 

”Ju säkrare rapporterna är desto bättre kreditbetyg ger banken.” 

 

4.7.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

Liksom revisorn anser kreditgivare Rand att redovisningskonsulten kan vara en avgörande 

faktor vid siffermaterialet. Men om företaget vill beviljas en kredit så måste de ha en revisor. 

Redovisningskonsulten kan vara till fördel för mindre företag som är i uppstartfasen men när 

de väl kommer upp i storlek är det mer fördelaktigt att de anlitar en revisor.  

Årsredovisningsrapporter som är inte är reviderade påverkar inte lånevillkoren, utan 

kreditgivare Rand anser att det är företaget som är i fokus. 

 

4.8 Kreditgivare Yen 
Kreditgivare Yen arbetar på ett stort bankkontor. Kreditgivare Yen har arbetat inom 

banksektorn i drygt 9 år och är idag företagsrådgivare på segmentet små- och medelstora 

företag. 
 

4.8.1 Kreditgivning 

 

Kreditgivare Yen utgår först från företagsledaren och vilket förtroende kreditgivaren har till 

denne. När han känner att företagsledaren är tillförlitlig går han vidare och granskar företagets 

affärsidé. Om kreditgivare Yen kan få ett förtroende för företagsledaren och dess ägare blir 

nästa steg att säkerställa krediten, kassaflödesbedömningar och återbetalningsförmåga. 

Kreditgivare Yen menar att det i grunden handlar om personbedömningen och affärsidén, är 

dessa fullständiga kan kreditgivaren gå vidare och granska mer kring företaget. I det fall då 
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företaget har ett tveksamt upplägg på bokslutsrapporten brukar banken vara noggrann med 

sådana företag för att säkerställa trovärdigheten och minska risken att göra felbedömningar. 

Kreditgivare Yen anser att revisorn är en viktig faktor vid kreditgivningen eftersom denne 

godkänner företagets årsredovisningsrapporter. Det är revisorn som kontrollerar så att all 

siffermaterial är rätt. 

Redovisningskonsulten kan för all del ge en viss trovärdighet för kreditgivare Yen. Han 

menar att alla företag av viss dignitet antingen har de en intern eller extern 

redovisningskonsult, och även revisor. Det är väldigt sällan som företagsledaren försöker 

sköta allting själv för att sedan lämna till revisorn. Vidare menar kreditgivare Yen att det 

krävs en som sköter bokföringen på ett rätt sätt och för trovärdighetens skull är det bättre om 

två personer granskar redovisningen, det vill säga en redovisningskonsult och en revisor än 

om företagsledaren gör det på egen hand.  

Kredituppföljningen är mycket viktig. Enligt kreditgivare Yen följer banken kontinuerligt upp 

kundernas utveckling. Banken har även sina datasystem uppkopplade mot UC som kör hela 

tiden. Revisorn eller redovisningskonsulten har inte någon betydelse vid uppföljningen av 

företagets kredit, förutsatt att relationen mellan bank och företag sköts ordentligt. Han menar 

att om årsredovisningsrapporterna är felfria och utan anmärkningar då behövs inget utbyte 

med revisorn.  

 

”Men om företaget vill ha nya krediter och behovet inte verkar vara helt genomtänkt kräver 

det en genomgång med revisorn eller redovisningskonsulten.” 

 

Vid krishantering och kreditavveckling är det alltid en fördel för kreditgivare Yen att få 

möjligheten att kommunicera med företagets revisor eller redovisningskonsult. Men det beror 

på vilken situation företaget befinner sig i och ju mer ärlig företaget är i sådana sammanhang, 

desto bättre blir det för banken att göra sin bedömning. Kreditgivare Yen menar även att det 

naturligtvis är en allvarlig situation om företaget skulle gå i konkurs. 

 

4.8.2 Kreditbedömning 

Vid en kreditbedömning kräver kreditgivare Yen inte att träffa revisorn eller 

redovisningskonsulten eftersom de kommunicerar mer med företagsledaren. Det beror på 

företagsledaren om han/ hon vill ha med sin revisor eller redovisningskonsult på de 

gemensamma mötena. Men kreditgivare Yen menar att under komplicerade förhållanden har 

företagsledaren inte full kontroll på de ekonomiska delarna och kan därför behöva sin revisor 

eller redovisningskonsult. Då är det bättre att alla är på plats vilket även ger en trygghet för 

företagsledaren. 

Kreditgivaren anser att revisorn och redovisningskonsulten har en väsentlig betydelse vid 

bedömningen av företagets siffermaterial. Utan en årsredovisningsrapport är det betydligt 

svårare för företag att beviljas en kredit. Beroende på vilken bransch det är så granskas olika 

delar av årsredovisningsrapport på olika sätt. Kreditgivare Yen tittar på olika saker i olika 

företag som är av olika vikt. Om det finns något otydligt i företagets siffermaterial anser 

kreditgivare Yen att det är en fördel att det finns någon såsom en revisor eller en 

redovisningskonsult som man kan ha en dialog med och ställa frågan till. 
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4.8.3 Den auktoriserade revisorn 

Kreditgivare Yen anser att avskaffandet av revisionsplikten är till fördel för de mindre 

företagen och att det inte finns anledning att lägga högre krav på dessa. Vid 

kreditbedömningen kan kreditgivare Yen titta extra noga på företag som inte har revisor, men 

det påverkar inte hans bedömning av företaget om alla underlag stämmer. 

 

4.8.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten 

”I min värld är det lättare med en revisor.” 

Kreditgivare Yen anser att revisorn ger större trovärdighet än redovisningskonsulten. Vidare 

påstår han att banken blir mer försiktig med kreditgivningen till företag som endast har en 

redovisningskonsult. Då får företagsledaren ofta ta på sig ansvaret genom att ställa säkerheter 

i form av privat borgen. Men om kreditgivaren har en lång relation med kunden kan det ibland 

inte ha någon betydelse om företaget har en revisor eller redovisningskonsult. Relationen blir 

mycket viktig vid kreditgivningen. 

Enligt kreditgivare Yen påverkar den icke- reviderade årsredovisningsrapporten inte 

räntevillkoren sett ur ett affärsmässigt perspektiv. När det inte finns en revisor som verifierar 

att siffrorna verkligen stämmer blir granskningen mer noggrann. Då brukar kreditgivaren göra 

platsbesök hos företagen för att säkerställa att verksamheten stämmer överens med den 

information som man mottagit. 
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5. Analys 
 

I analyskapitlet presenteras det empiriska resultatet som samlats in genom intervjuerna. I 

detta kapitel analyseras kreditgivarnas svar från intervjuerna med varandra. 

Respondenternas svar analyseras även med den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas 

med en slutsatsmodell som ett resultat av analysen.

 

5.1 Avskaffandet av revisionsplikten  
Enligt samtliga kreditgivare är avskaffandet av revisionsplikten till fördel för de mindre 

företagen. Det finns ingen anledning att lägga högre krav på dem. Kreditgivarna har en stor 

förståelse att inte ställa för höga krav eftersom de små företagen egentligen inte har behov av 

revision. Med låg komplexitet i företaget räcker det till exempel med stöd från 

redovisningskonsulten för att hantera den nödvändiga ekonomiska redovisningen. 

Kreditgivare Baht betonade: ”Avskaffandet av revisionsplikten kan fungera bra i mindre 

företag som inte är komplicerade.” 

Paulsson och Agélii (2010) anser att när det inte längre finns en revisor i ett företag är en 

auktoriserad redovisningskonsult den enda externa person som kan bidra med information 

grundat på kännedom om företagets bokföring, redovisning och övriga finansiella 

information.  I vår studie stöds detta av flertalet av kreditgivarna som menar att vissa företag, 

främst de allra minsta, mycket väl kan undantas från revisionsplikten. Kreditgivare Rand 

påpekade dock att det även måste bero på vilken typ av kredit det är fråga om. Är det fråga 

om en stor kredit, kan företagsledaren lämna en bra säkerhet för krediten eller är det en ny 

kund eller en befintlig kund som banken väl känner. Mycket avgörs av vilket förtroende som 

finns eller kan byggas upp redan i inledningen av relationen. Samtliga kreditgivare var dock 

överens om att vid stora krediter begär bankerna regelmässigt en reviderad 

årsredovisningsrapport. 

Kreditgivare Baht, Euro och Lira redovisade att många kunder behåller revisorn även efter att 

revisionsplikten upphävts eftersom de känner sig trygga med att ha en revisor. De ser detta 

som något värdefullt att få ta del av goda råd och att kunna diskutera företagets verksamhet 

med sin revisor. Detta stämmer även med Collis (2010) som i sin studie kom fram till att 

många företagsledare ansåg att fördelarna med att anlita en revisor övervägde nackdelen med 

kostnaderna. Collis fann också att en revisor kan bidra med att minska agentproblem mellan 

kreditgivare och låntagare och att minska besvären med den asymmetriska informationen. 

 

5.2 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kreditgivning 
Redan i inledningen av processen till en kreditgivning måste båda parterna vara medvetna om 

att de har en ömsesidig asymmetrisk kunskapssituation. Banken känner inte alltid till 

företagets verksamhet och bransch samt företagarens ekonomiska planer. Å andra sidan 

känner företagaren inte alltid till bankens regler och principer som ligger till grund för en 

kreditgivning. 

Majoriteten av kreditgivarna anser att en ekonomifunktion oftast saknas i små företag. 

Däremot granskas ekonomin oftast av en revisor i medelstora företag och det finns ofta någon 

form av ekonomifunktion i dessa företag. Detta stämmer överens med vad Bäckström (1998) 

har sagt i sin studie som menar att asymmetrisk information är större mellan banken och små 

företag. Men däremot motsäger detta vad Bäckström (1998) anser gällande medelstora företag 

som hävdar att det förekommer asymmetrisk information mellan banken och medelstora 
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företag. Vidare påstår flertalet kreditgivare att den auktoriserade revisorn ger en hög 

trovärdighet för banken vilket reducerar asymmetrisk information vid beviljandet av krediter. 

 

Kreditgivarna menar att det ofta är företagsledaren i mindre företag som har hand om all 

ekonomi därför finns det inte något överflöd av ekonomisk information i dessa företag. 

Ekonomifunktionen kommer i andra hand och då blir det endast de viktigaste delarna som 

utförs.  Men det är inte alltid som företagsledarna lämnar bokföringen och andra delar av 

ekonomin till en auktoriserad redovisningskonsult. Eftersom företagsledarna oftast inte har 

stor förståelse för bokföringen, bokslutsrapporten och annan finansiell information kan det 

vara till fördel för mindre företag att anlita redovisningskonsult enligt kreditgivare Euro och 

Rand. Den auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall en viktig rådgivare för de små 

företagen.  Detta överensstämmer med SFR (2013), FAR (2014) och Paulsson & Agélii 

(2010) samt Al-Thuneibat et al. (2008).  

Kreditgivarna anser att företag sällan medvetet presenterar vilseledande information. Det 

beror snarare på missförstånd och okunskap från kreditsökande företag. Företagets 

ekonomiska situation och möjligheter framgår av dess bokföring, ekonomiska rapporter och 

årsbokslut. Därför blir materialets trovärdighet avgörande och viktigt. Enligt kreditgivarna 

leder det i sin tur till att företagets förmåga att säkerställa denna trovärdighet när de anlitar en 

revisor eller redovisningskonsult. Detta är i linje med Gröjer, 1997 och FAR 2014 att 

revisorernas granskningsarbete respektive redovisningskonsulternas informationsarbete är 

väsentligt för bankerna då det ligger till grund för beslut om beviljande av kredit.  Revisorer 

kan vara en viktig diskussionspartner i kreditgivningsprocessen, för att vart fall minska den 

asymmetriska informationen enligt Hemraj (2002), Arvidsson och Sellman (2006) samt 

Amstrong et al. (2010). Kreditgivarna menar också att det inte alltid är så att företagarna 

förstår vad som är redovisat i årsredovisningsrapporterna. Ibland kan det även innebära att 

kreditsökande företag inte heller kan svara på frågor eftersom det är revisorn eller 

redovisningskonsulten som har hjälpt till med årsredovisningsrapporterna. Då brukar 

lösningen vara att ha ett gemensamt möte med företagsledaren och dess revisor eller 

redovisningskonsult. 

  

5.2.1 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid den initiala kontakten och 

affärsidé 
 

De intervjuade kreditgivarna hade olika uppfattningar gällande revisorn och 

redovisningskonsulten betydelse vid bedömning av företagets ledning och affärsidé. I vår 

studie är detta moment för de flesta kreditgivare något som sker med närmaste automatik. 

Dessa intryck kan sedan följa med under den fortsatta processen i kreditbedömningen. I vår 

empiri uppmärksammade kreditgivare Yen i sina första reaktionersin uppfattning om 

kreditsökanden noterades direkt. Han menade att kreditbedömningen i grunden handlar om 

personbedömning och affärsidé men att revisorn och redovisningskonsulten inte hade något 

större betydelse i detta avseende. 

Men enligt kreditgivare Pund kan revisorn vid den initiala kontakten ge information om det 

kreditsökande företaget särskilt när det gäller stora lån. Kreditgivare Lira anser att revisorn 

och redovisningskonsulten har betydelse vid den initiala kontakten endast i det fall då dessa 

föreslår företag som vill bli kund hos banken. Däremot anser Kreditgivare Euro menar att: 

  

”När företaget har anlitat en revisor eller redovisningskonsult kan man få rätt material och 

på rätt plats. Personbedömningen hänger ihop med materialet banken får.” 
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Detta stämmer därmed med Arvidsson och Sellman (2006) att detta kan göra att 

kreditgivarnas nytta av revisorer respektive redovisningskonsulter blir minimal. Dessutom 

granskas inte sådan information såsom initial kontakt och affärsidé av revisorer och 

redovisningskonsulter. 

 

5.2.2 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid beredningen 
 

Samtliga kreditgivare anser att beredningen går ut på att bankerna inhämtar den information 

de behöver om företaget för att ta beslut i kreditärenden. Bankerna hämtar oftast upplysningar 

om betalningsanmärkningar från UC för att säkerställa att kreditsökanden inte har ekonomiska 

problem. Enligt kreditgivare Pund kan en betalningsanmärkning bli något negativt för 

företagets kreditvärdighet. Kreditgivare Pund menar dock att det alltid går att diskutera om 

orsaken inte är en allvarig ekonomisk situation. Vidare menar hon att en 

betalningsanmärkning inte alltid innebär ett avslag på krediten. För aktiebolag är det även 

viktigt att göra en bedömning av styrelsen, samtliga kreditgivare bekräftade uppfattningen. 

Enligt samtliga kreditgivare kan informationsinhämtningen bli mer omfattande när det gäller 

nya kunder jämfört med befintliga kunder. Vidare menar kreditgivarna att hur mycket 

information som hämtas in avgörs utifrån varje företags specifika förutsättningar. 

Kreditgivarna anser att UC:s löpande information är mycket betydelsefull vid kreditgivningen 

till SME.  Detta stämmer med Svensson (2003) och Agarwal och Hauswald (2010) påstående 

om att det är viktigt att inhämta aktuell, relevant och korrekt information om företaget. 

Broomè et al. (1998) framhåller att informationshanteringen är en ledande faktor vid 

beredningen och bedömningen i kreditgivningsprocessen. Brister i detta underlag leder till att 

bankerna inte kan bedöma risknivån med tillräcklig säkerhet enligt Svensson och Ulvenblad 

(2000).   

När det gäller årsredovisningsrapporter anser samtliga kreditgivare att 

årsredovisningsrapporter granskade av revisor ger störst trovärdighet. Däremot ger inte en 

redovisningskonsult samma höga trovärdighet därför att materialet inte har granskats av 

någon som är oberoende och som har särskild utbildning för uppgiften. Lägst trovärdighet har 

material som är sammanställt utan medverkan från varken revisor eller redovisningskonsult. 

Några kreditgivare uttryckte sig på detta vis:  

 

”Revisorn eller redovisningskonsulten bidrar med en ökad trovärdighet för 

årsredovisningsrapporter vid kreditgivningen jämfört med om banken bara får rapporter 

direkt från företaget.” 

Dock ansåg flertalet kreditgivare att om mindre företag befinner sig i sin utvecklingsfas kan 

det många gånger var tillräckligt trovärdigt om årsredovisningsrapporterna och bokföringen 

har sammanställs av en redovisningskonsult. Detsamma gäller enligt kreditgivarna Dinar, 

Dollar och Yen i de fall det är fråga om företag som banken haft ett långt samarbete med och 

man känner företagaren väl. Kreditgivarna Euro och Lira kan också nöja sig med medverkan 

från redovisningskonsult om företaget går med vinst och har ett bra historiskt underlag i de 

ekonomiska rapporterna. Kreditgivaren Pund anser att det ofta räcker långt om materialet har 

sammanställts av en kompetent och känd redovisningskonsult. Vidare anser kreditgivare 

Pund:  

”Det räcker väldigt långt med en duktig redovisningskonsult däremot är det en fördel att ha 

en revisor.” 

Kreditgivarna har uppfattningen att material som granskats av en revisor är den bästa 

lösningen i kreditgivningsprocessen. Alternativt kan enligt kreditgivarna även en 
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redovisningskonsult ge tillräckligt trovärdighet under visa förutsättningar. Inom forskningen 

hävdar Paulsson och Agèlii (2010), Reko (2014) samt SRF (2015) att även en 

redovisningskonsult bidrar med god information eftersom denne kan ta ansvar för att utförda 

arbeten håller hög kvalitet och respekterar gällande regelverk. Redovisningskonsulten har 

också god kännedom om företagets samtliga finansiella informationer som till exempel 

bokföring, redovisning och årsbokslut.  

Revisorn har enligt samtliga kreditgivare två styrkor som en redovisningskonsult inte kan ha. 

Den ena är att säkerställa materialet genom en oberoende granskning. Den andra är att en 

revisor skall uttala sig om företagets vinstutdelning, administrativa organisation och hur 

företaget följer och respekterar samhällets lagar, förordningar och regelverk. Genom dessa 

ansvarsområden kan dessutom en revisor vara ett utmärkt bollplank för företagaren när det 

gäller företagets skötsel och utveckling, framför allt då företagen inte besitter den kunskap 

som behövs. Detta är i linje med vad Hemraj (2002), Al-Thuneibat et al. (2008), Knechel et. 

al. (2008), Carrington (2010) samt FAR (2014) framhåller.  

 
5.2.3 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kreditbedömningen 
 

Samtliga kreditgivare anser att en kreditbedömning skall göras för att kunna säkerställa att 

företag har kreditvärdighet. Svedin (1992) kom fram till att bedömningen av företagets 

betalningsförmåga baseras huvudsakligen på företagets resultat och ekonomiska rapporter 

som vid beslutstidpunkten kan var flera månader upp till mer än ett år gamla.  Om företagets 

ekonomiska information inte är tidmässigt aktuell begär bankerna oftast ytterligare ett bokslut 

för att ha tillgång till en uppdaterad ekonomisk bild. Enligt respondenterna kan bankens krav 

även avse andra typer av ekonomiska rapporter som till exempel budget. Enligt samtliga 

kreditgivare är det historiska materialet en bra grund för att bedöma företagets framtid och det 

ger en viss vägledning för hur det har gått för företaget under tidigare år. De menar att vid 

bedömning av budget, prognos och annat framtidsrelaterat material använder kreditgivare 

tidigare redovisningsrapporter för att värdera rimligheten. Detta stämmer med Svenssons och 

Ulvenblads (1994) samt Catasùs et al. (2013) att information om företagens historiska 

resultatutveckling utgör ett betydelsefullt prognosunderlag för kreditgivarnas prövning av 

företagets kreditvärdighet.  

Vid kvantitativ kreditbedömning har samtliga kreditgivare kommit fram till att de tittar mest 

på balansräkning, resultaträkning samt kassaflöde i årsredovisningsrapporten. Detta stämmer 

överens med Abu-Nassar och Rutherford (1996) som lyfter fram värdet av att analysera 

resultat- och balansräkningarna. Däremot betonar kreditgivare Euro att banken utgår mest från 

resultatrapport och har stor fokus på vinst. För kreditgivarna är också risker och likviditet 

viktiga för framtida bedömningar. Bankerna gör en riskklassificering utifrån nyckeltal och 

företagarens beteende.  För majoriteten av kreditgivarna är kassaflödet mycket centralt i 

kreditbedömningen.  Detta stöds av Larry (1992), Svenssons & Ulvenblad (2000)  samt 

Billing & Morton (2002) som funnit att det operativa kassaflödet är en viktig källa för att 

bedöma kreditvärdighet.  Enligt kreditgivare Pund ska banken vid kreditbedömningen först 

förstå företagets verksamhet och därefter kan banken göra en bedömning med hjälp av 

årsredovisningsrapporterna. För kreditgivare Baht är kassaflödesanalys och soliditet centrala 

faktorer och är en viktig del av kreditbedömningen. Enligt kreditgivare Dollar är 

revisionsberättelsen, kassaflödesanalysen och bokslutsrapporten tre olika delar av 

årsredovisningen som är lika viktiga.  

 

Samtliga kreditgivare anser att revisor och redovisningskonsult ger större tilltro till att 

siffrorna i bokslutet är rätt. Det finns önskemål att företagen skall ha en auktoriserad revisor 
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eftersom det är främst revisorn som bidrar med en ökad trovärdighet. De menar att om 

företagen inte har en revisor kan banken kräva att vissa poster ska granskas, till exempel om 

lagret är rätt värderat eller ej. Det är då bra om en revisor har granskat posterna så att banken 

blir medveten om att det är en person med kompetens som bedömt posterna, vilket även ger 

en kvalitetsstämpel till banken. Vidare menar kreditgivarna att alla företag inte har ett 

angeläget lager och på det sättet är den informationen branschspecifikt anpassad. Även FAR 

(2005) har resonerat kring att revisorn ska i sin granskning bland annat fastslå om varulagrets 

existens, värdering och mätning är korrekta.  

Enligt Lennander (2011) vill den som ger kredit vanligen att låntagaren ska ställa säkerhet, så 

att kreditgivaren kan hållas om möjligt skadelös om låntagaren kommer på obestånd. Då det 

råder osäkerhet i årsredovisningsrapporterna blir processen mer komplicerad, detta i enlighet 

med samtliga kreditgivare. Ökad osäkerhet och högre riskklass innebär att 

informationsinhämtningen måste fördjupas och kreditgivaren måste göra företagsbesök och 

hålla uppföljningsmöten med företagsledningen och dess redovisningskonsult eller revisor. 

Osäkerhet leder även ofta till försämrade lånevillkor och svårigheter att få lån. Det kan till och 

med enligt kreditgivare Yen leda till att företagsledaren får ställa privat borgen om inte 

osäkerheten kan elimineras. Detta stämmer med Svensson (2003) att en högre osäkerhet leder 

till en mer komplicerad process.  

 

Vid kvalitativ kreditbedömning har samtliga kreditgivare kommit fram till att företagarens 

kapacitet att driva företaget och skapa lönsamhet är en viktig del av kreditbedömningen. 

Företagsledarens egenskaper är även viktiga för att bedöma om kunden kan och vill betala 

sina skulder. Alltså har företagsledningen en viktig roll i bedömningen av företagets 

kreditvärdighet. Företagsledarens erfarenhet och kreditgivarens uppfattning om de olika 

faktorerna är viktiga vid kreditbedömningarna. Bankerna behöver bli övertygade om 

företagsledningens affärsidé samt dess framåtriktade arbete.   

 

Kreditgivare Baht beskriver situationen:  

”Svårigheterna vid kreditgivningsprocessen är att bedöma kundens återbetalningsförmåga 

och eventuella framtida förluster. Dessa har en mycket avgörande betydelse vid 

kreditbedömningen.” 

Detta stämmer överens med majoriteten av kreditgivarna. De menar att kreditgivare måste 

kunna göra en bedömning av företagets betalningsförmåga det vill säga om företag kan eller 

vill betala sina skulder. Årsredovisningsrapporterna kan skapa svårigheter för mindre företag 

att få krediter. Det kan till exempel bero på att företaget inte har tillräcklig likviditet. En 

annan viktig faktor är att bankerna alltid måste göra en noggrann värdering av de säkerheter 

företaget kan lämna. En prövning av kreditsökande företag måste omfattas av företagets 

ledning och dess inställning till att ta ansvar för en bevilja kredit. Dessa uppfattningar 

stämmer väl överens med tidigare forskning av Bäckström (1998), Svedin (1992) samt 

Svensson & Ulvenblad (1994). Bäckström (1998) kom fram till att kreditrisk uppkommer som 

en effekt av ett företagets oförmåga eller ovilja att fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. 

Vidare menar Svensson & Ulvenblad (1994) och Svedin (1992)  att bedömningen av 

återbetalningsförmågan omfattas av betydligt mer än en granskning av företagets finansiella 

ställning. För att kreditbedömningen ska genomföras är det viktigt att kreditgivaren bildar sig 

en uppfattning om företagsledningen samt hur villiga dessa är att återbetala lånet. Vidare 

följer att såväl företagets finansiella ställning som det verkliga värdet av eventuella säkerheter 

är av betydande intresse för kreditgivare (Bäckström, 1998).  
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Kreditgivare Baht, Euro och Pund anser att när det gäller säkerheter och krediter följer banken 

de lagar som finns avseende kreditgivningsprocessen, särskilt kreditgivningslagen samt 

finansinspektionens föreskrifter, råd och rekommendationer samt vad som generellt anses som 

god bank- och kreditgivningssed eller praxis. Detta stöds även av Broomè et al. (1998) och 

Svensson (2003) som menar att det skapar en ram för bankernas utlåning i form av krav på 

säkerheter och kredit.  

 

5.2.4 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kreditbeslut 

 

Kreditgivare Dinar anser att det är svårare att besluta om en kredit till små företag än till stora 

företag. 

”Det är mycket enklare att bevilja kredit till företag som omsätter 100 000 000 miljoner 

kronor och vill köpa 20 000 000 miljoner kronor i kredit än om det är en konsultfirma med 3 

anställda som vill ha en checkkredit på 500 000 kronor.” 

Han menar att det är mycket enklare att låna ut till större företag eftersom när de ska ta 

säkerheter så vill de gärna ha företagsinteckningar. Men om det är mindre företag tar banken 

ofta endast säkerheter från företagsledaren i form av privat borgen. Detta stöds av Lennanders 

(2011) påstående om att de små företagen ofta har en annan sammansättning av säkerheter än 

stora företag. 

Kreditgivaren samlar all beslutunderlag i ett PM och beslutet fattas av minst två personer. 

Majoriteten av kreditgivarna anser att för stora och komplexa krediter är det en 

kreditkommitté som fattar beslutet. Detta är i linje med Riksbanken (2001) att mindre krediter 

beviljas på kontoret medan det vid större krediter innebär att ett beslutsunderlag måste läggas 

fram till en kreditkommitté. De menar att beroende på hur stort beloppet är och hur komplext 

kreditärendet är kommer ansökan hamna på olika nivåer i hierarkin (Riksbanken 2001). 

Enligt kreditgivarna är det svårare att besluta och bevilja en kredit till ett nystartat företag. 

Kreditgivare Lira anser nystartade företag kan det vara mer tveksamt även om de har en 

revisor eller redovisningskonsult, detta på grund av att affärsidén är oprövad och man vet inte 

om företaget kommer bära eller brista. Detta stöds av Svensson och Ulvenblad (1994) att det 

initiala beslutet är avgörande betydelse. Genom ett korrekt initialt beslut kan kreditförluster i 

stort sett reduceras eller helt undvikas.  

 
5.2.5 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kredituppföljning 

 

Enligt kreditgivare Pund följer banken kontinuerligt upp det kreditsökande företagets 

utveckling, detta gäller mest större företag med stora krediter. Uppföljningen innehåller också 

minst ett årligt möte mellan banken och det kreditsökande företaget. Kreditgivarens egna 

uppföljning verkar främst mot moral hazard medan revisorn respektive redovisningskonsulten 

spelar en betydande roll för att minska asymmetrisk information,  detta sker då revisorn 

genom sin granskning och redovisningskonsulten genom att upprätta bokslutsrapporten. Detta 

överensstämmer med Svensson och Ulvenblads (1994) studie. Denna uppfattning stämmer 

också med majoriteten av kreditgivarna att revisor eller redovisningskonsult har stor betydelse 

vid kredituppföljningen.  För mindre företag är ofta uppföljningen begränsad till redovisning 

av årsboklut och möjligen kontroll genom UC.  

Kreditgivare Pund anser att det är viktigt att få förtroende från företagen samt skapa och 

bevara en långsiktig affärsrelation. Detta stöds av Svensson och Ulvenblad (2000) samt 

Svensson (2003) som funnit att den löpande kontakten är viktig då det bidrar till ärlighet och 

ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Svensson (2003) menar också att kreditgivaren kan 
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vara betydligt mer aktiv i sin kundkontakt så länge företaget går bra och att det finns 

möjlighet till en ytterligare kreditgivning.  

De intervjuade kreditgivarna har datasystem som är uppkopplade till UC. Enligt Sigbladh och 

Wilow (2008) innebär kredituppföljning att kreditupplysningsföretaget varnar kreditgivaren 

varje gång ny information tillkommer på de objekt man har anmält för kredituppföljning. 

Kreditgivaren får varningssignaler tidigt, vilket innebär att man snabbt kan vidta åtgärder och 

därmed undvika onödiga kreditförluster.  

En annan viktig faktor för bankerna är att om revisorn lämnas sitt uppdrag under 

kredituppföljning så är det en stor fråga för banken. Kreditgivare Baht menar att det kan till 

exempel bero på att företaget blivit missnöjd med det samarbete revisorn erbjöd eller vad som 

skulle ingå i revisionsberättelsen.  Att frågan är viktig för kreditgivare framgår av Al-

Thuneibat et al. (2008). Revisorns uppgift är att granska företagets årsredovisning, bokföring 

och företagsledningens förvaltning som sedan redovisas i en revisionsberättelse. Härigenom 

kan kreditgivaren få bekräftelse om att företaget följer de lagar, regler och principer såsom 

Carrington (2010) framhåller. Nyckelpersoner i dessa sammanhang är revisorn eller 

redovisningskonsulten såsom Svensson och Ulvenblad, (1994) och FAR (2014) hävdar 

eftersom de står närmast företaget och kan lämna information som är avgörande. 

 

5.2.6 Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid krishantering och 

kreditavveckling 

 

I de fall där uppföljningen leder till att företaget inte kan uppfylla sina förpliktelser måste 

enligt Sigbladh och Wilow (2008) banken vidta åtgärder som krishantering och 

kreditavveckling. Dessutom är revisorns och redovisningskonsultens engagemang och 

kompetens mycket viktigt för företag i kris eftersom riskerna för en felaktig redovisning kan 

öka (FAR, 2012). Detta stämmer väl med vad samtliga kreditgivare redovisat. Enligt bankerna 

att det är mycket avgörande att revisorn eller redovisningskonsulten finns med vid 

kreditavveckling eller krishantering. Banken måste eventuellt träffa kunderna oftare vid 

kreditavveckling och krishantering. Revisorn och redovisningskonsulten kan fungera som ett 

stöd för kunderna. I det fall då banken vill avveckla krediten kan banken begära av företaget 

att se till att revisorn följer upp den löpande redovisningen mer frekvent. Tre av kreditgivarna, 

Baht, Euro och Rand anser att revisorn har mer betydelse vid krishantering och 

kreditavveckling än redovisningskonsulten, då banken kan samarbeta med företaget, revisor 

och konkursförvaltare. Det är viktigt att hjälpa företaget avveckla verksamheten för att minska 

kreditförluster. Vid utredning kan revisorn rådgöra vid exempelvis förmånsrättsliga frågor. 

Detta i enlighet med FAR (2005) som hävdar revisorns kompetens och engagemang 

avgörande vid granskningen av företag i krissituation. Värdering av tillgångar kan kräva 

särskilda överväganden om det inte är självklart att företaget kommer att överleva.  

 

5.3 Bokslutrapporten och revisionsberättelsen 
År 2013 genomförande UC en undersökning av 10 000 bokslutsrapporter. Undersökningen 

visade tydligt att det finns en stor kundnytta i att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. 

UC fann också att det finns ett behov av att skapa ett nytt och modernare sätt att få kvalitet i 

redovisningen. Det bygger på principen att göra rätt från början fram till bokslutet. UC anser 

att denna metod skapar en bättre kvalitet än att granska och rätta i efterhand. Rapporten visar 

dessutom att företag som har en redovisningskonsult har högst kreditvärdighet (SRF, 2013). 

Samtliga kreditgivare hävdar att de inte hört talas om denna rapport som utfärdats av UC. 

Kreditgivare Pund håller med resultatet i undersökningen och att det finns behov av att 

modernisera systemet med bokslut. Vidare är redovisningskonsultens arbetsmetod en löpande 

kvalitetskontroll som ger bankerna bättre förutsättningar att göra en korrekt bedömning av 
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företagets redovisning och situation. Men i nuläget är det flertalet av kreditgivarna som 

accepterar bokslut från en redovisningskonsult som underlag för en kreditgivning. Enligt 

flertalet av kreditgivarna säkerställer den auktoriserade redovisningskonsulten rutinerna och 

följer även rådande lagstiftning. De anser också att redovisningskonsulten ansvarar för att de 

utförda uppgifterna uppfyller hög kvalité, vilket är en fördel för kreditgivarna. Detta är i linje 

med SRF (2013b), Reko (2014) och Dahlberg (2010) som också menar att den auktoriserade 

redovisningskonsulten lämnar en garanti för en kvalitetssäkrad redovisning tack vare 

auktorisationen. Vidare hävdar Dahlberg (2010) att bokslutsrapportens fördelar gentemot 

revisionsberättelsen inkluderar bland annat aktualiteten då redovisningen avstäms varje 

månad. Detta i kontrast med revisionsberättelsen som är årsbaserad vilket innebär att 

bankerna fattar beslut med föregående års räkenskaper som grund till skillnad från 

bokslutsrapportens aktuella redovisning (Dahlberg, 2010). 

Kitindi et al. (2007) kom fram till att bankerna använder årsredovisningsrapporten som 

informationskälla och att revisionsberättelsen är ett viktigt inslag. Enligt samtliga kreditgivare 

kan en reviderad årsredovisningsrapport säkerställa att informationen är korrekt och följer 

rådande lagstiftning vilket underlättar för kreditgivarna. Kreditgivarnas uppfattning är att 

revisorns roll ger en rättvisande bild av företagets årsredovisningsrapporter. Detta i enlighet 

med Catasùs et al. (2013) och Lambert (2001) teori. Flertalet av de intervjuade kreditgivarna 

påstår att den icke reviderade årsredovisningsrapporten inte påverkar priset på låneräntan. 

Kreditgivare Dinar menar att lånevillkoren inte påverkas om företaget har en revisor eller 

redovisningskonsult, utan bankens prissättning påverkas av vilken rating de får på bolaget. 

Enligt kreditgivare Dollar innebär den icke reviderade årsredovisningsrapporten ett högre 

risktagande för banken men det innebär inte att de tar högre ränta. Detta eftersom högre 

räntevillkor inte ersätter den större risken som kreditgivaren tar. När kreditgivare inte kan 

säkerställa uppgifterna då kan de begära säkerheter. Kreditgivare Rand anser att det är 

företaget som är i fokus. Om företaget inte har en reviderad årsredovisningsrapport kommer 

banken inte kompensera risken med att räkenskaperna kan vara fel genom att reglera räntan, 

utan det som påverkar räntan är snarare företagets interna skötsel och även historikt material 

som finns i UC.  Vidare menar kreditgivare Rand att har företaget för dåligt ratingvärde 

beviljar banken inte krediter överhuvudtaget. Om företaget har revisor eller inte påverkar inte 

var på ratingskalan de hamnar. Kreditgivare Lira anser att lånevillkoren påverkas dels av hur 

företaget har gått och dels av värdet på säkerheterna. Enligt kreditgivare Lira går ränta och 

risk hand i hand och om banken överlag har ett högre risktagande blir priset högre. 

Kreditgivare Pund menar också att de icke reviderade årsredovisningsrapporterna inte 

påverkar bankens beslut och lånevillkor. Däremot påverkar risker och säkerheter bankens 

beslut och lånevillkor till företag.  Detta motsäger Blackwell et al. (1998) och Amstrong et al. 

(2010) påstående att valet av revisor ger de mindre företagen förmånligare ränta. Bankerna 

använder alltså främst kreditscoring eller kreditrating när de ska fastställa räntan på givna 

krediter.  

 

Enligt kreditgivare Baht är det alltid väsentligt att finna orsaken till varför ett mindre företag 

har fått en oren revisionsberättelse, detta bidrar till att banken blir mer bestämd i sina 

bedömningar och ofta leder till försämrade lånevillkor genom exempelvis högre ränta. Detta 

håller även kreditgivare Euro fast vid att banken måste ta reda på orsakerna kring den orena 

revisionsberättelsen. Men kreditgivare Euro menar att om anmärkningarna i den orena 

revisionsberättelsen inte är så allvarliga har företaget möjlighet att få krediter beroende på hur 

bokslutet ser ut. Å andra sidan menar kreditgivare Lira att i det fall företaget har haft en oren 

revisionsberättelse under ett antal år är det sannolikt att kreditgivaren avslår krediten Detta 

överensstämmer med Collis et al. (2004) att reviderade räkenskaper är av stor betydelse för 

kreditgivarens bedömning om krediter kan ges till mindre företag. 
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5.4 Slutsatsmodellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Information 

Information 

Den auktoriserade revisor: 

 Tillförlitlighet 

 Säkerställa siffermaterial 

genom en oberoende 

granskning 

 Uttalande & granskning, 

lager, vinstutdelning, 

administrativ organisation 

 Rådgivande funktion 

 Kreditavveckling & 

krishantering 

Den auktoriserade 

redovisningskonsult: 

 

 Säkerställa rutiner i 

bokföring 

 Kvalité i bokslutsrapport 

 Rådgivande funktion för 

mindre företag 

Kreditgivning 

Bankernas perspektiv: 

 Revisorn och 

redovisningskonsulten är 

inte alltid avgörande vid 

kreditgivning.  

Faktorer som är avgörande 

är: 

- Företagets långsiktiga 

överlevnad. 

- Återbetalnings-

förmåga 

- Säkerhet och 

riskklassificering 

- Företagsledarens 

egenskaper och 

affärsidé. 

 En revisionsberättelse har 

en viss betydelse vid 

beviljande eller avslag av 

krediter. 

 Revisorn har mer värde än 

redovisningskonsulten. 

Figur 5. Revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid 

kreditgivning, ett resultat av analysen. Egen bearbetning. 
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6. Slutsats   
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som svarar på studiens problemformulering. Slutligen 

presenteras studiens forskningsbidrag och förslag till fortsatt forskning. 

 
 

När vi har analyserat empirin som vi sammanställt och stärkt med den teoretiska 

referensramen ska vi presentera de slutsatser vi kommit fram till. Utgångspunkten under 

studien var att kunna svara på problemformuleringen: 

Vilken betydelse har auktoriserade revisorer jämfört med auktoriserade 

redovisningskonsulter för bankers kreditgivning till små- och medelstora företag i Sverige? 

 

Utifrån denna problemformulering utformade vi syftet till vår kvalitativa studie vilket är att ur 

bankers perspektiv beskriva betydelsen av auktoriserade revisorer jämfört med auktoriserade 

redovisningskonsulter samt identifiera och analysera likheter och skillnader mellan 

auktoriserade revisorers respektive auktoriserade redovisningskonsulters betydelse vid 

kreditgivning. Vi ville även bidra till en modell för att förklara likheter och skillnader i 

betydelsen av auktoriserade revisorer respektive auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

6.1 Vilken betydelse har auktoriserade revisorer jämfört med 

auktoriserade redovisningskonsulter för bankers kreditgivning till små- och 

medelstora företag? 
Den bild vi har fått beskrivs väl i ett uttalande från en av kreditgivarna.  Denne formulerade 

ett svar som följande:” 

”Det räcker väldigt långt med en duktig redovisningskonsult men det är en fördel att ha en 

revisor.” 

Snävt tolkat innebär det att revisorstjänster är det enda alternativet för vem vill avstå från en 

viktig fördel. Vår empiri visar att bankerna i stor omfattning står kvar i revisorstanken men 

har alltmer öppnat för det arbete en redovisningskonsult utför. Flera synpunkter vi fått av 

respondenterna säger att redovisningskonsulter räcker i små företag med en icke- komplex 

ekonomisk situation. 

Redan under arbetets gång uppfattade vi att revisorn skulle bli den respondenterna skulle 

uppleva som viktigast. Anledningen till detta tror vi beror på att revisoryrket i allmänhet är 

mer känt och att individen därför tror eller antar att revisorn är en slags garanti för att 

företagets finanser och redovisning sköts korrekt. Det gör att många ser revision som en 

trygghetsstämpel (Lambert, 2001). 

En brist i redovisningskonsultens arbete är att inte ha en regelstandard på samma sätt som en 

revisor har när det gäller uttalande om vinstutdelning, administrativt organisation och hur 

företaget följer och respekterar samhällets lagar, förordningar och övrigt regelverk. Denna 

brist är något förvånande eftersom redovisningskonsulten följer företagets verksamhet 

löpande under året och upprättar dessutom årsbokslutet. Därmed kan det ifrågasättas om inte 

en redovisningskonsult är väl så bra lämpad att göra dessa uttalanden om företagets 

verksamhet. Detta särskilt sedan det införts en auktorisation för redovisningskonsulter. En 

reglerad skyldighet för redovisningskonsulter skulle sannolikt höja redovisningskonsulternas 

värde till ganska nära det revisorer anses ha. Detta resonemang stämmer väl överens med vad 

UC (2013) kom fram till i analysen av 10 000 bokslutsrapporter. Det vi funnit är att 
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redovisningskonsulter får en allt större betydelse men att samtliga banker fortfarande anser att 

en revisor med sin granskande roll är mer värdefull.  

I vår studie kan vi konstatera att kreditgivarnas handläggning är likartad. Allmänt samlar 

kreditgivarna in all väsentlig information för att kunna besluta om krediter skall beviljas eller 

inte. Företagets långsiktiga överlevnad och återbetalningsförmåga är den mest avgörande 

faktorn för banken att bedöma innan en kreditansökan beviljas, precis som teorin förespråkat. 

Detta eftersom det alltid finns en risk för banken att låna ut likvida medel och den risken vill 

bankerna minska så mycket de kan. Vid en kreditbedömning finns det många olika 

svårigheter som bidrar till att små företag inte får sin kreditansökan beviljad, det kan bland 

annat vara att de har för låg egen insats, att de inte finns några säkerheter eller en har en svag 

affärsidé. Av de banker vi har intervjuat har vi kommit fram till att revisorn har större 

betydelse vid en kreditbedömning än en redovisningskonsult. Vi har även sett en tendens att 

det inte ställs olika krav på om företaget har revisor eller redovisningskonsult utan det är 

samma kriterier som gäller för alla småföretag när de lämnar in en kreditansökan. 

Kreditgivarna har större eller mindre besvär med problem såsom asymmetrisk information, 

moral hazard och adverse selection. Här borde redovisningskonsulter kunna bidra till att 

minska dessa problem. De följer löpande företagets verksamhet och har därför goda 

förutsättningar att reducera det asymmetriska informationsläget. Av samma skäl borde 

redovisningskonsulter kunna medverka till att upptäcka och åtgärda situationer som innehåller 

adverse selection och moral hazard. Med andra ord är den auktoriserade 

redovisningskonsulten i många fall en viktig rådgivare för de små företagen.  Detta 

överensstämmer med FAR (2014) och Paulsson & Agélii (2010) samt Al-Thuneibat et al. 

(2008).  

 

De små företag som valt att inte ha någon revisor kan bankerna komma att kräva att osäkra 

balansposter ska granskas av en kunnig person och då helst en revisor. Vi kan även konstatera 

att bankerna inte kommer att ta ut en högre ränta för att kompensera om företag har en revisor 

eller inte. Den faktor som påverkar räntan mest enligt vår studie är vilka säkerheter och risker 

företaget har. Borgensåtaganden kan enligt vår uppfattning dock även medföra risk för 

adverse selection. Företagsledaren är villig att lämna säkerheter vilket kan tolkas som en 

signal om att risken blir låg för bankerna. Även ett högre risktagande för företag kan dock 

förväntas försöka att signalera att risken är låg. Men i det fallet ökar följaktligen risken för 

adverse selection. 

 

Det vi också har kommit fram till är att varken bankerna har påverkats märkbart av 

revisionspliktens avskaffande och att alla respondenter ser positivt på avskaffandet. 

Avskaffande har varit till nytta för de mindre företagen. Men för att det skall säkerställas har 

vi i vår studie funnit att redovisningskonsultens uppgift och roll bör utvecklas eller 

moderniseras för att på ett bättre sätt komplettera och ansluta verksamheten till 

revisionsfunktionen som SRF (2013) pekar på. Alla parter skulle sannolikt vinna på en bättre 

balans mellan rollerna som revisor respektive redovisningskonsult har. Men i och med att 

auktorisationen av redovisningskonsulter är relativt nytt kan det vara en orsak till att bankerna 

inte känner sig osäkra på deras yrkesroll och betydelse jämfört med revisorn.   

”Det är inte förvånande att det behövs moderniseras i systemet när det gäller boksluten.” 

 

Utifrån kreditgivarnas uttalande om vilka företag det är som väljer samt väljer bort revision 

ser vi en tendens till att de företag som har revisor i dagsläget kommer fortsätta med extern 

hjälp av revisor även i framtiden. Nystartade företag kommer däremot att välja bort revisorn 
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och möjligtvis ersätta med en redovisningskonsult med anledning av att de inte ser fördelarna 

med att ha en reviderad årsredovisning utan ser det som en kostnad. 

I vår studie har vi även funnit att revisorn har mer betydelse vid krishantering och 

kreditavveckling än redovisningskonsulten, detta på grund av att en del av respondenterna 

anser att revisorn är mer kompetent och kan hjälpa till vid utredning av bland annat 

förmånsrättsliga frågor. 

 

Vi kan konstatera att bankerna i vår studie resonerar likadant om vilken betydelse revisorn 

respektive redovisningskonsulten har vid en kreditgivning. Utifrån det har vi dragit slutsatsen 

att revisorn ska agera som rådgivare för småföretagarna och ha en granskande roll gentemot 

bankerna där de ska säkerställa att räkenskaperna och de olika rapporterna är korrekta. Vi har 

även dragit slutsatsen att informationen i revisionsberättelsen påverkar kreditbesluten, är 

revisionsberättelsen oren kommer banken känna en osäkerhet och därmed undvika att bevilja 

krediter till de företagen. Vi kan även konstatera att bankerna tycker att en kunnig extern 

person som exempelvis en auktoriserad redovisningskonsult kan ge samma kvalitetsstämpel 

som en revisor. Vi ser en tendens att detta i framtiden kan medföra att småföretagen istället 

väljer att ha en ”bokslutsberättelse” som möjligtvis utfärdas av auktoriserade 

redovisningskonsulter eftersom bankerna ser det som samma kvalitetsstämpel som revision. 

Vidare kan en slutsats dras om att revisionsberättelsen och bokslutsrapporten är vikitga 

underlag som bidrar med trovärdighet vid beviljandet av krediter. Därmed har revisorn och 

redovisningskonsulten en viktig funktion för medling mellan mindre företag och intressenter, 

vilket påvisas i agentteorin. 

 

6.2 Forskningsbidrag  
Resultatet i vår studie grundar sig på att beskriva betydelsen av auktoriserade revisorer 

jämfört med auktoriserade redovisningskonsulter ur bankernas perspektiv. Studiens resultat 

kan användas av bland annat kreditgivare för att förbättra synen på den auktoriserade 

redovisningskonsulten yrkesroll då vi kan konstatera att den i dagsläget är relativt otydlig, 

detta på grund av att auktorisationen av redovisningskonsulter är relativt nytt.  

 

De forskningsbidrag som vi har kommit fram till i vår studie kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 Vi har kommit fram till att bankerna inte kommer att kompensera risken för företag 

utan revisor med att ta ut en högre ränta när de beviljas krediter.  

 Utifrån vår undersökning har vi dragit slutsatsen att bankerna inte har påverkats av 

revisionspliktens avskaffande.  

 Utifrån de respondenter vi intervjuat ser vi en tendens till att det behöver inte alltid 

vara en revisor som granskar räkenskaperna utan bankerna tycker att en 

redovisningskonsult ger samma kvalitetsstämpel.  

 Vi ser en tendens till att banken (principalen) kommer kräva att en tredjepart (en 

redovisningskonsult) granskar småföretagens (agentens) osäkra poster om företagen 

valt bort revision.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi upptäckt att det hade varit intressant att genomföra en studie kring 

revisorns och redovisningskonsultens betydelse vid kreditgivning i det fall de arbetar inom 

samma revisionsbyrå samt undersöka hur det hade påverkat revisorns oberoende ställning och 

tystnadsplikt. I vår forskning har vi fokuserat på ett redogörande utifrån bankernas perspektiv. 

Det hade varit intressant att undersöka hur mindre företag blir bedömda vid en kreditansökan i 
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det fallet att de att varken ha revisor eller redovisningskonsult. Det hade även varit intressant 

att undersöka hur andra intressenter exempelvis leverantörer ställer sig till den auktoriserade 

redovisningskonsulten och bokslutsrapporten som substitut till revisorn och 

revisionsberättelsen. 

Skatteverket är ytterligare en intressent vars agerande kommer ha stor inverkan på huruvida 

företag väljer att behålla revisorn eller anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Därför hade 

det varit intressant att undersöka om skatteverket har för avsikt att införa en tredje ruta i 

deklarationen där vederbörande kan ange om denne haft hjälp av en auktoriserad 

redovisningskonsult vid upprättandet av bokslutet. Vilka effekter skulle detta ha på företagens 

vilja att ersätta revisorn med en auktoriserad redovisningskonsult. 
Det skulle även vara intressant att genomföra studien om något år igen för att se om det har 

blivit någon skillnad för den auktoriserade redovisningskonsulten och om det har kommit 

fram något alternativ till revisionsberättelsen, och i och med det undersöka om bankerna har 

blivit mer bekväma med den auktoriserade redovisningskonsultens arbete.
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Bilaga 1 

Intervjuguide till kreditgivare 

Inledande frågor 

1.   Får vi lov att spela in intervjun? 

2.  Kan du beskriva dig själv och din bakgrund? 

 

Kreditgivningsprocessen 

3.   Hur ser er kreditgivningsprocess ut? Vad finns det för svårigheter? 

4. På vilket sätt kommunicerar ni med revisorer och redovisningskonsulter? 

5. Vilken betydelse har revisorn/ redovisningskonsulten vid bedömningen av företagets 

siffermaterial?  

6. Vilket underlag ger mest trovärdighet vid kreditbeslut? Varför? 

7. Anser ni att revisorn/ redovisningskonsulten är en avgörande faktor vid 

kreditbedömningen? 

8. Vilken betydelse har revisorn/ redovisningskonsulten vid uppföljningen av företagets 

kredit? 

9. Vilken betydelse har revisorn/ redovisningskonsulten vid krishantering och 

kreditavveckling? 

10. Vilken betydelse har revisorn/ redovisningskonsulten vid bedömning av den initiala 

kontakten/ personbedömningen? 

11. Vilken betydelse har revisorn/ redovisningskonsulten vid bedömningen av företagets 

affärsidé, ledningskompetens och marknad/produkt? 

12. Har revisorn och redovisningskonsulten någon betydelse för andra faktorer än de ovan 

nämnda, i så fall vilka? 

13. Vidtar ni några konkreta åtgärder för att säkerställa trovärdigheten och minska era risker 

att göra felbedömningar i företag med enbart bokslutsrapport? 

Auktoriserad revisor 

14. Ur bankens synvinkel, vad anser ni om avskaffandet av revisionsplikten? 

15. Innebär den reviderade årsredovisningsrapporten ett lägre risktagande för banken och 

påverkar det lånevillkoren? Hur ser ni på säkerheterna i detta fall? 

16.  Vilka för- och nackdelar upplever ni med revisorns granskning av 

årsredovisningsrapporten? 

  



 

 
  

Auktoriserad redovisningskonsult 

17. Kan icke- reviderade årsredovisningsrapporterna påverka lånevillkor? Höjs kraven för 

säkerheter? 

18. ”År 2013 undersökte Upplysningscentralen (UC) drygt 10 000 bokslutsrapporter som 

tydligt visar att kundnyttan med att använda en auktoriserad redovisningskonsult. 

Undersökningen visar att redovisningskonsulterna har haft framgång med det kvalitetsarbete 

som inleddes när revisionsplikten slopades. De anser att det behövdes ett nytt och modernare 

sätt att kvittera kvalitet i redovisning, som bygger på att göra rätt från början genom hela 

processen fram till bokslutet. Det är en bättre metod för att skapa kvalitet än att granska och 

rätta i efterhand” 

Vad tycker Ni om UC:s resultat? Påverkar detta bankens beslut? 

19.  Vilka för- och nackdelar upplever ni med bokslutsrapporten från redovisningskonsulten? 
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