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Sammanfattning 
 
Den svenska regeringen har bestämt sig för att avskaffa revisionsplikten. Revisionsplikten 
innebär att alla aktiebolag idag måste anlita en revisor som mer eller mindre godkänner 
företagets årsbokslut. I dagsläget är det bara Sverige och Malta som fortfarande har kvar 
revisionsplikten för samtliga aktiebolag av alla EU:s medlemsländer. År 1983 infördes 
revisionsplikten i Sverige för att skapa ordning och reda bland räkenskaperna i de svenska 
aktiebolagen och nu föreslås från regeringens håll att den återigen avskaffas och detta skulle i 
så fall gälla företag upp till gränsvärden för antal anställda på 50 personer, balansomslutning 
på 41,5 miljoner kronor och nettoomsättning på 83 miljoner kronor. Avskaffandet föreslås 
börja gälla från den första juli år 2010. De företag som i dagsläget kommer omfattas av 
avskaffandet av revisionsplikten utgör cirka 96 % av alla svenska aktiebolag. 
Vi har valt att titta närmare på vad bankerna anser om avskaffandet av revisionsplikten, det 
vill säga hur de kommer att ändra sina rutiner vid kreditgivning till företag utan reviderade 
årsredovisningar. Vi har då valt att intervjua personer från den fyra svenska storbankerna: 
Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Vi har valt att intervjua de personer som har att 
göra med utformningen av riktlinjerna för bankernas kreditbedömning. 
Vad vi har kommit fram till är att bankerna inte i någon större utsträckning kommer ändra 
sina rutiner vid kreditbedömning av företag i och med slopandet av revisionsplikten. De 
kommer att förlita sig på det underlag de tillhandahålls och om det känns osäkert kommer de 
att begära granskning av en tredje man, som exempelvis en revisor. Banktjänstemännen anser 
att det är olyckligt att den garanti som revisionsplikten medför komma att försvinna men att 
bankerna inte kommer att ändra sina tillvägagångssätt nämnvärt på grund av avskaffningen.



 

Förkortningar 
 
ABL – Aktiebolagslagen 
 
CFO - Chief Financial Officer 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FAR SRS – Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorsamfundet 
 
SEB – Skandinaviska Enskilda Banken 
 
SME – Small and Medium Enterprises 
 
SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förening 
 
UC – Upplysningscentralen 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi hur, vad och varför vi valt den inriktning vi valt för 
vår undersökning. Kapitlet behandlar ämnesval, problembakgrund, problemformulering, syfte 
avgränsningar samt en trovärdighetsdiskussion. 

 

1.1 Ämnesval 
 
Allt sedan det kom på tal att Sverige ska avskaffa revisionsplikten så anser vi att detta varit ett 
spännande ämne att följa. Vårt intresse i denna debatt har fört in oss på hur kreditgivarna och i 
detta fall bankerna kommer att hantera denna informationsförlust, då vår inställning är att den 
reviderade årsredovisningen är den viktigaste delen i bankernas kreditbedömning. Hur 
kommer bankerna att tackla detta problem och är vår inställning till den reviderade 
årsredovisningen rätt, det är vad vi skall försöker att ta reda på i denna uppsats.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Artikel 51 i EU:s fjärde bolagsdirektiv (78/660/EG) säger att ett företags årsbokslut och 
förvaltningsberättelse ska granskas av någon som har behörighet att revidera räkenskaperna 
enligt medlemslandets lagstiftning. Vidare i artikel 51 så beskrivs att varje enskilt 
medlemsland får, om de vill, undanta små och medelstora företag från denna revisionsplikt. 
Gränsvärdena för vad som räknas som små och medelstora företag står skrivet i artikel 11 i 
fjärde bolagsdirektivet. Dessa gränsvärden har ändrats med tiden och de nya gränsvärden som 
gäller från och med den 5 september 2008 är från EU:s ändringsdirektiv från år 2006. Sedan 
EU-inträdet 1995 omfattas även Sverige av detta direktiv (Bernitz & Kjellgren, 2007). 
 
År 1983 lagstadgades att alla aktiebolag skulle ha reviderade bokslut och förvaltnings-
berättelser i Sverige. År 2003 utgavs en promemoria av Justitiedepartementet där man 
föreslogs att det skulle införas en paragraf i ABL innehållande ett så kallat byråjäv. Med 
byråjäv menas att den som biträder ett bolag med bokföring inte kan vara revisor till samma 
bolag (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Thorell och Norberg gav år 2005 ut en utredning de fått i uppdrag av Svenskt Näringsliv att 
utföra.  Syftet med denna var att undersöka den lagstadgade revisionsplikt som finns för små 
och medelstora företag. I utredningen tittade Thorell och Norberg på vad som skett i England 
som genomgick en liknande övergång skedde år 1993. Deras slutsats av utredningen var att 
nyttan för revisionsplikten inte översteg kostnaden och att svenska företag skulle bli mer 
konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. 
 
Den 7 september 2006 beslutade regeringen i och med direktiv (2006:96) att utreda om 
revision av små och medelstora företag behövdes. Utredningen skulle genomföras under 
ledning av Bo Svensson. Detta direktiv fick sedan ett tillägg den 14 december 2006 
(2006:128) som innebar att utredningsgruppen skulle föreslå de ändringar som krävdes för att 
kunna ta bort revisionsplikten för små företag. I detta tillägg antydde regeringe att 
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revisionsplikten ska försvinna och frågan handlade nu om bara hur och när detta skulle kunna 
genomföras och inte om (Balans, nr. 1, 2007). Denna utredning vart klar den 31 mars 2008 
där Bo Svensson rekommenderar att från och med den 1 juli 2010 så ska alla aktiebolag som 
omfattas av gränsvärdena i EU:s fjärde bolagsdirektiv ska undantas från revisionsplikten 
(SOU 2008:32). 
 

1.3 Problemformulering 
 
Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv har varje medlemsland rätt att avskaffa revisionsplikten för 
små och medelstora företag. Sveriges regering utreder nu när detta ska genomföras och i 
vilken omfattning det kan göras. Slopandet av revisionsplikten kommer att ha stor inverkan på 
många av företagets intressenter. Vi har här valt att fördjupa oss i bankernas syn på 
förändringen och framför allt Sveriges fyra storbanker Handelsbanken, Nordea, SEB och 
Swedbank. Vi inriktar oss på hur bankernas kreditgivning påverkas av avskaffandet. 
 
Hur ser bankerna på avskaffandet av revisionsplikten? 

Kommer bankerna att ändra sina rutiner vid en kreditbedömning? 
Kommer bankerna fortsättningsvis kräva en reviderad årsredovisning? 

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att utreda och redogöra för hur de fyra storbankerna kommer 
att hantera revisionspliktens avskaffande utifrån de intervjuades uppfattning. Vi vill ta reda på 
hur deras modeller och tillvägagångssätt för kreditbedömning kommer att påverkas. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till Sveriges fyra största banker; Swedbank, Handelsbanken, SE 
Banken och Nordea. Dessa fyra banker innehar tillsammans mellan 70-90 % av marknaden 
inom de flesta produktsegmenten enligt Riksbanken. Vi har valt att inrikta vår empiri på de 
personer som arbetar med riktlinjerna för kreditutlåningen i varje bank, det vill säga de 
personer som är med och tar fram de modeller och tillvägagångssätt som bankerna använder 
sig av för att bedöma om företaget skall beviljas en kredit. 
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2. Metod 
 

Holme & Solvang (1997) börjar sitt avsnitt om val av metod med citatet ”innan jag vet vad 
jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” av Fog, (1979). Detta visar på de 
många frågeställningar som föreligger innan man kan angripa samhällsvetenskapliga frågor. 
I detta kapitel kommer vi att behandla vårt val av metod och undersöka vårt val av kvalitativt 
eller kvantitativt tillvägagångssätt. Vi kommer också att presentera bestämmelserna kring 
våra intervjuer. 

 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa fallstudier 
 
Inom valet av metod finns två framträdande grenar av informationsinsamling; den kvantitativa 
och den kvalitativa forskningen. Den kvantitativa forskningens kännetecken är bland annat 
experimentella studier, strukturerad observation och innehållsanalyser (Bryman, 1997). 
Kvantitativa studier inriktas främst på strukturering medan kvalitativa präglas av flexibilitet. 
Kvantitativ information införskaffas med fokus på avstånd och urval. Kvalitativ information 
däremot inriktar sig på den individuella individen och dennes situation (Holme & Solvang, 
1997). 
Saunders (2000) beskriver skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data med bland annat 
en trepunktsmodell där kvantitativa data baseras på siffror, samlas in och presenteras 
numeriskt och standardiserat, samt att analysen upprättas med hjälp av diagram och statistik. 
Kvalitativa data däremot baseras på ord, samlas in på ett icke-standardiserat sätt och 
kategoriseras med hjälp av klassificering, samt att analysen upprättas som ett koncept. 
 
Samtidigt existerar ingen absolut skillnad mellan de kvantitativa och kvalitativa metoderna. 
Alla metoder är arbetsredskap som i olika utsträckning använder sig av olika metodiska 
principer (Holme & Solvang). 
 
Informationsinsamlingen via empirin till vår uppsats präglas överhängande av den kvalitativa 
informationsinsamlingsmetoden. Vi har intervjuat ett antal banktjänstemän och gått in djupare 
på deras egen uppfattning om revisionspliktens avskaffande och dess konsekvenser. Vi har 
räknat med att den enskilde individens uppfattning om ämnet kommer genomsyra 
intervjuerna, trots detta ses denne som en representant för den bank denne företräder. Vi har 
låtit intervjupersonerna utveckla vissa ämnesdelar och inte strikt hållit oss till de förberedda 
frågorna, utan endast sett dessa som en primär och generell frågeställning. 
 
Trots att vi främst ser vårt informationsinsamlande som kvalitativt, lyser ändå ett starkt 
kännetecken hos den kvantitativa metodens igenom. Vi har nämligen valt intervjupersoner 
från alla Sveriges fyra storbanker och på så sätt täckt den största delen av 
kreditgivningsmarknaden. Större delen av populationen ingår således i undersökningen och 
vårt fokus ligger således inte endast på djupet av marknaden, som kännetecknar den 
kvalitativa grenen, utan även på bredden, som kännetecknar den kvantitativa. 
 
Enligt det kvalitativa synsättet bör man inte använda sig av generaliseringar (Jacobsen, 2002). 
Dock har vi bestämt oss för att använda oss av detta då de personer vi valt att intervjua har en 
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central roll i utformningen av bankernas kreditbedömning. Vi anser också att de då har ett 
stort inflytande för bankernas ställningstagande till den slopade revisionsplikten och på så vis 
kommer deras uppfattning i stor utsträckning att spegla bankernas agerande. Vi gör även 
generaliseringar gällande hela den svenska bankbranschen eftersom vi i och med våra val av 
intervjuer täcker 70-90 % av branschen. 

2.2 Intervjuer 
 
Vi valde att intervjua personer från de fyra storbankerna i Sverige. Dessa är Handelsbanken, 
SEB, Nordea och Swedbank. Valet att endast intervjua fyra personer kan kännas lite 
marginellt, men vi valde detta på grund av att dessa fyra banker tillsammans täcker cirka 70-
90 % av Sveriges bankmarknad. 
 
Jacobsen (2002) ställer sig frågan om en intervju ska vara öppen eller strukturerad. En vanlig 
intervjuform är en öppen intervju med vissa i förväg bestämda frågor, alltså strukturerad till 
en viss grad. Vi har valt att använda oss av en sådan form av intervju då vi anser att 
intervjupersonerna på ett smidigt och lätt sätt kan delge oss den sorts information vi är 
intresserade av. Med hjälp av en preliminär frågeställning, som ändå gör det möjligt att 
utveckla diskussioner om delar av ämnet, kan intervjupersonen lätt komma igång med 
diskussioner om ämnet men ändå inte sväva ut i diskussioner som inte har med de ställda 
frågorna att göra. Dock är en viss utfyllnad viktig för förståelsen om det aktuella ämnet. 
 
Vi började med att ringa varje bank och komma i kontakt med de personer vi var intresserade 
av att genomföra intervju med. De personer vi var intresserade av var de vars arbetsuppgifter 
låg nära utformandet av bankernas utlåningsdirektiv. Efter en snabbare presentation av ämne 
och frågeställning bokades en intervju med varje tillfrågad person. 
 
Intervjuerna genomfördes personligen på respektive bankkontor där intervjupersonen hade sin 
arbetsplats detta för att lättare kunna kommunicera med intervjupersonerna och undvika 
missuppfattningar som kan inträffa över telefon eller e-mail. Tre av intervjuerna genomfördes 
på huvudkontoren i Stockholm för respektive bank och den fjärde på lokalkontoret i Karlstad. 
Tid hade bokats för varje intervju för att dessa skulle kunna genomföras utan störande 
moment. Frågeställningen skickades i förväg inför varje intervju så att intervjupersonerna 
skulle kunna förbereda sig och vara väl insatta i de ämnen som skulle diskuteras, de hade även 
fört anteckningar för att inte lämna ute relevant fakta. Varje intervju pågick ungefär en timme. 
Vid samtliga intervjuer användes en diktafon för att vi senare skulle kunna granska materialet 
utan att delar av materialet lämnades ute. Under intervjuerna förde vi även stödanteckningar 
för att underlätta arbetet när vi sammanställde resultatet. 
 
Omedelbart efter varje intervjutillfälle har vi sammanställt resultatet till textform. Detta för att 
undvika feltolkningar och säkerställa att viktig information inte gick förlorad. Vi har valt att 
behandla intervjuerna var för sig för att fokusera på varje intervjuperson och inte främst 
behandla frågorna enskilt. Detta ger en bättre helhetssyn av intervjuerna och 
intervjupersonernas förhållningssätt till de behandlade frågorna.  
 
Efter att vi sammanställt intervjuerna valde vi att skicka intervjuerna till respektive 
intervjuperson. Syftet var att de skulle få en chans att se över om vår tolkning av intervjun var 
korrekt eller om vi har missuppfattat något. Med intervjuerna har vi även skickat med några 
följdfrågor till respektive intervjuperson. Detta för att komplettera den information som vi 
kände att vi behövde till vår studie. 
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2.3 Trovärdighetsdiskussion 
 
En empiri ska uppfylla två krav oavsett vilken typ av empiri det rör sig om. Dessa två krav är 
att empirin måste vara giltig och relevant (valid) och att den även måste vara tillförlitlig och 
trovärdig (reliabel), (Jacobsen 2002). 
 
Det är viktigt att vi faktiskt mäter det vi önskar mäta. Detta kallas för giltighet och relevans. 
För att validera det vi har mätt så är det vanligt att konfrontera de personer som deltagit i 
undersökningen. Denna konfrontation kan utföras på många olika sätt. Ett sätt som Jacobsen 
(2002) beskriver och som vi har valt att använda oss av är att skicka en preliminär rapport, i 
vårt fall intervjun, till respektive person. Detta ställer krav på att intervjupersonerna är aktiva 
och kommer att kommentera det vi har sammanfattat i intervjun och med deras kommentarer 
kommer empirin att bli validerad. Denna metod är dock inte lika tillförlitlig som att 
konfrontera intervjuobjekten via personliga samtal eller att samla ihop intervjuobjekten och 
föra en diskussion med dem (Jacobsen 2002). Vi anser dock att underlaget är tillräckligt på 
grund av studiens begränsade frågeställning. 
 
För att studien ska vara tillförlitlig och trovärdig ska den vara genomförd på ett sätt som 
skapar tillit (Jacobsen 2002). Vi har valt att använda samma frågeställning till alla intervjuer 
och valt att samma intervjuare närvarar vid samtliga tillfällen så att intervjupersonerna blir 
påverkade på samma sätt. Denna påverkan kallas för intervjuareffekten och effekten är att de 
tillfrågade påverkas av hur intervjuaren uppträder, har för klädsel, hur det talar och vilket 
kroppsspråk de har. Jacobsen (2002) menar att denna intervjuareffekt kan påverka det resultat 
som kommer från intervjun och gör att det vi vill mäta blir fel. Men att vi har valt att använda 
samma frågeställning och att ha samma personer som intervjuar så anser vi att vår studie är 
tillförlitlig och trovärdig. Med hjälp av att vi spelade in intervjuerna kunde vi även kontrollera 
att vårt eget uppträdande inte påverkade intervjuerna åt olika riktningar. Vi har då i efterhand 
haft möjlighet att granska detta. 
Vårt val av att använda en bandspelare vid varje intervju tycker vi är ett bra sätt att 
undkomma eventuella informationsförluster som kan uppkomma på grund av att man inte 
hinner med att anteckna. Användning av bandspelare vid intervjuer har både för- och 
nackdelar (Jacobsen 2002). Fördelen är just att informationsförlusten är minimal och att man 
kan behålla ögonkontakten med intervjupersonen under hela samtalet. Nackdelarna kan bland 
annat vara att den intervjuade blir tillbakadragen och osäker i sitt agerande, att 
inspelningstiden på kassetten tar slut och en ”klick” mitt i intervjun kan vara störande. Men vi 
anser ändå att fördelarna med att spela in intervjun är större än nackdelarna. Vid varje intervju 
frågade vi först om det gick bra att spela in samtalet, detta för att de intervjuade själva skulle 
få bestämma om de ville bli inspelade och på så sätt vara mer positivt inställda.
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3. Teoretisk referensram 
 

Vi presenterar i detta kapitel det teoretiska underlag vi använt oss av för att utföra vår 
undersökning. Det teoretiska avsnittet ligger till grund för vår empiri, analys och slutsats. 
Vi kommer bland annat behandla revisionsplikten i sig och hur den avskaffats i andra länder, 
definitioner, gränsvärden och kreditgivning till företag. 

 

3.1 Revisionsplikten 
 
Den nuvarande revisionsplikten innebär att alla aktiebolag är skyldiga att ha en kvalificerad 
revisor. Med kvalificerad revisor menas en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorn är i 
sin tur skyldig att granska styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. Revisorn skall också 
kontrollera om företaget betalt den skatt som det är skyldigt att göra och om det förekommit 
brott i verksamheten. Förekommer missförhållanden av brottslig art skall revisorn anmärka på 
eller anmäla dessa (SOU 2008:32). 
 

3.1.1 Varför infördes revisionsplikten från början? 
 
Regeringen fattade år 1982 beslut om att alla aktiebolag enligt lag skulle revideras av en 
kvalificerad revisor. Samtidigt gjordes reglerna om för aktiekapitalgränsen i aktiebolag, som 
förr varit obestämd men som nu bestämdes till 50 000 kr (idag 100 000 kr för privata bolag). 
Bolag som ej hållit bolagsstämma före 1983-01-01 skulle komma att omfattas av lagen fr.o.m.  
detta datum. Äldre bolag skulle tillämpa reglerna fr.o.m. 1988. Införandet av revisionsplikten 
var av stor betydelse för att kunna bekämpa ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter i 
samband med näringsverksamhet. Behovet av årsredovisningar reviderade av kvalificerade 
revisorer kom dels från de kvarvarande aktiebolagen efter införandet av aktiekapitalgränsen 
på 50.000kr, dels från den förväntade uppgången av nyregistrerade bolag. Lagändringen 
skulle även stärka de kvalificerade revisorernas ställning och innebära större krav på kvalitet 
på revisorsinsatserna (Monty Åkesson, 1982). 
 

3.1.2 Vad sker vid avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Den 7 september 2006 beslutade regeringen om att tillkalla en utredning som skulle se över 
bland annat revisionsregler och revision i små företag. Till särskild utredare utsågs Bo 
Svensson, före detta justitieråd. Efter senare tillägg gavs uppdraget att denne även skulle 
föreslå de ändringar i regelverket som krävdes för att slopa revisionsplikten för små företag. 
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Bo Svensson och hans kollegor i utredningen kom fram till ett antal sammanfattande punkter 
för revisionsplikten. Dessa punkter citeras nedan: 
 

• I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår 
att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort 
sett en återgång till den ordning som gällde före år 1988.  

 
• I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas.  
 
• I dag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att 

betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I 
förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. 
Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs.  

 
• I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden 

kortas till ett år.  
 

• I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen 
föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen 
och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla 
utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta.  

 
• Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och 

tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 
2010. 

 
• Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar 

med 5,8 miljarder kronor om året.  
 
Enligt Bolagsverket finns idag drygt 330 000 registrerade aktiebolag i Sverige, av dessa är 
ungefär 260 000 aktiva företag och 70 000 vilande. Avskaffas revisionsplikten kommer cirka 
96 % av de svenska företagen påverkas av detta då de inte längre är skyldiga att använda sig 
av en kvalificerad revisor. Grundtanken med att avskaffa revisionsplikten från EU:s sida sett 
är att tillsammans med andra förenklande regler minska det administrativa arbetet i företagen 
och reducera kostnaderna för dessa arbeten med totalt 25 % fram till år 2012. Den svenska 
regeringen planerar att genoföra förändringen som beräknas medföra denna kostnadsreduktion 
år 2010. 
 
Dan Brännström, generalsekreterare för FAR SRS, riktar i Balans nr 4 (2008) stark kritik mot 
Bo Svenssons förslag. Han anser att de höga gränsvärdena för revisionsplikten kommer att 
innebära stora risker och osäkerhet vid bedömningar av företagens räkenskaper. Han liknar 
osäkerheten vid den omfattande avskaffningen vid att det skulle räcka med ”att maila en bild 
på sin bil till svensk bilprovning för att få den godkänd”. Kritiken grundar sig i den radikala 
förändring i form av en ”Big Bang” som föreslås ske då större delen av alla aktiebolag vid ett 
och samma tillfälle undantas från revisionsplikten. Dels kritiseras de höga gränsvärdena, dels 
att hela förändringen sker i ett enda steg. 
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3.1.3 Nackdelar med revisionsplikt 
 
Den obligatoriska revisionsplikten innebär stora kostnader för företagen. De anser att nyttan 
med lagregleringen inte uppväger dessa kostnader och att det på grund av detta vore 
fördelaktigt att avskaffa revisionsplikten. De nuvarande reglerna är mycket kostsamma för de 
små företagen och gör det svårt för dem att konkurrera på den internationella marknaden, då 
företag från andra länder inte innefattas av dessa regler. Att revidera ett mikroföretag 
beräknas kosta i genomsnitt 10 000 kronor per år och dessa förväntas öka med 30 % på grund 
av nya revisionsstandarder. Den samhällsekonomiska kostnaden för revisionsplikten 
uppskattas till två miljarder per år (Thorell & Norberg, 2005). 
 
För ägarna av företagen är årsredovisningen viktig vid bedömningen av företagets värde och 
en reviderad årsredovisning bidrar till större säkerhet vid bedömningen. Men i många 
mikroföretag och småföretag finns bara en ägare och denne har då ändå stor insyn i företaget 
och vet vad som händer. Så för dessa ägare spelar inte den reviderade årsredovisningen någon 
större roll. Man kan alltså säga att ju mindre företaget är desto mindre roll spelar den 
reviderade årsredovisningen (Thorell & Norberg, 2005). 
 

3.1.4 Fördelar med revisionsplikt 
 
Enligt de 790 företag som Thorell & Norberg (2005) intervjuat i sin utredning, är de 
viktigaste anledningarna till revision att förbättra trovärdigheten och kontrollen i företagets 
räkenskaper samt kvaliteten på informationen från dessa. Det ansågs också att revisionen 
skyddar mot bedrägerier inom företaget. Samhället å sin sida anser enligt utredningen att de 
främsta fördelarna med revisionen är att upptäcka och avhålla från ekonomisk brottslighet så 
som penningtvätt och skatteundan-dragande. Den reviderade årsredovisningen ansågs också 
vara till stor hjälp vid uppsökning av fel i efterhand vid eventuell konkurs eller ekonomisk 
brottslighet då företagsledning ansvar ifrågasatts. 
 
FAR SRS tar i sitt pressmeddelande 5 november (2007) upp nackdelarna med avskaffandet av 
revisionsplikten. Man menar bland annat att de kostnader som minskar för småföretag som 
avskaffar revisionsplikten samhällsekonomiskt kommer att utfalla som en kostnad för 
skattebetalarna i form av kontroller av företagen. Argumenten baseras på en undersökning 
utförd av Econ Pöyry. Enligt rapporten drabbas även företagen i fråga genom att information i 
form av synpunkter och förbättringsförslag till följd av revisionen bortfaller när revisionen 
avskaffas. Detta kan då leda till att företagens lönsamhet och effektivitet minskar. 
 

3.2 Avskaffandet av revisionsplikten i andra medlemsländer 
 
Inom EU är det som bekant endast Sverige och Malta som fortfarande har lagstadgad 
revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Nedan berörs revisionspliktens avskaffande i några 
andra av EU:s medlemsländer. 
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3.2.1 Danmark 
 
Det danska folketinget fattade år 2006 beslut om att avskaffa revisionsplikten för danska 
mindre företag. Man har i Danmark liksom i Sverige satt ett mål att innan 2010 minskat den 
administrativa bördan för små företag med 25 %. Den slopade revisionsplikten skall då bidra 
till detta.  
 
De företag som undantogs revisionsplikt var de företag som inte uppfyllde mer än ett av 
följande tre kriterier de två senast följande åren: 
 

• Balansomslutning över 29 miljoner danska kronor 
 
• Nettoomsättning över 58 miljoner danska kronor 

 
• Genomsnittligt antal anställda på 50 personer eller fler 

 
De företag som nu inte omfattas av revisionsplikten utgör 93 % av alla danska aktiebolag. 
Man uppskattade revisionskostnaderna för dessa företag till 1,7 miljarder danska kronor. Slås 
denna summa ut på alla berörda företagen blir den genomsnittliga kostnaden per företag cirka 
10 000 danska kronor. Man förväntar sig även att revisorsarvodet skall öka med 20-30 % på 
grund av ändrade internationella revisionsstandards. 
 
En artikel i Balans, nr 10 2007, berör vad som hänt efter avskaffandet av revisionsplikten i 
Danmark. Enligt denna hade cirka 120 företag medverkat i en enkätundersökning under andra 
kvartalet 2007. Företagen hade besvarat om och varför de behållit revisorn i företagen. I 
mycket stor utsträckning hade man behållit revisorn i bolagen och detta på grund av att 
kostnadsminskningen utan revisor var för liten (SOU 2008:32). 
 

3.2.2 Finland 
 
Bo Svensson skriver i sin statliga offentliga utredning om avskaffandet av revisionsplikten i 
Finland. En utredning tillsattes år 2001 och presenterade sina förslag år 2003. Dessa förslag 
ändrades dock efter att en hearing mellan olika intressentgrupper diskuterat förändringarna. 
Det som framkom vid hearingen antogs sedan av parlamentet. Avskaffandet av revisions-
plikten kom att omfatta de företag som inte uppfyllde mer än ett av följande kriterier under de 
två senast följande åren: 
 

• Balansomslutning över 200 000 euro 
 
• Nettoomsättning över 300 000 euro 

 
• Fem anställda eller fler 
 

Företagen ska även aktivt välja att inte ha revisor.  
 

3.2.3 England 
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England introducerade år 1994 en möjlighet för mindre företag att avskaffa revisionen om inte 
minst en tiondel av företagets ägare krävde fortsatt revision. Företagen måste dock än idag 
aktivt välja att avskaffa revisionen. Tröskelvärdet för revisionsplikten har sedan höjts 
successivt och år 2004 överensstämde värdet med det värde som föreskrivs i EU:s fjärde 
bolagsdirektiv. Under 2008 kommer gränsvärdet att höjas och då uppgå till: 
 

• Balansomslutning 3,25 miljoner pund 
 
• Nettoomsättning 6,5 miljoner pund 

 
• Antal anställda 50 personer 

 
Regeländringen berodde främst på den stora ökningen av små och stora medelföretag i landet 
och den grundades på en regleringsfilosofi för små företag som säger: ”Om inte nyttan av en 
tvingande regel kan visas vara större än de kostnader regeln för med sig så avskaffas 
regeln”. (SOU 2008:32) 
 
Undantaget omfattar idag cirka 900 000 bolag i England vilket utgör ungefär 60-70% av det 
totala antalet bolag i landet. Bo Svensson nämner i sin utredning (2008) en studie av Collins 
som gjorts på engelska företag om de behållit revisorn och varför. De företag som behållit 
revisionen sammanfattades med ett antal kännetecken: 
 

• Företaget hade en större omsättning. 
 
• Företagsledningens syn på revisionen var att den ökade trovärdigheten på den 

finansiella informationen.  
 

• Företagen var inte helt familjeägda och ägarna saknade tillgång till 
internredovisningen. 

 
• Företagets ledning i normala fall tillhandahöll årsredovisningen till banker och andra 

intressenter 
 
I Collins studie från år 2003 så var det endast 58 % av de företag som omfattades av 
undantaget som hade avskaffat sin revisor, medan 42 % fortsatte med revision (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 

3.3 Definitioner 
 
Det finns många definitioner av små och stora företag och vilka gränsvärden som används. 
Nedan presenteras EU:s och Sveriges definitioner och gränsvärden för små och stora företag. 
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3.3.1 EU:s gränsvärden 
 
Den statliga offentliga utredning som utrett frågan om revisionspliktens varande har 
rekommenderat de gränsvärden för 2008 som föreskrivs i fjärde bolagsrättsliga direktivet. 
 
Företag som ligger under fler än ett av följande gränsvärden ska enligt utredningen inte 
omfattas av revisionsplikten: 
 

• Balansomslutning 4 400 000 euro (41,5 miljoner kronor) 
 
• Nettoomsättning 8 800 000 euro (83 miljoner kronor) 

 
• Antal anställda 50 personer 

 

3.3.2 EU:s definition av småföretag 
 
Nutek (verket för näringslivsutveckling) har valt att använda EU:s rekommendationer om 
definitionen av små och medelstora företag samt mikroföretag, så kallade SME-företag.  
EU:s definitioner av ovanstående företagsformer lyder enligt följande: 
 
Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SME-kategorin) utgörs av företag 
som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro 
eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. 
 
Inom SME-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer 
och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger tio miljoner euro per år. 
 
Inom SME-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än tio 
personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner euro per år. 
 

3.3.3 Lagstadgad definition av små och stora företag 
 
I ÅRL (1995:1554), 1 kap, 3§, förklaras skillnaden mellan mindre och större företag enligt 
följande: 
  
Mindre företag är här företag som inte är större företag. Ett större företag är i sin tur ett 
företag som uppfyller minst två av tre nedanstående kriterier. 
 

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

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 
 

• Företagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 
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Som större företag benämns även företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är 
noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. 
 

3.4 kreditgivning 
 
I Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297), 8 kap, 1 § beskrivs vad en bank måste 
bedöma innan de beviljar krediter: 
”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja kredit skall det pröva risken för att de förpliktelser 
som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 
förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.” 
Bankerna får alltså enligt lag bara låna ut pengar till företag, eller privatpersoner, om de tror 
att krediten kan återbetalas. 
Vad gäller de beslutsunderlag som måste föreligga vid en kreditbedömning står det att läsa i 
samma lag, 8 kap, 2 §, att ”ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den 
som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att 
bevilja krediten.” 
Kreditgivaren måste alltså ha ett tydligt beslutsunderlag för att denne enligt lag ska kunna 
bevilja kredit. 
 

3.4.1 Kreditgivare 
 
Långivare bidrar med kapital till företaget och kräver som ersättning amortering och ränta på 
det lånade kapitalet. När det kommer till banker som långivare så kan de även bidra med 
andra banktjänster så som bland annat interntbank, betalkort, placeringar och försäkringar. 
Thorell & Norberg (2005) beskriver i sin avhandling att det finns två typer av kreditgivare, 
institutionella kreditgivare (banker) och icke institutionella kreditgivare (leverantörer). De 
icke institutionella kreditgivarna använder sig sällan av information som kommer från en 
reviderad årsredovisning utan hämtar oftast sin information ifrån kreditupplysningsföretag 
som exempelvis UC. Institutionella kreditgivare använder sig mycket av företagsintern 
information och periodrapporter, men även dessa använder sig till viss del av 
kreditupplysningsföretag. 
Revisorn spelar en viktig roll i förhållandet bank – företag. Det är viktigt att intressenterna 
kan lita på den information gällande företagets ekonomiska situation som företaget lämnar ut. 
Ansvaret för informationen ligger hos styrelse och VD, det är revisorns uppgift att se till att 
informationen kvalitetssäkras. 
Det är viktigt för bankerna att kunna bedöma företagets ekonomiska situation vid 
kreditgivning. Säkerheten för kreditgivningen blir att dessa underlag är korrekta. Revisorn 
som granskar företaget är extern, alltså utomstående och oberoende. Revisionen av företaget 
blir då en god kvalitetsstämpel på att informationen går att lita på (FAR SRS, 2005). 
 

3.4.2 Upplysningscentralen 
 
UC är det ledande affärs- och kreditupplysningsföretaget i Sverige. Här finns aktuell 
information om företag som ofta används vid kreditbedömningar av banker och andra 
långivare. UC grundades 1977 och har idag cirka 225 anställda och en omsättning på över 400 
miljoner kronor. Med hjälp av information från UC fattas årligen cirka 10 miljoner affärs- och 
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kreditbeslut av banker, kreditbolag och andra företag. De största ägarna av UC är Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB (www.uc.se). 
 
UC har tagit fram en modell där all information om en kund vägs samman och sammanställs 
till ett värde. Denna modell kallas scoringmodellen. I modellen sammanställs statistisk 
information innehållande extremvärden och variablers samvariation. Man använder oftast 
modellen där mängden data som ska inkluderas i värderingen inte är överskådlig utan behöver 
sammanställas för att underlätta bedömningen. Värderingen görs utan inblandning av 
mänskliga faktorer så resultaten blir alltid desamma när underlaget är oförändrat (www.uc.se). 
 

3.4.3 Nyttan av en årsredovisning 
 
En årsredovisning innehåller ”historiska” data. Med historiska data menas att den ekonomiska 
informationen som man får ut av en årsredovisning endast visar siffror som gäller för den tid 
som redan gått. Då det oftast tar månader innan årsredovisningen är färdigställd har 
informationen som visas där i då hunnit åldrats och förändrats. En årsredovisning ligger till 
grund för många olika beslut för företagets intressenter. Det kan till exempel vara beslut som 
vilket pris på aktien nya ägare är villiga att betala och om befintliga ägare tänker sälja aktier 
eller inte. Bankerna bedömer också risken för om företaget inte kan betala räntor och 
amorteringar. Årsredovisningen ligger även till grund för prognoser för företagets framtida 
utveckling. Det är nästan omöjligt att bedöma företagets vinster under kommande år om man 
inte har årsredovisningar att titta tillbaka på och göra en bedömning från dessa. Även 
skatteverket använder sig av årsredovisningen för att beräkna ut företagets skatt under det 
kommande året (Lönnqvist, 2006). 
 
Grundtanken med ÅRL är att skydda företagets intressenter mot förvanskad och bristfällig 
information. Med detta menas att företag kan manipulera årsredovisningen så att företaget får 
en bättre position mot sina intressenter, t ex. att vissa ett bättre resultat för bankerna och på så 
sätt få en lägre kostnad för lån eller att visa ett sämre resultat för fackförbunden och på detta 
sätt få en bättre position vid löneförhandlingar. Detta kan företagen göra genom att bland 
annat underskatta kundförluster och garantiåtaganden. ÅRL reglerar vad en årsredovisning 
ska innehålla, hur tillgångarna och skulder ska värderas, när företaget måste lämna 
ekonomiska rapporter, vem som får utföra revisionsgranskningen av årsredovisningen och var 
årsredovisningen ska finnas tillgänglig för intressenterna (Lönnqvist, 2006). 
  

3.4.4 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömningar är till för att urskilja de företag som kommer att överleva och återbetala 
lånen från dem som inte kommer att göra det (Kling, Driver & Larsson, 2003). 
 
En kreditbedömare ska fastställa ett företags kreditvärdighet. Med detta menas företagets 
förmåga och vilja till återbetalning. Vid kreditbedömningen granskas bland annat 
kapitaltillgångar, konjunkturläge, marknadssituation, företagets säkerhet i form av pant och 
garantier, leningens avsikter att fullgöra avtalet och ledningens förmåga att driva 
affärsrörelsen (Andersson, 2003). 
 
Broomé (1998) menar att en kreditbedömning ska bestå av fyra delar, det är en 
företagsanalys, analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren, analys av 
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finansieringsmöjligheter och en analys av säkerhetskrav. Broomé (1998) skriver även att vissa 
kreditsituationer inte behöver ha alla delar med sig i analysen, utan det är omständigheterna 
kring själva analysen som avgör det hela. Dessa omständigheter kan vara att kredittagaren 
redan är väl känd av kreditgivaren, det kan vara att lånet är av ringa storlek eller att 
säkerheten i stort sett är riskfri. 
 
Vid en kreditbedömning bedömer och analyserar man företaget utifrån fyra olika delar: 
affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys och ekonomisk analys. Med utgångspunkt i dessa fyra 
olika delar kommer sedan bedömaren att ta ställning till om kreditgivaren bör eller inte bör 
lämna ut en kredit till företaget (Svedin, 1992). 
 

3.4.5 Det finansiella gapet mellan finansiärer och små företag 
 
Växande små och medelstora företag har en stor roll i skapandet av ekonomiskt tillväxt och 
nya arbetstillfällen i jämförelse med stora och nya företag. Tittar man på tidigare forskningar 
så ser man att banklån är den viktigaste källan till externt kapital för små och medelstora 
företag (Bruns, 2003). 
 
Debatten om det finansiella gapet för små företag har pågått sedan början av 1930-talet då 
MacMillan-utredningen presenterades (Landström, 2003). Finansiellt gap är ett begrepp som 
kommer från MacMillan-utredningen och anspelar på det problem som små företag har vid 
anskaffandet av externt kapital från finansiärer som banker och nya aktieägare (Winborg, 
2003).  
 
En av de största studierna inom finansiellt gap är Bolton-rapporten (1971) som tar upp att det 
är ”kunskapsgap” som orsakar detta finansiella gap. Finansiärerna och företagarna har inte 
tillräcklig kunskap om varandra. Finansiärerna har inte förståelse för företagarnas situation 
medan företagarna inte har kunskap om de olika finansiella möjligheterna. Företagarna kan då 
inte tillgodose finansiärernas informationsbehov (Landström, 2003). 
 
Den huvudsakliga andledningen till att ett finansiellt gap finns mellan finansiärerna och 
företagarna är en informationsasymmetri. Denna informationsasymmetri är dubbelriktad, det 
vill säga att både finansiärerna och företagarna har ett informationsövertag mot varandra. Den 
asymmetri som gör att företagaren har ett övertag är att denne innehar mer information om 
företagets kapacitet än vad finansiärerna har. Anledningen till denna asymmetri kan vara att 
småföretagen sällan utsätts för externa granskningar eller att företagen har ett sämre internt 
ekonomisystem. Detta kan leda till att finansiärerna är mer restriktiva vid finansiering till små 
företag. Vad som gör att finansiärerna kan ha ett informationsövertag är att de kan besitta mer 
information gällande företagets produkt och hur marknaden ser ut. Vidare så har företagaren 
oftast liten information om hur de ska tillgodo se den information som finansiärerna vill ha 
om företaget (Landström, 2003). 
  
Företagarna besitter inte alltid information och kunskap om olika möjligheter till finansiering. 
Detta är på grund av att företagen är på den så kallade efterfrågesidan och utbudssidan består 
av finansiärerna. Utbudet av långfristiga extern finansiering är mindre än vad efterfrågan av 
dessa är (Winborg, 2003). 
 
Berggren (2003) hänvisar till Mayers och Maljufs (1984) ”pecking order” -modell som visar 
hur företagen följer en viss finansiell preferensordning vid val av kapitalkälla. I modellen 
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kommer företagen att i första hand välja internt kapital och efter det går på olika andra 
låneformer. Slutligen tittar de på någon form av nytt eget kapital. Orsaken till denna ordning 
är den informationsasymmetri som föreligger. 
 
Landström (2003) säger att det finns andra anledningar än informationsasymmetrin som kan 
ligga bakom det finansiella gapet. En av anledningarna är att finansiärerna behandlar små 
företag på ett annat sätt än stora företag. Landström (2003) tar upp tre punkter angående 
behandlingen av små företag, Den första punkten är att finansiärerna tycker risken helt enkelt 
är för hög, detta på grund av att erfarenheten säger att små och nystartade företag tenderar ha 
en högre konkursrisk. Andra punkten är att finansiärerna inte har den kompetens och de 
finansiella verktyg som behövs för att kunna analysera små företag. Den kompetens och de 
verktyg de har är mer anpassade till stora företag och detta gör att de inte är lämpade för små, 
nya och innovativa företag. Den sista punkten syftar på att små företag oftast ansöker om små 
belopp och kostnaden för kreditbedömningen och transaktionen inte överstiger den nytta som 
finansiären vill få ut av avtalet. 
 
Kling, Driver & Larsson (2003) påpekar att ovannämnda finansiella modeller oftast är 
utvecklade för stora, väletablerade företag och detta gör att modellerna inte anpassas till de 
små och nystartade företagen. Forskare har jämfört olika typer av data grundat på små företag 
och funnit att finansiella nyckeltal inte är lika förutsägbara som kvalitativ data eller en 
blandning av dessa. För att minska risken att låna ut kapital till företag som kommer att 
misslyckas så argumenterar Kling, Driver & Larsson (2003) att man ska öka användningen av 
kvalitativa faktorer som ledarskap, kompetens och vilja att återbetala krediter.   
 



 16 

4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenterar vi de intervjuer vi genomfört för vår undersökning. Informationen 
kommer, tillsammans med teoriavsnittet, att ligga till grund för vår analys och slutsats 
angående slopandet av revisionsplikten. 
Gemensamt för alla intervjuer är att vad som framkommer endast är intervjuobjektens 
personliga åsikter då bankerna i sig inte tagit ställning till den slopade revisionsplikten och 
vad den skulle kunna få för följder för kreditgivningsprocesserna. 

 

4.1 Swedbank 
 
Swedbank kom till år 2006 då Föreningssparbanken valde att byta namn. Swedbank har anor 
så långt tillbaka som år 1820 då första sparbanken startades i Göteborg. År 2007 uppgick 
Swedbanks resultat till ca 12 miljarder och har ca 460 kontor i Sverige med cirka 6200 
anställda. 
 
Intervju 1 
Företag: Swedbank 
Namn: Tomas Eriksson 
Datum: 22 april 
Tid: 13:00 
Plats: Företagskontoret på Stora Torget i Karlstad 
Befattning: Kreditansvarig för Värmlandsregionen 
 
Eriksson förklarar att Swedbank använder sig av den så kallade Fenixmodellen när de ska 
analysera ett företag vid kreditgivning. Modellen tar hänsyn till fyra olika delar: ledarskap, 
affärslogik, kapital och nätverk. Eriksson förklarar att den tyngsta posten i denna modell är 
ledarskap då en person eller ledning med ett bra ledarskap oftast har ett bra nätverk och 
affärslogik. Eriksson förklarar att om ett företag som har ett svagt kapital och en inte så 
utvecklad affärsidé, ändå kan fungera tack vare att det i företaget finns ett starkt och 
kompetent ledarskap. Däremot är det ovanligt med framgång när ledarskapet är svagt., även 
om bolaget är konsoliderat och affärsidén är utvecklad. Vid en kreditgivning så begär 
Swedbank ofta att det aktiekapital som ABL kräver ska vara högre och i så kallad balans. Med 
balans menar Eriksson att det skall vara en fördelning mellan lånat kapital och eget kapital 
som innebär att det egna kapitalet står för risken. Kravet på eget kapital följer risken i 
verksamheten.  
 
Eriksson förklarar vidare att Swedbank använder sig av ett verktyg där man räknar fram ett så 
kallat RFF (Risk för fallissemang). I grunden för detta verktyg ligger en reviderad 
årsredovisning där man tar fram ett antal olika nyckeltal. Sedan tar man hänsyn till 
information man hämtar från UC. Av detta får man fram denna RFF-poäng. Denna 
poängskala påverkar sedan räntekostnaden för företaget, ju högre poäng desto lägre ränta för 
företaget. Eriksson förklarar vidare att ledarskapsdelen från Fenixmodellen har en viss 
påverkan på RFF. När det kommer till avskaffandet av revisionsplikten säger Eriksson att han 
inte riktigt vet hur Swedbank kommer att agera när det gäller att ta fram detta RFF-tal. Det 
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kan mycket möjligt bli så att utan en reviderad årsredovisning så tar Swedbank ut en högre 
ränta vid en kreditgivning. Detta på grund av den osäkerhet som ett icke reviderat bokslut 
innebär jämfört med ett reviderat. 
 
Eriksson tror att Swedbank vid ett avskaffande av revisionsplikten inte i större utsträckning 
kommer att ändra på sina rutiner. När det kommer till årsredovisning så kan denna 
redovisning fortfarande ligga tillgrund för en bedömning även om den inte blivit reviderad av 
en revisor. Vid vissa beslut tror Eriksson att Swedbank mycket väl kan begära att 
kredittagaren anlitar en tredjepart för att säkerställa trovärdigheten i rapporten. Eriksson 
diskuterar att han inte tror att det blir någon skillnad i Fenixmodellen utan att alla delar 
kommer att ha samma betydelse i fortsättningen. När det kommer till risken för konkurser vid 
en avskaffning av revisionsplikten så tror Eriksson att den inte kommer att öka.  
 
Eriksson förklarar att när han för första gången fick höra talas om att revisionsplikten 
eventuellt skall avskaffas så vart han mycket orolig på grund av att för honom var den 
reviderade årsredovisningen så betydelsefull för en analys. Men nu efter att ha tänkt om och 
funderat så ser han att det fungerar för andra länder i EU så då borde det även fungera i 
Sverige. Det positiva med en avskaffning av revisionsplikten ser Eriksson skulle vara den 
kostnad som försvinner för företagen i form av att inte behöva anlita en revisor i 
fortsättningen. Eriksson tror dock att förvaltningsrevisionen har större påverkan på företaget 
än vad revisionen av räkenskaperna har, eftersom en bra förvaltningsrevision ger en 
konstruktiv kritik till företagsledningen. 
 

4.2 Handelsbanken 
 
År 1871 grundades Stockholms Handelsbank. År 1919 förvärvades Bankaktiebolaget Södra 
Sverige och samtidigt ändrades namnet till Svenska Handelsbanken. Rörelseresultatet uppgick 
till 19.4 miljarder kronor för år 2007. Handelsbanken har cirka 460 kontor i Sverige och cirka 
10500 anställda världen över.  
 
Intervju 2 
Företag: Handelsbanken 
Namn: Lennart Francke 
Datum: 6 Maj 
Tid: 13:30 
Plats: Handelsbankens huvudkontor i Stockholm 
Befattning: Senior Advisor, tidigare CFO och dessförinnan koncernkreditchef. Har varit 
bankbranschens representant i utredningen om revisionspliktens avskaffande. 
 
Handelsbanken har som tradition att inte förlita sig allt för mycket på sifferanalyser det vill 
säga att årsredovisningen och nyckeltal inte får spela en ensamt avgörande roll i en 
kreditbedömning. Enligt Handelsbankens kreditpolicy tittar de mycket på parametrar som 
omvärldsfaktorer, företagsledning, konkurrens, strategier och affärsidé. Utifrån denna 
information formuleras företagets styrkor och svagheter. Banken skaffar sig då en uppfattning 
om företagets situation och bestämmer en strategi för eventuella fortsatta affärer. Denna 
analys sker manuellt av den kundansvarige på Handelsbankens kontor runt om i Sverige och 
andra länder. Den bokslutsanalys som görs bygger på ett fåtal nyckeltal. Francke beskriver att 
Handelsbanken graderar företagen i nio klasser som bygger på om företagen är finansiellt 
stabila, om verksamheten är utsatt för stora svängningar, hur stark balansräkningen är och om 
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den har en stark motståndskraft. Allt detta samlas ihop till ett kreditriskbetyg där 1 är mycket 
bra och 9 visar att företaget inte över huvud taget är värt att göra affärer med, krediter upp till 
betyget 5-6 brukar godkännas utan omsvep, företag i högre riskklasser blir föremål för 
noggrant övervägande. Banker kräver ofta att kredittagaren lämnar säkerheter för sina krediter 
och/eller går i personlig borgen för delar av företagets krediter, och det kan aktualiseras 
särskilt ofta i företag som hamnar i de sämre riskklasserna. Naturligtvis återspeglas en högre 
risk också i en större lånekostnad för företaget. Francke understryker att banker bara ska låna 
ut pengar om man känner sig säker på att kredittagarna har förmåga att återbetala dem. Han 
menar att kreditförluster alltid är olyckliga. 
 
Francke berättar att det inte finns något bevis på ökad konkursrisk vid avskaffandet av 
revisionsplikten då han hänvisar till att vare sig England, Holland eller Frankrike, där 
revisionsplikten har varit avskaffad en längre tid, har haft någon ökning av konkurs på grund 
av avskaffandet. Francke menar att det kan komma att finnas ett fåtal företag som kommer att 
gå i konkurs på grund av att de inte haft sin redovisning i god ordning, men de kanske skulle 
ha förolyckats även om revisionsplikten fanns kvar. Han säger också att Handelsbanken 
kommer att fortsätta förutsätta att de siffror som de får från kredittagarna är korrekta och i de 
fall där en osäkerhet finns i riktigheten så kommer banken att kräva en tredjeparts granskning. 
Francke framhåller att om man är osäker på att informationen är korrekt så hjälper det inte att 
ta mer betalt. Det är då alltså viktigare att se till att informationen är korrekt än att begära en 
högre ränta på det lånade kapitalet.  
 
Francke berättar att ur en banks trängre perspektiv finns det inget direkt positivt med 
avskaffandet. Men om man ska se det i företagsamhetens perspektiv så är det bra för bankerna 
om det förenklade regelverket kommer att stimulera tillväxten i Sverige, vilket är bra för 
bankernas intäktsutveckling. Den omställningsperiod som diskuteras i dagsläget tycker 
Francke är godtagbar och påvisar att det ju inte är förrän år 2011 som de flesta av företagen 
kan välja bort revisorn och först 2012 kommer i så fall deras första icke reviderade 
årsredovisningar. 
 

4.3 Skandinaviska Enskilda Banken 
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) bildades år 1972 genom en sammanslagning mellan 
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. SEB hade år 2007 ett resultat på 17 
miljarder kronor och har cirka 190 kontor i Sverige och en personalstyrka på cirka 20 000 
personer världen över. 
 
Intervju 3 
Företag: SEB 
Namn: Jan-Erik Löfblom 
Datum: 7 Maj 
Tid: 14:00 
Plats: SEB huvudkontor i Stockholm 
Befattning: Kreditchef för området öst.  
 
Löfblom förklarar att SEB använder sig av en modell för kreditbedömningen av ett företag. 
Man analyserar framför allt ett antal risker för företaget. Exempel på sådana är verksamhets-
risken, marknadsrisker och motpartsrisker. Man gör också budgetar för framtiden och 
upprättar kassaflödesanalyser. När det kommer till användandet av årsredovisningen så tittar 
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SEB på företagets tidigare siffror och hur vinstutvecklingen ser ut. De ser även på hur 
kassaflödet utvecklats och vad de binder i rörelsekapital. Allt detta med en betoning på hur 
återbetalningsförmågan ser ut hos företaget. Vid en kreditgivning till mindre företag så 
använder sig SEB av ett så kallat scoringsystem, som tillhandahålls från UC, och använder sig 
då inte utav några nyckeltal. När det gäller större företag så hämtar SEB företagets bokslut 
även detta från UC. I anslutning till bokslutet får SEB även färdigställda kassaflödes rapporter 
med uträknade nyckeltal som är upprättade i ett format för kreditgivare.  
 
Löfblom menar att man kan rangordna de olika delarna som finns i SEB modell vid 
kreditgivning, men poängterar att man inte kan utelämna någon del från analysen. Den 
viktigaste delen i det hela är företagets återbetalningsförmåga. Någon form av ökade 
kostnader eller andra säkerheter för företaget på grund av att analysen av företaget ger en 
osäker bild för banken är inte något som SEB använder sig av. Löfblom menar då att om en 
sådan osäker bild uppstår så är det på grund av bristfällig information och då ska banken 
begära mer information eller neka kredit. 
 
Efter revisionspliktens avskaffande så kommer SEB att fortsättningsvis förutsätta att de 
årsrapporter de får som underlag vid en kreditanalys är korrekta. Löfblom säger att om 
företaget vill vilseleda bankerna kan de göra så även redan idag. Vid de tillfällen då de inte 
kan förlita sig på rapporterna kommer banken troligen att begära att en tredjepart ska granska 
rapporterna och i detta fall kan det röra sig om en revisor.  
Några omstruktureringar i SEB modeller och verktyg kommer inte att ske utan man kommer 
antagligen att fortsätta med de varianter de använder sig av idag. Detta tror Löfblom kommer 
att bli SEB:s framtida tillvägagångssätt vid kreditbedömning. Vidare förklara Löfblom att han 
förmodar att företagen i framtiden kommer att behöva en granskning av företagets siffror från 
en tredjepart för att få låna kapital, vid mindre belopp tror Löfblom att det räcker med någon 
form av intyg att bokföringen är korrekt upprättad. Löfblom ser ingen anledning till ökat 
konkurshot på grund av revisionspliktens avskaffande utan anser att de företag som i 
framtiden inte kommer klara av det administrativa arbetet antagligen inte heller gör det idag.   
Vidare tror Löfblom att det är de små fåägda aktiebolagen som kommer att avskaffa sin 
revisor och att de företag som precis ligger under gränsvärdena kommer att behålla revisorn 
då de har större nytta av att behålla revisorn än att avskaffa honom/henne. 
 
Något positivt med avskaffandet ser inte Löfblom men hävdar att det nog kommer att fungera 
bra. Löfblom tror att de större företagen kommer att fortstätta använda sig av revisor på grund 
av sina intressenter men även för att marknadsföra sig mot leverantörer och kunder. När det 
kommer till omställningsperioden så känner Löfblom ingen panik. Han menar istället att SEB 
redan har börjat diskutera de förändringar som eventuellt behöver göras. Löfblom förklarar att 
första gången han fick höra talas om revisionspliktens avskaffande så kände han osäkerhet 
men när han senare insåg att Sverige är ett av få länder som har revisionsplikten kvar så kände 
han sig lugnare. 
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4.4 Nordea 
 
2001 så bildades Nordea genom att danska Unibank, norska Christiania kreditkasse och finsk-
svenska Merita Nordbank gick ihop. År 2007 hade Nordea ett resultat på 3 130 miljoner euro 
och har cirka 1300 kontor i norden och en personalstyrka på cirka 35 000 anställda världen 
över. 
 
Intervju 4 
Företag: Nordea 
Namn: Karin Markstedt  
Datum: 7 Maj 
Tid: 16:00 
Plats: Nordeas huvudkontor i Stockholm 
Befattning: Senior Manager  
 
Markstedt förklarar att Nordeas modell utgår från den lag som finns för kreditgivning där det 
gäller att säkerställa företagets återbetalningsförmåga. En annan viktig del för Nordea är att 
man vill ”känna” kunden. Det vill säga att man förstår verksamheten och vad som genererar 
kassaflödet. Det är också viktigt att företagsledaren ger ett gott intryck i form av goda 
ledaregenskaper och sociala färdigheter. Vid en fråga om Nordea tar ut en högre kostnad eller 
säkerhet på grund av att kredittagaren är en större risk faktor så säger Markstedt att Nordea 
ska ta ute en högre kostnad men Markstedt säger också att om chansen för återbetalning är för 
låg så ska inte Nordea lånar ut något kapital. 
I en årsredovisning så tittar Nordea på allt, det vill säga alla poster ingår i granskningen av 
företaget. Vad gäller små företag så tittar Nordea mer på hur ledningen och kompetensen ser 
ut i företaget än på själva årsredovisningen. Vidare säger Markstedt att Nordea mycket väl 
kan ställa krav på att ett vist eget kapital ska finnas vid utlåning, det behöver dock inte 
nödvändigtvis vara aktiekapital i dessa fall. 
  
Vid avskaffandet av revisionsplikten så tror Markstedt att kassan kommer att spela en större 
roll på grund av att det är mycket svårt att manipulera siffrorna där. Hon påvisar att även 
kunskapen om kunden kommer att bli en viktig del av kreditanalysen. Markstedt kan mycket 
väl tänka sig att Nordea kommer att kräva en tredjeparts granskning av företagens 
årsredovisningar vid de tillfällen då siffrorna känns osäkra. 
Det eventuella konkurshotet som kan komma med avskaffandet av revisionsplikten tror 
Markstedt att det endast kommer att drabba de företag som inte använder sig av någon form 
av bokföringstjänster.  
 
Markstedt säger att första gången hon fick höra talas om avskaffandet av revisionsplikten så 
trodde hon att det endast skulle gälla de minsta företagen men säger att man får anpassa sig 
efter de förutsättningar som finns. Någon rädsla eller oro uppstod dock inte för henne. Ur en 
banks synsätt ser Markstedt inget positivt med avskaffandet utan menar på att det är till 
nackdel för banken men att det kommer att fungera. Vidar påvisar Markstedt att hon hoppas 
på att det blir ett aktivt val vid avskaffandet av revisor i företagen så det inte blir ett passivt 
bort tagande. Omställningsperioden för revisionspliktens avskaffande anser Markstedt är 
hanterbar om man ser till det datum som är aktuellt i nu läget, ett tidigare datum anser hon 
inte skulle bli hanterbart. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri och sedan sammankoppla analysen med 
teorin. Analysen kommer sedan användas som underlag för våra slutsatser. Vi presenterar 
analysen utifrån de tre delar varje intervju indelats i, nämligen kreditbedömningen, vikten av 
den reviderade årsredovisningen och inverkan på kreditbedömningsprocessen vid 
avskaffandet av revisionsplikten. 

 

5.1 Kreditbedömning 
 
Enligt 8 kap, 1 §, i Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) så ska kreditgivaren 
fastställa ett företags återbetalningsförmåga för att få ge en kredit. Genomgående för alla fyra 
banker är att själva analysen för återbetalningsförmågan är den viktigaste delen vid en 
kreditgivning. Vid frågan: Vilka delar i ett företag tittar ni på vid en kreditbedömning?, så 
svara Markstedt ”återbetalningsförmågan, återbetalningsförmågan och åter 
återbetalningsförmågan”. Detta beskriver vilken vikt som återbetalningsförmågan har vid en 
kreditbedömning.  
 
Vid en kreditanalys så beskriver Svedin (1992) att en kreditgivare tittar på fyra olika områden  
i ett företag, dessa är delar affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys och ekonomisk analys. 
Andersson (2003) beskriver att en kreditbedömare ska titta på företagets kapitaltillgångar, 
konjunkturläge och marknadssituationen, företagets säkerhet i form av pant, garantier m.m., 
ledningens avsikter att fullgöra avtalet och dess förmåga att driva affärsrörelse. Broomé 
(1998) i sin tur skriver att bedömaren ska analyser fyra saker i ett företag, dessa är 
företagsanalys, analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren, analys av 
finansieringsmöjligheter och en analys av säkerhetskrav. Genomgående för dessa tre författare 
är att en kreditbedömare ska analysera dessa fyra områden i företaget årsredovisningen, 
kompetensen i företagsledningen, marknadssituation och affärsidén. Bankernas 
tillvägagångssätt vid en kreditanalys är i stora drag identiska. Vad som skiljer bankerna åt är 
att det lägger tonvikten på olika delar i sina bedömningar. Eriksson berättade att för 
Swedbank så är ledarskap den viktigaste delen, han pratar om att ett företaget som styrs av en 
stark ledare så uppväger dessa kvaliteter det brister som företaget kan ha i form av ett svagt 
kapital eller en mindre utvecklad affärsidé. Markstedt förklara i sin tur att Nordea vill få 
kännedom om sina kunder och detta genom att titta på faktorer som vad det är som generera 
företagets kassaflöde, de vill även förstå sig på företagets verksamhet. 
 

5.2 Vikten av den reviderade årsredovisningen. 
 
ÅRL är till för att skydda företagens intressent mot just företagen (Lönnqvist, 2006). Detta 
genom att ÅRL sätter upp gränser och värden för hur företagen ska värdera tillgångar och 
skulder. Genom att ha en revisor som granskar och godkänner att företagets årsredovisning är 
korrekt upprättad så får den reviderade årsredovisningen en tung slagkraft vid 
kreditbedömningen. I mindre företag är ofta kreditgivarna de allra största och mest betydande 
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intressenterna till företagens redovisningsinformation. Kreditgivarna är också oftast de största 
intressenterna till räkenskaperna och det är då inte förvånande att de kräver att dessa ska vara 
reviderade, Thorell & Norberg (2005). Samtliga banker vi behandlat använder sig idag av 
reviderade årsbokslut vid sina kreditbedömningar. Intervjupersonerna anser alla att den 
externa revisionen ger en god säkerhet för att kreditbedömningsunderlaget är korrekt och att 
den även ligger till grund för bankernas prissättning av lånat kapital. Eriksson berättar att 
Swedbank använder sig av den reviderade årsredovisningen i sitt RFF system som beräknar 
fram företagets ränta på det lånade kapitalet. Eriksson fortsätter med att när revisionsplikten 
avskaffas så måste Swedbank ända i sitt RFF system, eftersom att den reviderade 
årsredovisningen har den tyng den har i nuläget. Men Swedbank och de andra bankerna 
berättar att de kommer att fortsätta med att anta att de årsrapporter de får in vid 
kreditgivningar är korrekt upprättade. 
 
UC:s scoringmodell är ett verktyg som bygger på att analyser företagets olika faktorer. En av 
dessa faktorer är just den reviderade årsredovisningen. Alla bankerna använder sig av just 
denna information från UC vid bedömningen av det enskilda företaget. Löfblom berättar att 
vid en kreditgivning till mindre företag så använder SEB inte några stora modeller eller 
utförliga analyser utan att de tittar på UC:s scoring av företaget.  
 

5.3 Inverkan på kreditbedömningsprocessen vid avskaffandet av 
revisionsplikten. 
 
Eftersom bankerna i dagsläget redan lägger större tonvikt på andra delar än just den 
reviderade årsredovisningen så kommer denna omställning inte skapa några större problem 
för dem.   
 
När revisionsplikten försvinner så kommer man att förlita sig på att de årsrapporter man får in 
kommer att vara korrekta, detta säger alla fyra banker. Detta medför att bankerna inte kommer 
att göra några större förändringar vid deras tillvägagångssätt när det gäller kreditbedömning. 
Francke berättar att i nuläget försöker FAR SRS och SRF att få till stånd någon form av 
riktlinjer och system som ska kunna ge en viss verifikation om att bokföringen är korrekt 
gjord. Löfblom i sin tur berättar att han kan mycket väl tänka sig att SEB, vid utlåning av små 
krediter, kommer godkänna dessa lån utifrån någon form av intyg om att bokföringen är 
korrekt upprättad. 
 
Om bankerna kommer att kräva en reviderad årsredovisning så kommer denna kostnad bli en 
del av krediten för företaget. På detta sätt så kommer nyttan av en revision bli större än 
kostnaden. I dagsläget så är det kostnaden större än nyttan för små företag (Thorell & 
Norberg, 2005). 
 
Om företagen vill behålla banken som en intressent och kreditgivare så får företagen vara 
beredda på att betala den kostnad om kan behövas för att behålla dem. Företagen kan se den 
kostnad som uppstår på grund av att ha en reviderat årsredovisning som en kreditkostnad, 
detta göra att man kan se att nyttan av att ha en reviderad årsredovisning överstiger den 
kostnad som uppstår (Thorell & Norberg, 2005). 
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Vid frågan om bankerna kommer kräva att företaget har en reviderad årsredovisning för att 
beviljas kredit, svarade samtliga banker att vid de tillfällen som de känner att man inte kan 
förlita sig på underlagen eller att informationen är knapphändig så kommer de nog att kräva 
en reviderad årsrapport eller någon form av verifikation som visar att rapporterna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
 
Både Thorell & Norberg (2005) och Bo Svensson (2008) hänvisar till Collins studien från år 
2003 att det i England endast var 58 % som avskaffade sin revisor och att det fanns 
kännetecken till vilka som valde att behålla sin revisor. De kännetecken som finns är att 
företagen har en större omsättning, att företagen tillhandahöll årsredovisningen till banker och 
andra intressenter och att företagen inte var helt familjeägda och att ägarna saknade tillgång 
till internredovisningen. 
Både Francke och Löfblom drog paralleller till hur det ser ut i England och menar att inte 
samtliga företag som omfattas av avskaffandet kommer att sluta med revision. Löfblom 
berättar att han tror mer på att de företag som är ägda av fåtal personer kommer troligtvis att 
sluta med revision men att de större företagen kommer att fortsätta med revisionen då nyttan 
för dem är större än själva kostnaden. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenterar vi vad vi kommit fram till i vår studie. Här flätar vi samman teorin, 
empirin och analysen för att besvara våra frågor från inledningen. 

 

Vårt syfte med denna studie var att titta på hur bankerna kommer att hantera avskaffandet av 
revisionsplikten. Vi skulle även titta på om bankerna kommer att fortsätta kräva en reviderad 
årsredovisning. 
 
Kommer bankerna att ändra sina rutiner vid en kreditbedömning? 
 
Vår slutsats är att bankerna inte kommer ändra sina rutiner vid en kreditbedömning eftersom 
bankerna lägger större tonvikt på andra delar vid en kreditbedömning än just den reviderade 
årsredovisningen. Den viktigaste faktorn vid kreditbedömningen kommer även i 
fortsättningen vara återbetalningsförmågan. De intervjuade banktjänstemännen berättar att de 
fortsättningsvis kommer utgå från att de ekonomiska rapporterna som utgör underlaget för 
kreditbedömningen är korrekta. Några av intervjupersonerna kan tänka sig använda substitut 
till den reviderade årsredovisningen. Francke berättar att FAR SRS i samverkan med SRF 
försöker ta fram ett system där bokföringen får en verifiering från en tredjeman. Detta kan 
mycket väl tänkas bli ett substitut till revisionen. Vi tror att bankernas rutiner kommer i stort 
sett att se ut som det gör i dagsläget. De som bankerna kan behöva ändra på är de verktyg som 
används för att beräkna räntan för lånet, där de reviderade siffror har en stor tyngd. 
 
Kommer bankerna fortsättningsvis kräva en reviderad årsredovisning? 
 
Enligt vår analys gällande fortsatta krav på en reviderad årsredovisning så kommer bankerna 
inte att kräva detta vid en kreditbedömning. Majoriteten av de intervjuade antyder att de 
medelstora företagen oftast har en ekonomiavdelning som sköter bokföringen medan de små 
företagen anlitar någon form av redovisningskonsultation. Detta medför att bankerna kommer 
utgå från att de ekonomiska rapporterna är korrekt uppförda enligt god redovisningssed. Dock 
så säger alla de tillfrågade att de mycket väl kan tänka sig att begära en tredjeparts granskning 
vid de tillfällen underlaget känns osäkert. Vi tror att det system som FAR SRS och SRF håller 
på att ta fram kommer att användas av bankerna istället för en reviderad årsredovisning.   
 

6.1 Slutdiskussion 
 
I alla våra intervjuer så har personerna påpekat att bankerna i nuläget inte tagit någon ställning 
till hur de ska gå tillväga vid avskaffningen av revisionsplikten. Endast SEB har påbörjat en 
diskussion hur de ska gå till väga vid framtida kreditbedömningar. På grund av detta så blir 
diskussionerna i intervjuerna personliga åsikter. Som vi ser det kan avvaktandet bero på att 
alla fyra bankerna är verksamma i flera länder inom EU där revisionsplikten redan är 
avskaffad. Vidare tror vi att eftersom bankerna antyder att årsredovisningen inte har den 
tyngsta rollen vid en kreditbedömning så är detta inte ett stort problem för dem. 
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Vi förmodar att till en början så kommer endast de små företagen som har en eller fåtal ägare 
att välja bort revisorn. De medelstora företagen kommer att avvakta med borttagandet och vi 
tror att i slutändan så kommer majoriteten av dessa företag att ha kvar sin revisor för att de har 
för många intressenter som vill ha en inblick i företaget. Vid den kostnadsbesparing som är 
själva grundtanken med avskaffandet av revisionsplikten så tror vi att det mycket väl kan ske. 
Detta på grund av att de små företagen vet hur man uppför en redovisning eller så anlitar de 
redan nu en bokförings- eller redovisningsbyrå, detta gör att kostnaden för revisor kommer att 
försvinna för dem. 
 
Den föreslagna omställningsperioden som nu är aktuell tycker vi, som bankerna, är en rimlig 
tidsplan. Förslaget om att det ska gälla alla bolag som omfattas av EU:s fjärde bolagsdirektiv 
tycker vi även detta är rimligt. Vi tror att om gränsvärdena skulle sättas lägre så kan de 
företag som tänker avskaffa revisorn hamna precis över dessa gränsvärden. Vi tror också att 
de företag som ligger vid gränsen för EU:s värden kommer att fortsätta med sin reviderade 
årsredovisning då nyttan där överstiger kostnaden. Vi anser alltså att de företag som inte 
kommer omfattas av revisionsplikten om gränsvärdena kommer att sättas till EU:s 
rekommenderade värden med största sannolikhet kommer att ha kvar det reviderade 
årsbokslutet då detta innebär större nytta för bolaget än den kostnad det genererar. 
 
Vi anser inte att en avskaffning av revisionsplikten skulle försämra riktigheten i årsboksluten. 
Vi menar att man redan i dagsläget kan begå dessa brott och att brotten även finns i andra 
typer av bolagsformer. Vill man lura bankerna idag så kan man det och en förändring kommer 
inte att ske på grund av att revisionsplikten avskaffas. 
 
Då bankerna tittar mer på de andra faktorerna än självaste årsredovisningen så har vår 
grundtanke att årsredovisningen skulle vara den viktigaste delen vid en kreditbedömning 
ändrats radikalt.  
 
Vi har tittat en hel del på andra uppsatser som har skrivits tidigare inom samma ämne och där 
har vi jämfört deras resultat med vårat. Vi har kommit fram till att på ett år så har det inte 
skett någon större förändring, den förändring vi kan se är att gränsvärdena och tiden för 
genomförandet har ändrats. Bankernas uppfattning är fortfarande det samma och det som 
skiljer resultaten lite är att intervjupersonerna kanske inte känner samma ängsla som de kan 
ha gjort för ett år sedan. 
 

6.2 Framtida undersökningsområden 
 
Vi valde att titta på bankernas bedömning vid kreditgivning och hur avskaffandet av 
revisionsplikten kommer att påverka denna bedömning. Andra tänkbara forskningsområden är 
hur skatteverket kommer att tackla denna förändring. Man kan även titta om bankerna 
kommer att använda sig av det substitut till revision som FAR SRS och SRF håller på att ta 
fram.



 26 

Källhänvisning 
 
Litteratur 
 
Andersson, P. (2003) Är gammal i gamet äldst? Beslutsprocess hos erfarna och oerfarna 
kreditbedömare. Landström, H. (red.) Småföretaget och kapitalet: svensk forskning kring små 
företags finansiering, Stockholm: SNS Förlag 
 
Berggren, B (2003) Tillväxt och lönsamhet i småföretag – finansiärers bidrag ur företagets 
perspektiv. Landström, H. (red.) Småföretaget och kapitalet: svensk forskning kring små 
företags finansiering, Stockholm: SNS Förlag 
 
Bernitz, U. och Kjellgren, A. (2007) Europarättens grunder, Stockholm: Nordstedts Juridik 
 
Broomé, P., Elmér, L. och Nylén B. (1998) Kreditgivning till företag, Lund: Studentlitteratur 
 
Bruns, V. (2003) Kreditprocessen ur bankens och det växande ägarledda företagets 
perspektiv. Landström, H. (red.) Småföretaget och kapitalet: svensk forskning kring små 
företags finansiering, Stockholm: SNS Förlag 
 
Bryman, A. (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Far förlag, (2006) Revision en praktisk beskrivelse. Stockholm: Far Förlag 
 
Holme, I M. & Solvang, B K (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Lund: Studentlitteratur 
 
Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur 
 
Lönnqvist, R. (2006) Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Lund: Studentlitteratur  
 
Kling, K., Driver, M. & Larsson, R. (2003) Hantering av mänskliga fallgropar vid 
kreditbedömning av små företag. Landström, H. (red.) Småföretaget och kapitalet: svensk 
forskning kring små företags finansiering, Stockholm: SNS Förlag 
 
Svedin, J. (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, Malmö: Almqvist & 
Wiksell ekonomiförlag 
 
Winborg, J. (2003) Pengar är inte alltid lösningen – användningen av finansiella 
bootstrapping i små företag. Landström, H. (red.) Småföretaget och kapitalet: svensk 
forskning kring små företags finansiering, Stockholm: SNS Förlag 



 27 

Avhandlingar och rapporter 
 
Svensson, B. (2008) Statlig Offentlig Utredning (SOU 2008:32) 
 
Thorell, P., Norberg, C. (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv 
 
Artiklar 
 
Balans, Nr.1, Noteringar (2007) (Elektroniskt). 
 
Brännström, D. (2008) Vem vinner på ett kaos à la big bang? Balans nr 4 
 
Åkesson, M. (1982) Kvalificerad revision – ny lag och större krav? Balans nr 7 
 
Direktiv, Lagar och promemorior 
 
78/660/EEG 
 
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag 
 
SFS 2004:297 Lag om bank och finansieringsrörelse 
 
Promemoria 29 nov. 2004 Förenklade redovisningsregler, m.m. 
 
Elektroniska källor 
 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:19950101:SV:PDF 
2008-04-14 
 
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/FB/CB/wkr0033.pdf  2008-04-14 
 
http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 2008-04-15 
 
http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212/ 2008-04-15 
 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf  
2008-04-14 
 
https://www.uc.se/show.php?id=1002873 2008-05-12 
 
https://www.uc.se/show.php?id=1049383 2008-05-12 
 
 



 28 

Bilaga 
 
Frågeformulär till intervjuer 
 
Vad är ert namn? 
 
Vad är er position/arbetsuppgift? 
 
Hur ser er modell för kreditbedömning ut i stora drag? 
 
Vilka delar i ett företag tittar ni på vid en kreditbedömning? 
 
Om ni kan rangordna dessa delar efter dess betydelse vid kreditbedömning, hur skulle det se 
ut? 
 
Vilken del tror ni kommer att få större betydelse vid en avskaffande av revisionsplikt? 
 
Hur tror ni att en eventuell rangordning se ut om revisionsplikten försvann? 
 
Tror ni att det blir en ökad konkurs på företag på grund av avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Kommer den eventuella ökningen av konkurshoten att göra er mer försiktig vid utlåning.? 
 
Hur går ni tillväga när ett företag känns som ett risktagande med ändå är ”godkänd” för en 
kredit? Kommer ni att begära ökad ränta eller större säkerhet? 
 
Kan det komma på tal att ni kräver att ett företag har en reviderad årsredovisning för att få en 
kredit? 
 
Om företag kommer med en icke reviderad årsredovisning hur mycket kan denna spela in i 
bedömningen av kredit förutsatt att revisionsplikten är borttagen? 
 
Ser ni från bankens sida något positivt med avskaffandet av revisionsplikten? 
 
Vad i en årsredovisning ni tittar på? 
 
Använder ni er av några nyckeltal vid er bedömning? 
 
Hämtar ni information om företag från andra kreditinstitut? 
 
Använder ni er av information från Upplysningscentralen?  
 
Anser ni att processen för avskaffandet av revisionsplikten är snabb eller långsam? 
 
Har er åsikt förändrats sedan du först fick höra om förändringen? 


