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Förord 
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Sammanfattning 

Nyckelord: Revisionsberättelse, kreditgivning, revision, revisionsplikt 

 

Banker är enligt lag tvungna att göra en bedömning av företags återbetalningsförmåga vid 

kreditgivning. Redovisningsinformation är en viktig bedömningsgrund vid kreditgivning och 

kvalitén på informationen är avgörande för beslut gällande utlåning. Det är revisorns uppgift 

att genom granskning kvalitetssäkra ett företags redovisning och förvaltning och resultatet av 

detta lämnas i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapport som 

revisorn lämnar och därmed den som intressenterna kan ta del av. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse revisionsberättelsen har för 

bankerna vid kreditgivning till företag. För att kunna besvara syftet i denna studie har vi 

använt oss av en kvalitativ metod. Detta för att vi ville få en djupare och mer fullständig 

förståelse för ämnet. Vi har intervjuat fyra banker i Västmanland för att undvika en enskild 

banks synsätt och för att kunna se om det föreligger skillnader mellan de enskilda bankernas 

kontor. 

Studien visade att revisionsberättelsen ingår i samtliga bankers kreditprocess, men till olika 

grad. Bankerna anser att en ren revisionsberättelse är positivt och vice versa. I bankernas 

kreditgivningsbedömning är revisionsberättelsen enbart en parameter och är därmed ej ensamt 

avgörande vid ett kreditbeslut. Två av bankerna anser att andra faktorer kan väga upp en oren 

revisionsberättelse. Det bör dock poängteras att ett företag med en ren revisionsberättelse inte 

endast på grund av detta kan anses som kreditvärdigt. Tvärtom kan inte ett företag som har en 

oren revisionsberättelse anses som icke kreditvärdigt.  



 
 

Abstract 

Keywords: Audit report, credit, audit, statutory audit 

 

By law, banks are obliged to make an assessment of the company’s ability to repay the credit. 

Accounting information is an important criterion when granting loans and the quality of this 

information is crucial for decisions about lending. The auditor´s task is to review and ensure 

the quality of a company´s accounting and management. This review is compiled in the audit 

report which is the only public report by the auditor.  

The purpose of this study is to investigate the significance of the audit report when granting 

loans to companies. To be able to answer the purpose of this study we have used a qualitative 

approach to get a deeper and more complete understanding of the subject. We have 

interviewed four banks to avoid an individual perspective of one bank, and also to investigate 

if there are differences between different offices. All banks were located in the same province. 

The audit report is contained in the credit process of every bank but with different importance. 

If the report does not contain remarks it is positive for the bank and vice verse. The audit 

report is one of several parameters in the credit process and does not by itself determine the 

credit decision. Two of the banks think that other factors can replace an audit report which 

contains remarks. It is crucial though, that a company with an audit report that does not 

contain remarks can be looked upon as creditworthy, but this cannot be the only deciding 

factor. On the contrary a company that has remarks in their audit report cannot be considered 

as non-creditworthy. 
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Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslag 

BFL  Bokföringslag 

Far  Branschorganisationen för revisorer  

Reko  Svensk standard för redovisningstjänster  

RL  Revisorslag 

SRF  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

ÅRL  Årsredovisningslag 

Begrepp   

Förvaltningsberättelse Ska lämna vissa upplysningar som är viktiga att bli 

offentliga, men som inte kan tas in i exempelvis 

resultat- eller balansräkning
1
.  

Förvaltningsrevision Revisorn ska bedöma åtgärder och försummelser av 

styrelseledamöter och VD, bedömning om 

överträdelse av ABL, ÅRL och bolagsordningen har 

skett samt om bokföringsskyldigheten har uppfyllts
2
.  

Revisionsberättelse Årlig offentlig rapport som revisorn lämnar som ett 

resultat av den genomförda revisionen
3
. 

Räkenskapsrevision Revision av bokföringen, årsredovisningen och 

koncernredovisningen
4
. 

VD Utsedd av styrelsen i ett företag att sköta dess 

löpande förvaltning
5
. 

                                                           
1
 Thomasson (2011) s. 212 

2
 FAR (2006) s. 80 

3
 Ibid s. 19-31 

4
 Ibid s.79 
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1 Inledning 

 

 

 

 syfte och de frågor vi vill besvara. Vidare presenteras studiens avgränsningar och 

disposition av kommande avsnitt.

 

1.1 Bakgrund 

Den globala finansmarknaden hade varit instabil under en längre tid men det var när den 

amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008 som 

finanskrisen var ett faktum
6
. Redan under början av 2000-talet kunde tendenser till den 

kommande krisen ses hos de amerikanska bankerna. Ränteläget var extremt lågt vid utlåning 

vilket gjorde att fler kunde ta lån och bostadspriserna steg. För att hantera riskerna 

omvandlade bankerna lånen till obligationer och sålde dem på den globala marknaden. 

Ökningen av bostadspriserna var inte ihållande vilket bankerna hade räknat med. I början av 

2007 började bostadspriserna sjunka och räntan steg vilket blev svårt för många 

låginkomsttagare som hade möjlighet att ta lån under den låga ränteperioden. De gav upp och 

bankerna stod kvar med bostäder som inte gick att sälja. På grund av de spridda 

obligationerna spred sig krisen globalt.
7
 

Den globala finanskrisen blev den utlösande faktorn för krisen i Baltikum. De svenska 

bankernas totala utlåning till länderna i Baltikum var i början av 2010 cirka 400 miljarder 

kronor. Tre av de svenska storbankerna hade etablerat sig mer eller mindre i regionen och det 

var främst Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken som drabbades hårt då deras 

utlåning till länderna var hög. Av Swedbanks totala kreditförluster för de tre första kvartalen 

2009 på 19 miljarder kronor var 60 procent från Baltikum.
8
 Under den finansiella krisen 

visade det sig att regelverket för bankerna inte fångade upp riskerna tillräckligt och det 

behövdes något nytt som gjorde bankerna mer motståndskraftiga. Ett nytt regelverk, Basel III, 

kommer därför att införas successivt från och med 2013 vilket ersätter det befintliga 

regelverket Basel II. Regelverket har till syfte att stärka bankernas förmåga att stå emot 

                                                                                                                                                                                     
5
 Hemström (2010) s.119 

6
 De Vylder (2009) s. 9-12 

7
 e24  

8
 Riksbank 1  

I detta avsnitt väcks intresse för den fortsatta studien genom att en bakgrund presenteras 

som mynnar ut i en problemdiskussion. Ur denna diskussion har vi formuleras studiens 
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förluster och minska sannolikheten för finansiella kriser.
9
 Efter den finansiella krisen har 

bland annat Swedbank utformat tuffare belåningskrav
10

. 

Banker är enligt lag tvungna att göra en bedömning av företags återbetalningsförmåga vid 

utlåning. Redovisningsinformation, i form av exempelvis årsredovisning, är en viktig 

bedömningsgrund vid kreditgivning och kvalitén på informationen är avgörande för beslut 

gällande utlåning. Det krävs även, enligt lag, att banker har en betryggande säkerhet för sina 

krediter i form av fast eller lös egendom eller i form av borgen. Detta kriterium kan de dock 

avstå ifrån om det föreligger särskilda skäl eller om det kan anses obehövligt.
11

 

Många aktiebolag faller inom kriteriet för att ha en revisor. Revisorn har till uppgift att 

kvalitetssäkra ett företags redovisning och förvaltning. För att olika intressenter ska kunna 

förlita sig på den information styrelsen och VD:n lämnar om företagets resultat och ställning 

behövs, enligt Far, revisorn som ett granskande organ. Revisorn ska bland annat se till att 

lagarna om redovisning och förvaltning följs. Far menar även att om revisorn inte fanns skulle 

de olika intressenterna behöva göra egna kontroller för att kunna förlita sig på de olika 

ekonomiska rapporter företaget lämnar. Revisorn lämnar en revisionsberättelse som resultat 

av revisionen där de förmedlar graden av tillit till det granskade materialet. 

Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapporten som revisorn lämnar och därmed den 

som intressenterna kan ta del av.
12

 

Från och med november 2010 är det tillåtet för vissa aktiebolag att skriva in en föreskrift i sin 

bolagsordning där det framkommer att de inte använder sig av någon revisor. Två av följande 

kriterier måste vara uppfyllda för att aktiebolag ska få denna valmöjlighet; antalet anställda 

ska uppgå till mindre än tre, balansomslutningen ska uppgå till mindre än 1,5 miljoner och 

nettoomsättningen ska uppgå till mindre än tre miljoner. Skälet till denna förändring var att 

underlätta för mindre aktiebolag och ge dem möjlighet att avskaffa sina revisionskostnader.
13

 

Genom detta avskaffande är Sverige bland de sista länderna inom EU att ta bort 

revisionsplikten för dessa aktiebolag
14

. År 2007 uttalade Dan Brännström, generalsekreterare 

                                                           
9
 Riksbank 2  

10
 Swedbank  

11
 Svensson (2003) s. 22-25 

12
 FAR (2006) s. 19-31 

13
 Hemström (2010) s. 71-77 

14
 Aggestam (2007) 
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för Far SRS, att slopandet av revisionsplikten blir en ny utmaning för samhället då samma 

kvalitetskrav kommer att föreligga men i vissa fall utan revisorns kvalitetssäkrande
15

.  

Revisionsberättelsen är en del i bankernas kvalitetssäkring av företagets räkenskaper
16

. 

Utformningen av den har bland annat diskuterats i tidsskriften Balans. Dan Brännström 

uttrycker i en artikel i Balans 2007 att revisorns rapportering bör utvecklas. Den tycks ses som 

allt för ensidig och ger inte svar på relevanta frågor.
17

 Revisionsberättelsen är standardiserad 

och ska innehålla ett antal tillstyrkanden. Revisorn ska tillstyrka att årsredovisningen har 

upprättats enligt ÅRL, resultat- och balansräkning ska fastställas, vinstdispositionen ska 

godkännas och ansvarsfrihet för styrelse och VD ska tillstyrkas. En oren revisionsberättelse 

innehåller anmärkningar vilka tydligt ska framgå. 
18

 

1.2 Problemdiskussion 

Den finansiella krisen som tog fart 2008 ledde till att flertalet svenska banker fick höga 

kreditförluster, främst på grund av oroligheterna i Baltikum. Regleringen för bankerna 

kommer 2013 att öka i och med införandet av Basel III och frågan kan ställas om hårdare krav 

på kreditprövning hos bankerna kommer att införas.  

I och med att banker behöver ta ställning till ett företags kreditvärdighet behöver 

trovärdigheten till dess finansiella ställning säkras. Kvalitetsgarantin fastställs i 

revisionsberättelsen som är den enda offentliga rapporten från revisorn. En fråga kan då 

ställas om hur stor vikt banker lägger vid revisionsberättelsen när de gör kreditbedömningar 

av företag. Vidare ställs också frågan om hur banker ställer sig till en oren respektive ren 

revisionsberättelse vid kreditgivning. 

Då revisionsplikten har avskaffats för vissa aktiebolag kommer det innebära att banker 

behöver ta ställning till kreditgivning till företag utan revisor och därmed utan 

revisionsberättelse. Hur kommer bankerna ta ställning till denna förändring och får 

revisionsberättelsen en annan innebörd i och med detta? Det kan tyckas något motsägelsefullt 

om det ställs hårdare krav på bankerna vid kreditgivning samtidigt som kvalitetsgarantin för 

kreditbedömningen kommer bli sämre i och med avskaffandet av revisionsplikten för mindre 

företag. Vidare kan frågan ställas om bankerna kommer att kräva någon annan form av extern 

granskning vid kreditgivning.  

                                                           
15

 Brännström (2007) 
16

 FAR (2006) s. 93-105 
17

 Öhman (2007) 
18

 FAR (2006) s.93-105 
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En annan fundering är hur revisionsberättelsen ska vara utformad för att tillgodose 

kreditgivarnas behov.  

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken betydelse revisionsberättelsen har för banker vid kreditgivning 

till företag. 

1.4 Frågeställning 

De frågor som ska besvaras i denna studie är: 

o Vilken hänsyn tar banker till revisionsberättelsen vid bedömning av företag, gällande 

kreditgivning? 

o Vilken betydelse har det för banker om företagets revisionsberättelse är ren respektive 

oren vid kreditgivning? 

o Kommer betydelsen av revisionsberättelsen vid kreditgivning förändras i och med 

avvecklingen av revisionsplikten för vissa aktiebolag? 

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa studien till hur stor betydelse revisionsberättelsen har vid 

kreditgivning till aktiebolag då det är en juridisk person och begränsat personligt 

betalningsansvar gentemot ägarna föreligger
19

. Därmed läggs enbart fokus på företaget och 

inte ägaren. Aktiebolag är den enda bolagsform som tidigare har omfattats av revisionsplikt 

under en längre tid, vilket underlättar vår studie då vi ska behandla revisionsberättelsens 

betydelse vid kreditgivning. 

Vi har valt att undersöka betydelsen hos de fyra storbankerna i Sverige; Handelsbanken, 

Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank då de är stora aktörer på marknaden, 

vilket ger oss en bra bild över bankverksamheten i Sverige.  

I denna uppsats kommer vi att utgå från bankers synvinkel gällande revisionsberättelsens 

betydelse vid kreditgivning till företag.  

  

                                                           
19

 Hemström (2010) s. 86 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 1 

Inledning 

Avsnitt 3 

Referens

-ram 

Avsnitt 2 

Metod 

Avsnitt 4 

Empiri 
Avsnitt 5 

Analys 

Avsnitt 6 

Slutsats 

I avsnittet ges svar på studiens frågeställning och dess syfte. 

Slutsatserna är utformade av resonemangen i analysen. 

I avsnittet kopplas referensramen och empirin samman och 

likheter och skillnader mellan bankerna presenteras samt egna 

tolkningar och resonemang framförs. 

Här sammanställs och presenteras fyra intervjuer. För att lätt 

kunna följa bankernas uttalande delas respektive bank in under 

rubrikerna kreditgivningsprocess och revisionsberättelsens 

betydelse vid kreditgivning. 

I avsnittet ges fakta kring problemområdet såsom 

kreditmarknaden, revision, revisorn och dennes uppdrag samt 

revisionsberättelsen.  

Här presenteras studiens tillvägagångssätt från val av metod till 

analysprocess för att kunna besvara studiens syfte. 

Här väcks intresse inför kommande studie. Problemdiskussion, 

syfte, frågeställning och avgränsningar presenteras inom detta 

avsnitt. 

Avsnitt 5 

Analys 
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2 Metod 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

För att skapa en djupare förståelse inom ett visst ämne, händelse eller situation kan kvalitativ 

metod tillämpas. Möjlighet till generalisering vid en kvalitativ studie är låg då studien inriktar 

sig på att få information om ett specifikt ämne i motsats till den kvantitativa metoden vars 

syfte bland annat är att generalisera utfallet från studien. Om det som studeras kan mätas och 

värderas numeriskt används en kvantitativ metod vilket betyder att den genererade kunskapen 

till viss del blir begränsad i denna typ av studie då all information ej går att mäta 

kvantitativt.
20

 Vid valet av metod ska utgångspunkten vara studiens problemformulering och 

dess syfte ska vara avgörande för vilken typ av metod som ska användas
21

. Vår 

problemformulering kretsade kring betydelsen av revisionsberättelsen och vi ville genom vårt 

syfte ta reda på vilken betydelse revisionsberättelsen hade för bankerna vid kreditgivning till 

företag. Vi ville få en förståelse för hur kreditprocessen gick till i praktiken och vilken vikt 

som lades på revisionsberättelsen vid denna process. Vi ville undersöka detta ur bankens 

perspektiv och få en förståelse för hur banktjänstemän på de enskilda kontoren arbetade med 

processen. Vi valde i och med detta att använda oss av kvalitativ metod då vi ansåg att denna 

metod skulle uppfylla vårt syfte.  

2.2 Datainsamlingsmetod för referensram 

Då vi har läst tre år inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision har vi 

i tidigare kurser berört ämnet revision och därmed kommit i kontakt med kurslitteratur inom 

ämnet. Denna kurslitteratur har varit utgångspunkten för vår studie och vi har kompletterat 

denna med litteratur från Mälardalens högskolebibliotek. Litteratur har vi funnit dels genom 

att söka på lämpliga ord i högskolebibliotekets databas såsom exempelvis revisionsberättelse, 

                                                           
20

 Björklund & Paulsson (2003) s.63 
21

 Holme & Solvang (1997) s.75-87 

detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt från val av metod till analys- 

processen. Här beskrivs datainsamlingsmetoden för referensram och empiri samt hur 

valet av    

I 
valet av respondenter har gått till. Vidare diskuteras uppsatsens tillförlitlighet där begrepp 

som validitet och reliabilitet presenteras.  
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revision och kreditgivning och dels genom att finna litteratur som tidigare uppsatsförfattare 

inom liknande ämne har använt sig av. Då både revision och kreditgivning är lagstadgat har vi 

använt Sveriges rikes lag för att ta del av dessa lagar. För att få ytterligare information inom 

ämnet revision har vi använt oss av artiklar från tidsskriften Balans där vi sökt på ord som 

revisionsberättelse och revision. Andra åsikter inom ämnena revision och kreditgivning har vi 

funnit i artiklar från nationalencyklopedin, riksbankens hemsida, Swedbanks hemsida och 

nyhetshemsidan e24. De metodböcker vi har använt oss av har vi funnit genom att studera 

tidigare uppsatsförfattares val av metodböcker samt sökt i Mälardalens högskolebiblioteks 

databas.  

2.3 Empirisk datainsamlingsmetod 

Det finns många olika varianter av datainsamlingsmetoder och det är situationen som avgör 

vilken metod som lämpar sig bäst. Den information som är intressant i studien kan avgör valet 

av insamlingsmetod. Om målet med studien är att fördjupa sig i ett ämne kan en intervju vara 

lämpligt då denna ger möjlighet till att få specifik och relevant information inom ämnet. 

Möjlighet finns även att utveckla frågorna och anpassa dem till respektive respondent.
22

 Då vi 

valde att använda oss av kvalitativ metod ansågs intervjuer lämpar sig bäst som 

insamlingsmetod. Vi ansåg att denna metod skulle ge oss den förståelse och kunskap som 

krävdes för att uppnå vårt syfte på bästa sätt.   

2.3.1 Val av respondenter 

Vi valde att undersöka de fyra storbankerna i Sverige; Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska 

Enskilda Banken och Swedbank. Vi valde dessa banker då de är väletablerade på marknaden. 

Anledningen till att vi valde fyra banker var för att undvika en enskild banks synsätt och för 

att kunna se om det fanns några skillnader mellan de enskilda bankernas kontor. Samtliga 

kontor där vi genomförde våra intervjuer ligger inom Västmanlandslän vilket betyder att 

liknande kundsegment förelåg hos de valda bankerna. Detta betydde att eventuella skillnader 

beroende på region kunde uteslutas. Valet av respondenter skedde under olika förutsättningar 

då vi hade anställning på två av bankerna, och genom detta goda kontakter och vetskap om 

kunniga respondenter. På dessa två banker valde vi ut de respondenter vi fann mest 

representativa för vår uppsats. På de resterande bankerna kontaktade vi lämpliga kontor inom 

valt område och informerade om syftet för vår uppsats. Bankerna lämnade utefter detta 

förslag på lämpliga respondenter, vilka vi sedan kontaktade för intervju. Samtliga 
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 Björklund & Paulsson (2003) s.66-71 
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respondenter kändes, med tanke på erfarenhet och befattning, som lämpliga representanter 

från respektive bank. Varje respondent beskrivs utförligare i avsnitt fyra.  

Då samtliga uppsatsförfattare, under studiens gång, hade anställning inom bankverksamhet 

kunde vår ställning till respektive bank ifrågasättas. Dock arbetade vi inte på 

företagsavdelningen på bankerna, vilket innebar att vi inte var insatta i kreditprocessen till 

företag. Då vi ställde samma frågor till respektive bank och gav dem samma utrymme, både i 

empirin och i analysen, ansåg vi att en rättvis bedömning av samtliga banker hade utförts. Vi 

ansåg i övrigt att det var svårt att vara partisk då vi inte la någon värdering i bankernas 

uttalande. Den goda kontakten med bankerna såg vi samtidigt som positiv då detta kan ha 

inneburit att de hade vårt förtroende och var mer öppna i intervjuerna.  

2.3.2 Genomförande av intervjuerna 

Inför intervjuerna förberedde vi ett antal frågor vilka finns att ta del av i bilaga 3. Frågorna 

skickades till de utvalda respondenterna en vecka innan intervjuerna för att de skulle vara 

förberedda inför det kommande mötet. Frågorna utformades efter referensramen då vi ville se 

om det teoretiska överensstämde med verkligheten.  Intervjuunderlaget som skickades ut 

bestod av samma frågor till alla respondenter. Detta för att utgångspunkten i det empiriska 

avsnittet skulle vara densamma för samtliga banker. Intervjuerna skedde på kontoren och 

varade i omkring en timme. Respondenten fick berätta fritt utifrån frågorna för att denne 

skulle få ett bra flyt och framhäva det som var mest väsentligt utifrån respektive banks 

perspektiv. Följdfrågor ställdes i det fall vi ansåg att det var nödvändigt, exempelvis då någon 

detalj behövde utvecklas. Vid intervjutillfällena ställde vi frågan om respondenterna ville vara 

anonyma, vilket samtliga fann som positivt då det inte kommer föreligga några förutfattade 

meningar kring exempelvis kön och ålder. Anonymiteten ansåg vi som positiv då det kan leda 

till att respondenterna är mer öppna i intervjuerna. Vi tog även beslutet att respektive bank 

skulle vara anonym. Samtliga respondenter fann detta som positivt då det inte, hos läsaren, 

läggs några förutfattade värderingar kring vilken bank som sagt vad. Vår analys och de 

slutsatser vi kom fram till fick även i och med detta en mer objektiv synvinkel vilket vi ansåg 

som positivt. Efter sammanställning av intervjuerna sändes de till respektive respondent för 

eventuella kommentarer kring utformningen av intervjuunderlaget då vi ville försäkra oss om 

att inga missförstånd förelåg. Efter svar från respektive bank skedde korrigering utifrån 

respondenternas kommentarer.  
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2.4 Analysmetod 

Vid kvalitativ datainsamlingsmetod underlättar det att gruppera och kategorisera den 

kvalitativa informationen som insamlats under studiens gång. Detta för att lättare upptäcka 

likheter och samband i det insamlade materialet och det bidrar även till att informationen blir 

lättare att tolka. I analysprocessen bör det material som inte berör frågeställningen 

reduceras.
23

 I denna process har vi försökt tillämpa fakta från referensramen på den empiri vi 

insamlat från bankerna för att se om detta överrensstämmer med varandra. Vi har försökt hitta 

samband i informationen och därefter har vi kategoriserat informationen under olika rubriker 

för att få en tydligare överblick av analysen. Vi har även grupperat fakta från empirin för att 

se hur de enskilda bankerna ställer sig till samma företeelser. Analysen innefattar egna 

reflektioner kring exempelvis samband mellan referensramen och empiri. Vi har tolkat 

informationen och med hjälp av fakta i referensramen kommit fram till olika slutsatser till 

varför bankerna handlar på ett visst sätt. I våra slutsatser besvarar vi studiens frågeställningar 

och syfte med hjälp av det analyserade materialet.  

2.5 Tillförlitlighet 

Nedan behandlas faktorer som vi anser berör uppsatsens tillförlitlighet.  

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas i vilken grad det som ska mätas egentligen mäts
24

. För att få tillgång till 

rätt fakta för att uppfylla vårt syfte ville vi komma i kontakt med de olika bankerna då deras 

perspektiv skulle belysas. Om exempelvis kontakt endast hade tagits med företag eller 

revisorer hade validiteten inte varit lika hög då bankens perspektiv skulle uteblivit. Trots att vi 

endast hade kontakt med en person från varje bank anser vi att validiteten fortfarande är hög 

då banker följer fastställda riktlinjer och policys vid kreditgivning. Detta innebär att oavsett 

vilken person eller hur många personer som tillfrågas, inom samma bank, kommer svaret i 

princip vara detsamma. I och med detta får vi även en hög reliabilitet vilket erhålls om flera 

olika oberoende mätningar av samma företeelse ger samma eller liknande utfall
25

. Med 

reliabilitet menas i vilken utsträckning mätinstrumenten är tillförlitliga
26

. Då vi har utfört 

intervjuer där vi har haft möjlighet att ställa följdfrågor till den intervjuade samt att vi efter 

intervjusammanställningen sände tillbaka materialet för granskning är risken för fel i det 

empiriska materialet mycket liten. Dock tror vi att bankerna väljer att utelämna viss 
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 Larsen (2009) s. 101 
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 Björklund & Paulsson (2003) s. 59 
25

 Holme & Solvang (1997) s.163-165 
26

 Björklund & Paulsson (2003) s.59 
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information om det faktiska beteendet gentemot kunden, då de inte vill att deras interna 

rutiner ska bli alltför offentliga. Denna osäkerhetsfaktor minskar vår reliabilitet något.  

2.5.2 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är förstahandskällor där författaren själv har tagit del av den information som 

denne förmedlar, exempelvis via egna upplevelser eller egna iakttagelser
27

. Vi har använt oss 

av primärdata i de fall då vi utfört intervjuer då denna information är framtagen för uppsatsens 

syfte. I referensramen har vi använt oss av sekundärdata i form av böcker, artiklar och 

hemsidor. Dessa data är framtagna i annat syfte än till denna uppsats, vilket gör dem till 

sekundärkällor. Dessa typer av källor kan vara vinklade och icke heltäckande, vilket bör 

beaktas vid litteraturstudien
28

. De artiklar vi använt från tidskriften Balans är skrivna av 

revisorer. Dessa artiklar kan enligt oss vara influerade av personliga åsikter, vilket vi beaktade 

vid litteraturstudien där vi bland annat tänkte på att poängtera vad som är personliga åsikter 

och inte. De böcker vi använt har vi läst kritiskt, vilket även gäller de hemsidor vi använt oss 

av. De flesta hemsidor vi använt oss av innehåller information från informationens primära 

upprättare. Mindre trovärdiga internetkällor, så som e24, har vi endast använt i syfte att väcka 

intresse inom ämnet.  
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3 Referensram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Kreditmarknaden 

Krediter spelar en stor roll i den moderna ekonomin då både företag och hushåll behöver 

krediter för investeringar, produktion och konsumtion. Det är dessa krediter som utgör 

kreditmarknaden, vilket är den marknad där pengar lånas och lånas ut. Bankerna utgör en 

aktör på marknaden då de bedriver in- och utlåningsverksamhet, vilket kallas för marknaden 

för bankkrediter. På denna marknad omsätts obligationer för den långfristiga upplåningen, 

statsskuldväxlar och företagscertifikat för den kortfristiga upplåningen.
29

 Genom bankernas 

in- och utlåning sprider de sina risker och täcker sina kostnader för lånen och för riskerna 

genom att hålla en utlåningsränta som är högre än inlåningsräntan. Detta gör att enskilda 

låntagare inte påverkas av att en insättare i banken tar ut sina pengar. Detta gäller även då 

låntagare inte kan betala sin skuld.
30

  

3.1.1 Kreditrisker 

Risken att en kredittagare inte kan fullgöra sina åtaganden i form av återbetalning av ett lån 

benämns kreditrisk. Det kan även handla om att en kreditgivare drabbas av en förlust då 

motparten inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet. Kreditriskbedömning består av 

bedömningar och analyser av risk för fallissemang och risk vid fallissemang. Risken för 

fallissemang, det vill säga risker för att ett företag går i konkurs, innefattar risken att 

                                                           
29

 Lennander (2006) s. 11 
30

 NE  

N edan presenteras studiens referensram med den information som insamlats från 

litteraturstudien. Kapitlet inleds med ett avsnitt om kreditmarknaden vilket avslutas 

exempelvis bes- 

den där  

med kreditgivningsprocessen. Avsnittet därefter behandlar revision där fokus läggs vid 

revisorns arbete och dess uppdrag. Vidare presenteras avsnittet om revisionsberättelsen. Här 

beskrivs dess utformning där standardutformningen och anmärkningar beskrivs närmare. 

Vidare presenteras några exempel där avvägning om anmärkning i revisions- berättelsen 

framställs. Följande avsnitt beskriver bokslutsrapporten och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av referensramen där intressanta synvinklar för den vidare studien 

presenteras.  
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kredittagaren exempelvis inte kan betala ränta och amorteringar vilket i värsta fall kan leda till 

att företaget kommer på obestånd. Risk vid fallissering, det vill säga risk som kan uppkomma 

när ett företag har gått i konkurs, innebär att kreditgivaren bedömer värdet på säkerheter som 

är upptagna vid lån. Kreditgivaren uppskattar framförallt hur säkerhetens värde utvecklats 

under kredittiden. Vid multiplicering av sannolikheten för dessa två risker erhålls 

risktäckningskravet, vilket är en marginal som måste täcka den förväntade kreditrisken hos 

kreditgivaren. Är någon av riskerna låg kan kreditgivaren acceptera att den andra risken är 

högre, exempelvis kan ett stabilt företag tillåtas ha sämre säkerheter för sina lån i jämförelse 

med ett ostabilt företag som kan krävas på mycket pålitliga säkerheter för sina lån.
31

  

De risker som ett kreditinstituts rörelse innefattar krävs det enligt lag att de har god kontroll 

över och att riskerna kan identifieras, mätas och styras. Ett kreditinstitut ska se till att dess 

kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker inte äventyrar dess förmåga att 

fullgöra sina förpliktelser. De bör därför ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande 

värdera och upprätthålla ett kapital som är tillräckligt för att täcka de risker som institutet kan 

utsättas för.
32

 Kreditinstitut är skyldiga att utvärdera de metoder som används för att 

säkerställa att dess risker täcks 
33

.  

3.1.2 Banken och företaget 

Ett ömsesidigt beroendeförhållande föreligger mellan banker och företag då banken är i behov 

av företagskunder för att låna ut pengar till och företag i sin tur behöver låna pengar för att 

kunna finansiera sin verksamhet. Samarbetet och förtroendet mellan dessa parter är av 

betydelse vid detta beroendeförhållande. För att förtroendet ska bibehållas gör båda parter 

ansträngningar för att inte handla till motpartens nackdel. Detta innebär att banken exempelvis 

förväntar sig att företag ska fullfölja kreditavtalet i form av amorteringar och räntebetalningar 

och att företaget å sin sida förväntar sig rättvisa kreditvillkor och möjlighet till att låna 

ytterligare kapital. Förtroendet mellan dessa parter är en viktig grund för eventuella framtida 

affärer. En kreditprocess tenderar att inte bli lika omfattande om en tidigare relation föreligger 

mellan banken och företaget då vetskap om varandras intressen finns och historik om hur 

tidigare krediter har skötts från ett företags sida. Hur mycket tid banken väljer att lägga på 
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 Tegin (1997) s.17-18 
32

 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8 kap. 1§ 
33

 Ibid 7 kap. 2 § 



Referensram 

14 
 

relationen med ett företag har i slutändan att göra med hur lönsamt företaget är och vilken 

vinst det generar banken.
34

  

3.1.3 Kreditgivningsprocessen 

Kreditöverenskommelser är förbindelser mellan kreditgivare och kredittagare, det vill säga 

bank och företag, som oftast är långvariga. Banker är vinstorienterade och strävar efter att få 

högsta möjliga lönsamhet vid sina kreditöverenskommelser och lägsta möjliga kostnad vid 

upplåning. Vid kreditgivningsprocessen beaktar banken olika faktorer gällande företagets 

kapitalbehov, exempelvis om belåningen avser en investering eller ett projekt är banken 

angelägna att få specifik information angående dessa. Detta kan beröra investeringens möjliga 

lönsamhet eller dess art. Banken kan redan i denna inledande fas avgöra om fortsatt 

kreditprövning.
35

 

3.1.3.1 Kreditgivningsmodell 

I figur 1 illustreras en modell som kan beskriva en kreditförhandling där resultatet blir, i form 

av kreditöverenskommelsen, beroende av argumenten från kredittagaren och dennes förmåga 

att förhandla. Kreditgivarens argument och förhandlingsförmåga spelar även en viktig roll i 

modellen. Resultatet blir därmed alltid beroende av parternas erfarenheter, kunnande och 

egenskaper.
36

 

Företaget, som kredittagare, använder fakta om företaget som sitt främsta argument i 

kreditprocessen. De presenterar i huvudsak historisk information om företaget, dess 

årsredovisning och annan ekonomisk information samt eventuella planer och budgetar kring 

tänkta investeringar.  Andra förhandlingsargument en kredittagare kan använda för att öka 

sina chanser till kreditbeviljning är situationen och utvecklingen på företagets marknad, vilka 

säkerheter de kan erbjuda till lånet och vilken kompetens som finns inom företaget. Enligt 

figur 1 kan kreditgivaren framföra sin bedömning av ett företagets status, risken i krediten, 

kreditens lönsamhet och kreditgivarens policy. Parternas argument leder till en förhandling 

där kredittagaren kan utnyttja sina starka sidor kring vetskap om företaget och där 

kreditgivaren genom insikt och intresse i kredittagarens verksamhet har möjlighet att påverka 

företaget i fråga. Processen leder till ett beslut där kredit antingen beviljas eller avslås.
37

 När 
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 Landström (2003) s. 120 
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 Broomé, Elmér och Nylén (1998) s. 50 
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 Ibid s. 50 
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beslut om kreditgivning är taget är processen vanligtvis inte slut då kreditgivaren följer upp 

företagets kreditvärdighet kontinuerligt
38

. 

  

Figur 1. Egen bearbetning av modell för kreditöverenskommelse 

 Källa: Broomé, Elmér & Nylén 

I beslutsprocessen vid kreditgivning behöver kreditgivaren ta reda på om företaget i fråga är 

kreditvärdigt eller ej. Vid kreditvärdighetsbedömning behöver beslutsfattaren i första hand 

inhämta information om företaget som i sin tur behöver bearbetas, analyseras och tolkas för 

att kreditgivaren ska kunna fatta ett beslut. Kreditgivaren står inför ett val där en 

felbedömning, vid beslutsprocessen, kan betyda att denne ger kredit till ett företag som inte är 

kreditvärdigt vilket leder till en kreditförlust. Å andra sidan kan kreditgivaren besluta att inte 
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ge kredit till ett företag som egentligen är kreditvärdigt och på grund av detta gå miste om en 

intäkt och affärsrelation.
39

  

Redovisningsinformation används, i kreditprocessen, bland annat för att bedöma företagets 

framtida ställning i form av lönsamhet och betalningsförmåga samt för att bedöma säkerheters 

nutida och framtida värde. Kreditgivaren kan även använda redovisningsinformation för att se 

om ledningen har levt upp till eventuella mål med verksamheten. Årsredovisningen får 

härigenom en betydande roll vid kreditgivningsprocessen och dess utformning, innehåll och 

kvalitet en avgörande betydelse då bland annat kvaliteten avgör effektiviteten kring 

informationshanteringen och hur riktigt beslutet om krediten blir. Kreditgivarnas modeller för 

kreditvärdighetsbedömning avgör därför till stor del vilken utformning 

redovisningsinformationen har då företag i allra högsta grad vill att den ska uppfylla 

kreditgivarnas kvalitetskrav. Årsredovisningens kvalitativa kriterier definieras i Svenssons 

studie som informationens relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Tillförlitligheten kan 

från företagets sida stärkas genom att anlita en oberoende kontrollör, en revisor, som 

verifierar informationens riktighet.
40

 

3.2 Revision 

Revision sker genom att en revisor granskar ett bolags räkenskaper och förvaltning under en 

viss tidsperiod
41

. De aktiebolag som faller inom kriteriet för att ha en revisor är de som 

uppfyller mer än ett av följande villkor; 

o Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än tre 

o Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av det två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

o Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av det två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

Detta är de nya reglerna för revision inom aktiebolag, vilka trädde i kraft från och med den 1 

november 2010
42

. De bolag som enligt lag är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt BFL 

6:1 ska granskas av en revisor
43

.  
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Revisionsarbetet utgår från god revisionssed, vilken utvecklas både internationellt, inom Far 

och av revisorerna själva. Att arbeta utefter god revisionssed innebär att som revisor använda 

sin kunskap, erfarenhet och professionella omdöme i sitt revisionsarbete. Den konkreta 

innebörden av god revisionssed är angivet av Far
44

. De rekommendationer Far anger ska 

belysa vad god revisionssed är och de ska även frambringa en önskvärd utveckling. För att 

som revisor ha god grund i sina uttalanden behöver de baseras på en granskning som utgått 

från god revisionssed.
45

 Begreppet finns i ett antal regelverk som styr revisorernas arbete, 

exempelvis i ABL:s anvisning om revisorns uppgifter där det framgår att dess granskning ska 

vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver
46

. I Sverige granskas revisorer 

av den statliga myndigheten för revisorsfrågor, Revisorsnämnden
47

. 

3.2.1 Revisorn och revisorns arbete 

Revisorn är en person som åtar sig uppdrag att revidera en organisation. Titeln revisor är inte 

skyddad, vilket innebär att den som vill kan kalla sig för revisor. Det finns däremot lagar och 

regler för vem som får kalla sig för godkänd revisor respektive auktoriserad revisor och det är 

straffbart att utge sig för att ha någon av dessa titlar om du ej enligt lag uppfyller kriterierna 

för dem. Det är Revisorsnämnden som godkänner och beviljar respektive titel. Kraven för att 

bli en auktoriserad revisor är högre än för att bli en godkänd revisor.   

Revisorn ska följa god revisorssed, vilket innebär att denne ur ett etiskt perspektiv agerar på 

det sätt som en värdig och oberoende revisor bör göra. Revisorn skapar ett förtroende mot 

klienten genom att vara oberoende.
48

 Revisorn ska avstå från verksamhet i det reviderade 

företaget som kan äventyra dennes opartiskhet
49

. En annan viktig etisk regel för revisorn är att 

han eller hon har tystnadsplikt, även detta skapar förtroende hos klienten
50

.  

3.2.1.1 Revisorns uppdrag 

Vanligtvis ingår revisorn ett avtal, om att utföra rådgivning och revision, med en 

uppdragsgivare
51

. Revisorns huvudsakliga uppdrag består i att granska och uttala sig om 

historisk finansiell information och dessa uppdrag kan bestyrkas på två olika sätt. Revisorn 

kan antingen uttala sig med hög men inte absolut säkerhet eller med begränsad säkerhet. 
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Skillnaden mellan uttalandena är att revisorn begränsar granskningsinsatsen vid ett uttalande 

med begränsad säkerhet. Revisorns uppdrag är därmed att enbart granska bolaget och ansvarar 

ej för upprättandet av den finansiella informationen.
52

  

Revisionen kan beskrivas som en process som kan delas in i fyra delmoment vilka är 

planering, genomförande, rapportering och dokumentation
53

.  

3.2.1.2 Planering 

Revisionsprocessen inleds med att revisorn sätter sig in i och skapar sig en förståelse för 

företagets verksamhet, genom att utföra en grundlig informationsinsamlig. Varje verksamhet 

är unik och det är viktigt att revisorn skapar sig en god kunskap om företaget för att hitta rätt 

granskningsområden. Begrepp som är viktiga att beakta i planeringsfasen är risk och 

väsentlighet. Det är viktigt att finna områden där risken är stor för att väsentliga fel kan 

förekomma. En analys av riskerna hjälper revisorn att hitta fel och svagheter i företagets 

arbetsätt och interna kontroller. Väsentlighet är viktigt då det bestämmer inriktning och 

omfattning av revisionen. Redan under planeringsfasen bör revisorn fastställa vad som är 

väsentligt för årsredovisningen för att undvika att granskningen inriktas på fel områden.
54

   

3.2.1.3 Genomförande 

Efter planeringsfasen påbörjas granskning av ett företags verksamhet genom att granska 

företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningens 

inriktning beror på hur god internkontroll ett företag har, det vill säga det system som ligger 

bakom alla interna processer exempelvis lönesystem och orderhantering. Har ett företag 

bristande internkontroll bör granskningen inriktas mer mot substansgranskning, det vill säga 

att granska ett företag grundligt genom exempelvis inventeringar. En form av 

substansgranskning kan vara analytisk granskning där de redovisade siffrorna jämförs med 

olika nyckeltal för att reda ut om siffrorna är trovärdiga.
 55

 

De granskningsområden som revisorn har som uppgift att beakta är förvaltningen av företaget, 

förvaltningsrevision, och granskning av företagets räkenskaper, det vill säga 

räkenskapsrevision. I förvaltningsrevisionen ska revisorn bedöma om det föreligger någon 

ersättningsskyldighet, för styrelsen och VD, mot företaget. Bedömning ska göras om styrelsen 

eller VD har överträtt de regelverk som ska följas. För ett aktiebolag är dessa regelverk bland 
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annat ABL och bolagsordningen. I räkenskapsrevisionen ingår granskning av bokföring, 

bokslut och årsredovisning. Vid substansgranskning av bokföringen går revisorn igenom 

redovisade transaktioner och om dessa stämmer överens med verkligheten. Vid granskning av 

intern kontroll går revisorn istället igenom rutiner för bokföring och utför stickprov för att 

säkerställa dess funktion. Syftet med granskningen av årsredovisningen är att säkerställa att 

den är upprättad efter ÅRL, vilket betyder att revisorn granskar balansräkning, resultaträkning 

och förvaltningsberättelsens utformning och innehåll.
56

 

3.2.1.4 Rapportering 

Revisionen kan ej betraktas som slutförd innan den har avrapporterats. Rapporteringen kan 

ske i olika former och riktar sig mot olika intressenter vilket bestämmer dess utformning.
57

 

Rapporterna kan vara muntliga eller skriftliga och kan ske under revisionens gång eller i slutet 

av revisionen. Rapporterna kan innehålla iakttagelser och kritiska synpunkter och det finns 

oftast förslag till förbättringar. De tre förekommande skriftliga rapportformerna är PM, 

erinran och revisionsberättelse.
58

 Ett fel, som av revisorn inte kan anses vara av stor betydelse 

för företaget, omnämns oftast i ett PM som lämnas i slutet av revisionen
59

. Syftet med 

erinringar är att påpeka allvarliga omständigheter, till styrelse eller VD, gällande företagets 

interna kontroller, redovisningen eller förvaltningen i övrigt. Erinringar kan vara förhållanden 

som övervägs att anmärkas i den slutliga revisionsberättelsen, men som efter påpekande har 

rättats till.
60

 Informationen i en erinran kan vara skadlig för företaget om den kommer ut 

offentligt i en revisionsberättelse då det kan beröra affärshemligheter
61

. Den enda offentliga 

rapporten revisorn lämnar är revisionsberättelsen, vilken beskrivs i avsnitt 3.4 om 

revisionsberättelsen
62

.  

3.2.1.5  Dokumentation 

Uppdragen som revisorer utför ska dokumenteras då denna skyldighet är av stor betydelse för 

bland annat Revisorsnämndens tillsynsverksamhet. Arten och omfattningen av 

revisionsåtgärderna som vidtagits ska dokumenteras samt granskningens resultat. 

Dokumentationen ger inte bara utomstående parter grunder för den genomförda revisionen 

utan ger även revisorn underlag för den slutgiltiga bedömningen. För att i efterhand kunna 
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bedöma revisorns självständighet och opartiskhet stadgas i 24 § RL vilken information 

dokumentationen ska innehålla för att tillgodose detta. Enligt 24 § 2 st. RL ska 

dokumentationen ske fortlöpande och vara färdigställd senast när revisionsberättelsen 

avgetts.
63

  

3.3 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är den enda offentliga handlingen från revisorn. I denna rapporterar 

revisorn om årsredovisningen upprättats enligt ÅRL. Revisorn ska även tillstyrka eller 

avstyrka att: 

o Resultat- och balansräkning fastställts 

o Vinst disponeras eller förlust behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen 

o Styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet
64

 

3.3.1 Revisionsberättelsen enligt ABL 

I ABL:s nionde kapitel finns bestämmelser om innehåll och utformning av ett aktiebolags 

revisionsberättelse. I årsredovisningen ska revisorn lämna en hänvisning till 

revisionsberättelsen, vilken ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före 

årsstämman. Inledningen i revisionsberättelsen ska innehålla bolagets firma och 

organisationsnummer, vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser och de 

normsystem som bolaget har tillämpat för sin redovisning. Revisorn ska även ange de 

normsystem som denne tillämpar vid revisionen. Om företaget i fråga inte har lämnat 

upplysningar som ska lämnas enligt lag ska revisorn ange detta och om möjligt komplettera 

med riktiga uppgifter.
65

  

Revisorn ska även uttala sig om balans- och resultaträkning bör fastställas av bolagsstämman, 

om förslaget i förvaltningsberättelsen angående disposition av bolagets vinst eller förlust bör 

beslutas av bolagsstämman och om styrelsen och VD har upprättat en förteckning över vissa 

lån och säkerheter. Det gäller exempelvis lån som har getts till en aktieägare med medgivelse 

från skatteverket
66

. Om balans- eller resultaträkningen inte bör fastställas, enligt revisorn, ska 

denne anteckna det på årsredovisningen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande 

om ansvarsfrihet bör beviljas för styrelseledamöterna och VD gentemot bolaget.
67
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Tillstyrkandet om ansvarsfriheten gäller varje styrelsemedlem och VD individuellt. Det kan 

även tänkas att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet åt en styrelsemedlem även om denne har gjort 

sig skyldig till skadeståndsgrundande handling men att denne i övrigt fullgjort sitt uppdrag på 

ett väl tillfredsställande sätt.
68

 Revisorn ska uttala sig om det uppkommit försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget från styrelseledamot eller VD
69

. Är revisorn 

osäker vid denna fråga bör ett neutralt uttalande göras i revisionsberättelsen
70

. En anmärkning 

ska även göras om revisorn har upptäckt att dessa har stridit mot ABL, ÅRL eller 

bolagsordningen
71

. Skälet till denna bestämmelse kan grundas på avsikten att inte bara beakta 

aktieägarnas intresse utan även övriga intressenters så som kreditgivare, samhället och 

potentiella aktieköpare
72

.  

Om bolaget har skyldighet att; göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen, anmäla sig för 

registrering enligt 3 kap. 2§ skattebetalningslagen, lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 

9a eller 10§§ skattebetalningslagen eller i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 

kap. 1 och 2§§ skattebetalningslagen ska revisorn undersöka om denna skyldighet har 

uppfyllts. Om det inte har uppfyllts ska detta anmärkas i revisionsberättelsen. Revisorn får 

lämna uppgifter i revisionsberättelsen som denne anser att aktieägarna bör få kännedom om 

och revisorn ska hänvisa till uppgifter som har betydelse för upplysningarna i 

årsredovisningen. Om en tidigare revisors uppdrag har upphört i förtid ska anmälan angående 

detta bifogas till revisionsberättelsen. Revisorn ska underteckna revisionsberättelsen och den 

ska även innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades. En kopia ska sändas till 

Skatteverket om revisionsberättelsen innehåller; anmärkningar angående styrelseledamöter 

eller VD:s ersättningsskyldighet gentemot bolaget eller uttalande om att: årsredovisningen 

inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning, sådana 

upplysningar som skall lämnas enlig tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats, 

styrelseledamöterna eller den verkställande inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget 

eller bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avser skattebetalningslagen.
73

  

Revisionsberättelsen kan vara riktad till en viss mottagare, exempelvis till en bolagsstämma 

eller till regeringen. Det mest väsentliga är dock att revisorn offentliggör sin åsikt. Oavsett 

vem mottagaren är blir revisionsberättelsen offentlig och tillgänglig för intressenter, 
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exempelvis som beslutsunderlag.
74

 Om revisorn är tveksam på någon punkt i 

revisionsberättelsen ska denne uttrycka detta. Uttryckandet kan ej ske i form av en erinran 

eller ett påpekande utan ska ske i revisionsberättelsen. Revisorn är inte tvungen att anmärka 

på oväsentliga avvikelser.
75

 Revisorn kan ibland bli tvungen att avvika från god revisionssed. 

Detta kan exempelvis inträffa då revisorn ej haft möjlighet att göra en tillräckligt omfattande 

granskning på grund av att denne blivit vald efter räkenskapsårets utgång och ej haft 

möjlighet att följa verksamheten under hela året. En sådan avvikelse ska framgå i 

revisionsberättelsen då omfattningen av revisionen blir begränsad.
76

  

Revisionsberättelsen delas in i två kategorier, ren respektive oren. Den förra utformas utefter 

en standardiserad modell, medan den senare avviker från den standardiserade genom 

anmärkningar, invändningar och upplysningar
77

. 

3.3.2 Revisionsberättelsen enligt standardutformningen i RS 709 

En ren revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar standardutformas enligt RS 

709. Den är standardiserad då det ska vara lätt för läsaren att upptäcka eventuella avvikelser. 

Revisionsberättelsen ska vara utformad på samma sätt från år till år. Enligt RS 709 ska 

revisionsberättelsen innehålla ett antal punkter:
78

 

o Rubrik: Revisionsberättelsen ska ha rubriken ”Revisionsberättelse”. 

o Mottagare: Revisionsberättelsen ska alltid ställas till årsstämman, vilket är den 

ordinarie bolagsstämma som ska behandla årsredovisning. 

o Inledning: Här ska framgå vilka delar som ska granskas, det vill säga 

årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning. Här ska det 

även framgå att styrelse och VD ansvarar för räkenskapshandlingarna och 

förvaltningen och att revisorns roll är att uttala sig om dessa, vilket benämns 

ansvarsfördelning. 

o Revisionens inriktning och omfattning: I detta avsnitt ska revisorn upplysa att denne 

försäkrat sig, genom planering och genomförande av revisionen, att det med hög men 

inte absolut säkerhet förekommer några väsentliga fel. Här ska även revisorn 

förtydliga vad som ingår i en revision, exempelvis att granskningen har skett genom 

urval av olika underlag. Revisorn ska även här bedöma de redovisningsprinciper som 

                                                           
74

 Cassel (1996) s.76-77 
75

 Moberg (2003) s.136 
76

 FAR (2006) s. 74-78 
77

 Cassel (1996) s.76  
78

 FAR (2006) s. 96-97 



Referensram 

23 
 

har tillämpats och vilka uppskattningar som gjorts vid upprättandet av 

årsredovisningen. Det ska framgå att revisorn har granskat väsentliga beslut, 

åtaganden och förhållanden kring om det föreligger någon ersättningsskyldighet 

gentemot bolaget eller om styrelsen eller VD:n brutit mot lagen eller bolagsordningen 

på annat vis. 

o Uttalanden: Här ska det framgå att årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL, att 

resultatet och ställningen ger en rättvisande bild enligt god redovisningssed och att 

förvaltningsberättelsen överrensstämmer med årsredovisningens övriga delar. 

Revisorn ska uttala sig om fastställandet av resultat- och balansräkning, om 

dispositionen kring vinst och förlust samt om beviljande av ansvarsfrihet, det vill säga 

ingen skadeståndsskyldighet.  

o Förteckning över lån: Om det finns lån till närstående till bolaget ska ett uttalande 

om en förteckning över lånen finnas med och de säkerheter som finns. Detta ska 

läggas till före ”tillstyrkandesatserna” vilka beskrivs under punkten uttalanden ovan. 

o Datering: Revisionsberättelsen ska dateras den dag då revisionen avslutas.  

o Ortsangivelse: En särskild ortangivelse ska framgå i revisionsberättelsen. Vanligast är 

den ort där revisorn har sitt kontor.  

o Underskrift: Vald revisor ska underteckna revisionsberättelsen. I vissa fall är det en 

byrå som är anlitad som revisor och då ska byrånamnet framgå samt att ansvarig 

revisor ska underteckna. Det ska även framgå om den revisor som undertecknar är 

auktoriserad eller godkänd revisor.
79 

En revisionsberättelse som är utformad enligt standardutformningen, RS 709, finns i bilaga 1.  

Under november 2010 lades ett nytt förslag på standardutformningen av revisionsberättelsen 

ut på remiss. Den nya utformningen ska börja gälla för räkenskapsår som avslutas 2011 och 

rekommendationen delas upp i RevR 709, ”Revisionsberättelsens standardutformning i 

aktiebolag”, och RevU 709, ”Kompletterande vägledning för revisionsberättelser som avviker 

från standardutformningen”.
80

   

3.3.3 Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen  

Innehåller revisionsberättelsen anmärkningar, det vill säga oren revisionsberättelse, ska dessa 

tydligt framgå exempelvis genom att vara kursiverade eller understrukna. Både förhållanden 
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som påverkar och inte påverkar revisorns uttalanden gör att revisionsberättelsen anses avvika 

från standardutformningen. Följande situationer påverkar detta:
81

 

o Särskilda upplysningar till tredje man 

o Anmärkning på att skyldigheterna enligt skattebetalningslagen (1997:483) inte 

fullgjorts 

o Anmärkning på förhållanden som medför att revisorn gör ett eller flera uttalanden 

med reservation  

o Anmärkning på eller upplysning om förhållanden som medför att revisorn ej kan 

uttala sig 

o Anmärkning på förhållanden som medför att revisorn gör ett eller flera uttalanden 

med avvikande mening
82

 

En särskild upplysning är inte en anmärkning utan är endast ett sätt för revisorn att 

uppmärksamma utomstående på förhållanden som påverkar årsredovisningen eller 

förvaltningen. Dessa förhållanden kan ha nämnts av styrelsen i förvaltningsberättelsen eller i 

not, men revisorn vill poängtera dessa förhållanden ytterligare. Tillfällen då revisorn ska 

uttala sig med reservation är när denne i någon fråga är oenig med styrelsen eller VD eller när 

revisionsarbetets inriktning och omfattning är begränsad. Om revisorn ej har fått tillräckliga 

och ändamålsenliga revisionsbevis ska revisorn ange att denne ej kan uttala sig angående det 

berörda ämnet. När det inte är tillräckligt att uttala sig med reservation för att något 

förhållande är felaktigt, ofullständigt eller vilseledande ska revisorn uttala en avvikande 

mening angående detta.
83

 Ett exempel på en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen, RS 709, finns i bilaga 2.  

3.3.4 Exempel 

För att få bättre förståelse när en händelse rapporteras som en anmärkning i 

revisionsberättelsen kommer exempel från boken ”Revision – En praktisk beskrivning” nedan 

att beskrivas. 

3.3.4.1 Fiktiva fakturor 

I följande fall upptäcker revisorn att ett bolag har konstruerat fakturor för att undvika skatt. 

Beloppet på fakturorna uppgår till mellan 3 000 och 25 000 kronor och består av fem fakturor. 

Detta är ett bra exempel för att ansvarsfriheten för de ansvariga bör avstyrkas i 
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revisionsberättelsen. Ytterligare granskning från revisorn har skett för att upptäcka om fler fel 

finns inom bolaget, vilket inte fanns. Efter uppmärksammandet har felen kring fakturorna 

åtgärdats och personen som upprättade fakturorna har bytts ut. Vid tidpunkten för bokslut 

föreligger därför inget fel, vilket gör att revisorn väljer att skriva en erinran istället för att 

lämna en anmärkning i revisionsberättelsen. Detta grundar revisorn på att felen är åtgärdade 

och att revisorns anvisningar har följts. En anmärkning i revisionsberättelsen skulle, enligt 

revisorn, enbart skada bolaget.
84

 

3.3.4.2 Dålig intern kontroll som inte förbättras 

Revisorn har under ett år studerat ett företags organisation och dess interna kontroll och funnit 

väsentliga brister inom systemet. Revisorn hittade även brister i organisationen angående 

ansvar och befogenheter för olika befattningshavare. Bristerna har påpekats av revisorn, men 

ingen förbättring från bolagets sida har skett. Detta bidrar till att det uppkom väsentliga fel i 

årsbokslutet, exempelvis har upplupna kostnader utelämnats i bokslutet och råmaterial har 

redovisats som enbart en tillgång utan motsvarande skuld till leverantören. Beloppet är 

väsentligt då det är stort i relation till bolagets resultat och ställning. Revisorn konstaterade att 

kontrollen av den interna verksamheten fortfarande var väldigt bristfällig och kunde därmed 

inte utesluta att det kunde finnas fler fel i bokslutet. Slutsatsen blev att bokslutet inte var 

tillförlitligt och en rättvisande bild av företaget kunde inte ges. Detta ledde till en anmärkning 

om intern kontroll i revisionsberättelsen.
85

 

3.3.4.3 Förbjudet lån 

I följande exempel har den ansvarige för bolagets dagskassor inte satt in delar av kassans 

behållning på bolagets konto utan istället använt dessa för privat bruk. Anledningen till att 

denne inte har fullgjort sina uppgifter var för att täcka en spelskuld. Detta var den enda 

utvägen för den ansvarige. Året därpå då turen hade vänt satte denne tillbaka pengarna på 

kontot jämte ränta. Insättningen registrerades inte förrän på det nya räkenskapsåret. Denna 

form av lån är inte tillåtet enligt ABL, vilket revisorn klargjorde och gjorde ett övervägande 

om händelsen har gjort att bolaget lidit skada. Då den ansvarige hade betalat in beloppet samt 

marknadsmässig ränta ansåg revisorn att bolaget inte hade lidit skada. Revisorn lämnade en 

revisionsberättelse som avvek från standardutformningen genom en upplysning där det 

framgick att bolaget haft en fordran på den ansvarige och att denna form av lån strider mot 

låneförbudet i ABL. Revisorn nämnde även att lånet hade reglerats efter räkenskapsårets 
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utgång. Den ansvarige var i detta exempel även styrelseledamot i bolaget, men trots denna 

försummelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet då bolaget ej hade lidit skada.
86

 

3.4 Bokslutsrapporten 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för vissa aktiebolag i syfte att minska administrativa 

bördor för de 250 000 företag som faller inom kriterierna för avskaffandet. För att företagen 

ska få en kvalitetssäkrad redovisning har branschen utvecklat en auktorisation av 

redovisningskonsulter och en ny svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Detta bidrar 

till att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen kvalitetssäkras under det löpande 

arbetet och en bokslutsrapport avges för att bekräfta detta. Det är branschorganisationerna Far 

och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, som har utarbetat bokslutsrapporten 

enligt internationell standard och det är bara auktoriserade redovisningskonsulter som får 

upprätta dessa.
87

 Det finns inte någon statlig tillsyn över redovisningskonsulter och det är 

ingen skyddad titel
88

. Rapporten bekräftar att konsulterna har genomfört löpande kontroller 

och rimlighetsbedömningar av den ekonomiska redovisningen hos företag. Detta gör att fel 

undviks, en korrekt redovisning skapas och att en rättvisande bild över företagets ställning 

och resultat ges. Då bokslutsrapporten enbart kan utfärdas av en auktoriserad 

redovisningskonsult bygger inte rapporten på urval och stickprov utan på hela den 

underliggande redovisningen. Upprättandet av bokslutsrapporten kan enbart ske då alla delar 

helt uppfyller Rekos krav. Genom att kvalitetssäkringen sker kontinuerligt under 

redovisningsarbetet utgör den ekonomiska rapporteringen ett löpande kontrollerande 

beslutsunderlag i verksamheten.
89

 

Relevanta lagar och normer för redovisningen uppfylls genom att bokslutsrapporten verifierar 

att uppdrag och redovisning uppfyller Rekos krav, vilket gör att bokslutsrapporten bör hålla 

hög kvalité och tillförlitlighet. Banker kan använda bokslutsrapporten som underlag för 

företagsbedömningar och vid kreditbeslut då banken kan vara säker på att företaget har 

ekonomiska rutiner samt kontroller som genomförs kontinuerligt under hela arbetsåret och 

inte enbart vid räkenskapsårets slut. Banken kan även använda bokslutsrapporten för 
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rimlighetsbedömningar, vilket bör bidra till att förtroendet ökar för den ekonomiska 

rapporteringen och i bankens ekonomiska dialog med företaget.
90

 

Alla företagsformer kan få en bokslutsrapport utfärdad, det vill säga även enskilda firmor och 

handelsbolag. För dessa företag ges en möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten och 

förtroendet stärks för de verksamheter som vill övergå till aktiebolag i framtiden. 

Kreditbedömningen för nystartade aktiebolag blir därmed enklare.
91

 Ett exempel på hur 

bokslutsrapporten är utformad beskrivs i bilaga 3. 

Nedan visas likheter och skillnader mellan bokslutsrapporten och revisionsberättelsen: 

Egenskap 

Boksluts- 

rapport 

Revisions- 

berättelse 

Arbetet har följt en förutbestämd form 

och struktur för att motverka fel JA JA 

Extern totalkontroll av den löpande 

redovisningen JA NEJ 

Bekräftelse av att gällande lagar 

och regler är uppfyllda JA JA 

Kontroll av skatter och avgifter JA JA 

Rimlighetsbedömning av redovisning 

och ekonomisk rapportering JA JA 

Årsredovisning/bokslut har granskats för fel JA JA 

Syftar till att visa en rättvisande bild JA JA 

Extern bekräftelse av enskilda balansposter NEJ JA 

Rapporten omfattar samtliga transaktioner och 

affärshändelser i verksamheten JA NEJ 

Rekommendation om fastställande av 

resultat- och balansräkningen NEJ JA 
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Egenskap 

Boksluts- 

rapport 

Revisions- 

berättelse 

Uttalande om styrelsens förvaltning NEJ JA 

Rapportform framgår av årsredovisningen JA JA 

Friskriver styrelse/ägare från ansvar NEJ NEJ 

Kan omfatta månatliga rapporter* JA NEJ 

Finns för alla företagsformer JA NEJ 

Utfärdaren är ansvarsförsäkrad JA JA 

*) Införs under 2011 

Figur 2. Egen bearbetning av Vad skiljer bokslutsrapporten från revisionsberättelsen? Källa: SRF 

3.5 Sammanfattning av referensram 

Det föreligger ett beroendeförhållande mellan banken och företaget då banken behöver 

företagskunder att låna ut pengar till och företagen i sin tur är i behov av banker för att kunna 

finansiera sin verksamhet. I modellen över en kreditöverenskommelse, i figur 1, beskrivs 

kreditprocessens olika skeden utifrån företagets och bankens perspektiv. Respektive part 

framför dess argument vilket resulterar i ett kreditbeslut. Kreditbeslutet grundar sig på den 

information som företaget lämnar om dess ekonomi och ledning. En del av den information 

som företaget lämnar är årsredovisningen där revisionsberättelsen ingår. Revisionsberättelsen 

är den enda offentliga rapport som revisorn lämnar genom sin granskning av företag. 

Revisionsberättelsen är ett resultat av revisionen där revisorn uttalar sig om ett antal i förväg 

standardiserade påpekanden. I revisionsberättelsen ska revisorn lämna anmärkning om 

väsentliga felaktigheter påträffats under revisionens gång. En revisionsberättelse klassificeras 

som ren eller oren. En ren revisionsberättelse är standardiserad enligt RS 709 och en oren 

revisionsberättelse avviker från standardutformningen då den innehåller anmärkningar. 

Revisionsplikten har avskaffats för vissa aktiebolag under 2010 vilket betyder att dessa 

mindre företag kan välja bort revisionen och därmed revisionsberättelsen. En annan form av 

rapportering som kan jämföras med revisionsberättelsen är bokslutsrapporten som upprättas 

av en auktoriserad redovisningskonsult. 
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4 Empiri  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Bank A 

Respondenten från Bank A är företagsrådgivare och har haft denna befattning i snart tjugo år. 

I och med detta har denne flerårig erfarenhet inom bankens företagsverksamhet. 

Nedanstående information är sammanställd från intervjun den 27 april 2011.   

4.1.1 Bank A:s kreditgivningsprocess 

För att ett företag ska få ett lån hos Bank A krävs det att kunden presenterar sin affärsplan, 

resultat- och likviditetsbudget, kapitalbehovsbeskrivning, marknadsundersökning och 

proforma, i de fall det krävs, som beskriver balansräkningen. Dessa dokument är underlag 

som behövs för att inleda en kreditgivningsprocess. För rådgivarna är det viktigt att det är 

kunden som har sammanställt de ovanstående dokumenten för att informationen inte ska vara 

upprättad ur bankens perspektiv. Från den information kunden lämnar till banken urskiljs 

olika nyckeltal och det upprättas även analyser kring verksamheten. Om företaget exempelvis 

bedriver verksamhet som har negativ påverkan på miljön görs en miljöanalys. Uppgifter om 

företaget, exempelvis olika nyckeltal, skrivs in i en såkallad sourcingmodell vilken utgör 

grunden till den ratingmodell där ett värde av företagets kreditvärdighet utfaller. Detta 

ratingsystem innefattar en sifferskala där en hög siffra representerar en hög kreditvärdighet 

och en låg siffra representerar en låg kreditvärdighet. Informationen kring krediten 

sammanställs av företagsrådgivaren i ett PM i syfte att skapa ett underlag för 

kreditbedömningen.  

De faktorer Bank A främst beaktar vid kreditbedömningen är ledning och marknad, det vill 

säga att personen eller personerna bakom företaget har god kunskap, erfarenhet och god 

vetskap om branschen samt att marknaden företaget befinner sig på har goda framtidsutsikter. 

Bank A har tillgång till branschanalyser där olika marknader kan studeras och analyseras 

I empiriavsnittet presenteras en sammanställning av intervjuerna från respektive bank.  

 Bankerna presenteras separat i varsitt avsnitt där en presentation av respondenten 

inleder varje avsnitt. Vidare delas varje banks del in i rubrikerna kreditgivningsprocess och  

revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning i syfte att lättare kunna följa bankernas 

uttalanden i varje fråga.  
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vilket är till god hjälp vid bedömningen. Andra faktorer som är viktiga vid 

bedömningsprocessen är företagets återbetalningsförmåga, konjunkturkänslighet och den risk 

krediten medför. Respondenten vid Bank A påpekar att relationen mellan företaget och 

rådgivaren har betydelse i det avseende att det finns en historik kring tidigare affärer och att 

det inte krävs en lika omfattande undersökning om personerna bakom företaget. I övrigt 

krävs, enligt respondenten, samma underlag från kunden trots att en tidigare relation 

föreligger. Det kan göras viss skillnad om det kreditsökande företaget är etablerat eller 

nyetablerat då det vanligtvis finns historik om ett etablerat företag som Bank A kan ta hjälp av 

vid bedömningen. För ett nyetablerat företag krävs mer omfattande bakomliggande 

information angående företaget för att kunna bedöma dess kreditvärdighet. Respondenten gör 

ingen skillnad på kreditens storlek då det gäller bedömningen, samtliga moment utförs 

oberoende av kreditens storlek. Denne menar att det istället är viktigt att beakta anledningen 

till kreditbehovet och att exempelvis en investering måste generera något positivt för företaget 

om kredit ska beviljas. Vid kreditgivning tar Bank A en risk då de i värsta fall inte får tillbaka 

de utlånade pengarna. Vid en ökad kreditrisk kan banken välja att kräva extra säkerheter för 

sitt lån eller att höja priset för krediten, det vill säga räntan, för att kompensera den risk 

banken ställs inför. 

Vid kreditbeslut krävs det att minst två anställda med behörighet gemensamt beviljar krediten. 

Vid större krediter krävs det att flera rådgivare är delaktiga vid beslutet och de kan i vissa fall 

behöva beviljas av en kreditstyrelse. 

4.1.2 Revisionsberättelsens betydelse för Bank A vid kreditgivning 

Revisionsberättelsen har betydelse vid beslutsprocessen för kreditgivning i det avseende att 

den finns med i ratingmodellen. Modellen tar hänsyn till om revisionsberättelsen är ren 

respektive oren men kan ej urskilja vilken typ av anmärkning som föreligger. En anmärkning i 

revisionsberättelsen ger en lägre rating, vilket betyder att kreditvärdigheten hos företaget i 

fråga försämras. Även tidigare års revisionsberättelser beaktas i modellen och påverkar 

bedömningen vid ny kreditgivning.  

Respondenten menar att en ren revisionsberättelse är en bra ”stämpel” på att företaget sköter 

sin verksamhet men det behöver ej vara en kvalitetsstämpel då felaktigheter, trots revisionen, 

kan förekomma. Vid en ren revisionsberättelse gör Bank A inga ytterligare åtgärder för att 

kontrollera om revisionen är riktig. Vid anmärkning i revisionsberättelsen, det vill säga att den 

är oren, sker en uppföljning i syfte att undersöka vilken orsak som ligger bakom 
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anmärkningen. Första stadiet är att kontakta företaget och få en förklaring till varför 

anmärkning föreligger. Beroende på svaret tar respondenten kontakt med företagets revisor, 

detta efter medgivande från företaget i fråga då kontakt med revisor utan medgivande från 

företaget äventyrar banksekretessen. Har företaget en godtagbar anledning till varför 

revisionsberättelsen innehåller anmärkning kan respondenten i vissa fall bortse från 

anmärkningen. Anmärkningar som beror på upprepade fel ses som en allvarligare typ av 

anmärkning än sådant som kan ha orsakats av mänsklig faktor. En engångsföreteelse är ett 

annat exempel på en mindre allvarlig anmärkning. Att ej inbetala skatt i tid är ett exempel på 

en försummelse som snabbt kan orsaka negativa konsekvenser för ett företag då kontakt med 

kronofogden tas relativt snabbt i detta fall. Detta i motsats till en obetald leverantörsfaktura 

som vanligtvis inte hamnar hos kronofogden lika snabbt. Respondenten vid Bank A påträffar 

orena revisionsberättelser relativt ofta. Anledningen till detta tror respondenten kan vara att 

dessa företag oftast inte har någon specifik ekonomiavdelning, vilket kan betyda att mindre 

kontroll och vetskap kring ekonomin föreligger. Vid utredning av en oren revisionsberättelse 

anser respondenten att det underlättar att få tillgång till den revisionsrapport revisorn har som 

underlag för revisionen. Respondenten anser att utformningen på revisionsberättelsen 

uppfyller bankens informationsbehov vid kreditgivning. Denne tror att en mer utvecklad 

revisionsberättelse skulle kunna leda till mer utrymme för egna tolkningar. 

Då det gäller avvecklingen av revisionsplikten för vissa aktiebolag tror Bank A att kriterierna 

för vilka företag som får välja bort revisionen, inom en snar framtid, kommer att höjas. Inom 

Bank A har inget centralt beslut tagits kring detta, men samma ingående granskning vid 

kreditgivning kommer ske med eller utan revisionsberättelse. Respondenten tror att 

bokslutsrapporten kan komma att användas som underlag istället för revisionsberättelsen i 

kreditgivningsprocessen. Denne tror att de företag som väljer bort revisionen istället kommer 

att anlita redovisningskonsulter. Dessa konsulter arbetar troligtvis på revisionsbyråer, vilket 

betyder att banken kommer att få tillgång till i stort sett samma externa information som en 

revisor skulle ha lämnat. 

Respondenten uppfattar att kundens relation till revision varierar. Vissa företagare ser 

revisorn som en tillgång och har en nära relation med denne. Om revisionsberättelsen är ren 

visar företagarna gärna upp den.  
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4.2 Bank B 

Respondenten vid Bank B är företagsmarknadschef och har som uppdrag att leda och 

koordinera företagsrådgivarna. Respondenten har varit aktiv inom bankbranschen i många år 

och har därmed erfarenheter inom företagsmarknaden. Nedanstående information kommer 

från intervjun den 28 april 2011.   

4.2.1 Bank B:s kreditgivningsprocess 

Kreditgivningsprocessen på Bank B inleds med ett möte där banken erhåller nödvändig 

information från företaget. Denna information ska bestå av historiska och aktuella siffror 

angående företagets ekonomiska ställning och resultat. Företaget ska även kunna presentera 

en prognos bestående av exempelvis en likviditetsbudget för att visa på kommande 

kassaflöden. Företaget ska kunna lämna bakgrund och motivering till varför behovet av kredit 

föreligger. Informationen som banken tillhandahåller analyseras och granskas i syfte att 

fastställa om informationen är trovärdig och realistisk. Kreditupplysningar tas på företaget, på 

styrelsens medlemmar samt ägare. Anledningen till att upplysningar inte enbart tas på förtaget 

är för att exempelvis utreda om ägarna har tidigare anmärkningar eller konkurser bakom sig 

då detta skulle kunna tyda på ett fortsatt liknande beteende. Utifrån analyserna upprättas ett 

kredit-PM vilket används som beslutunderlag vid kreditgivning. 

De faktorer som Bank B beaktar vid kreditbedömning är vilken bransch företaget tillhör, 

vilken verksamhet de bedriver, dess ägare, förtroendet gentemot ägarna, företagets affärsidé 

och dess affärsplan. Det viktigaste för Bank B, vid kreditgivning, är att företaget har ett stabilt 

kassaflöde. Detta gäller både det befintliga kassaflödet och hur prognosen förväntas bli de 

kommande åren. Enligt respondenten är ej historik kring kassaflödet avgörande då det är de 

framtida flödena som är väsentliga. Anledningen till att detta är viktigt beror på att företaget 

ska kunna fullgöra sina skyldigheter att betala ränta och amortering. Det är lättare att bedöma 

ett etablerat företag vid kreditgivning då de har en historik som rådgivaren kan granska. Ett 

etablerat företag kan även ha haft krediter sedan tidigare vilket är positivt om de har fullgjort 

sina skyldigheter gentemot banken och vice versa. Enligt statistik löper nyetablerade företag 

större risk för fallissemang vilket beaktas av Bank B i kreditprocessen.  Bank B gör ingen 

skillnad vid kreditbedömningen då det gäller ett företags storlek, men det är i de flesta fall 

lättare att bedöma ett större företag då de oftast har en etablerad och fungerande 

ekonomifunktion verkande inom företaget. I ett litet företag är det vanligt att en person agerar 

flera roller inom företaget, då exempelvis en snickare arbetar på byggen under dagtid och 

nattetid sköter bokföringen. Om företaget har en enhet som enbart sköter ekonomin har 
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banken en specialiserad person att kontakta vid eventuella frågor, vilket underlättar. Vilken 

bransch företaget verkar inom har viss betydelse när det kommer till bedömningen av företags 

kreditvärdighet då vissa branscher medför en ökad kreditrisk. Relationen mellan företaget och 

banken är viktig enligt respondenten då en god relation innefattar ett förtroende som bland 

annat underlättar vid bedömningen kring företagets pålitlighet. Respondenten påpekar att en 

lång relation inte alltid behöver vara en god relation. Det är en svår balansgång mellan att ta 

vara på kundens intresse och bankens intresse då båda ska beaktas men att en situation där 

rådgivaren är illojal mot banken inte får inträffa. Då det gäller storleken på krediten skiljer 

processen sig åt då mindre krediter endast behandlas i ratingsystem och större krediter kräver 

en mer omfattande genomgång av en rådgivare. I övrigt skiljer sig ej kriterierna åt, vid 

bedömning av företagets kreditvärdighet, beroende på kreditens storlek.   

Kreditprocessen avslutas med ett beslut som alltid tas av minst två personer. Då kredit till 

företaget avslås lämnas alltid en motivering om varför krediten inte beviljas. Den vanligaste 

anledningen till att en kredit ej beviljas är att bristande återbetalningsförmåga råder. Om Bank 

B däremot beviljar krediten startas produktionen av den, vilken slutar med en utbetalning. 

Varje år gör Bank B en uppföljning där de granskar företagets resultat och ställning för att se 

om det stämmer överens med prognostiserad budget. Anledningen till denna uppföljning är 

framförallt att se om kreditavtalet kan fortlöpa eller om åtgärder behöver vidtas.  

4.2.2 Revisionsberättelsens betydelse för Bank B vid kreditgivning 

Bank B tar hänsyn till om revisionsberättelsen är ren respektive oren vid kreditgivning. 

Respondenten påpekar att banken förutsätter att revisionsberättelsen är ren då ett företag 

kontaktar dem för kreditgivning, men detta är inte alltid fallet. Om revisionsberättelsen är ren 

vidtas ej åtgärder men om den däremot innehåller anmärkningar ses detta som en 

varningsflagga som behöver ses över. Det första banken gör, vid en oren revisionsberättelse, 

är att kontakta företaget för en förklaring till varför anmärkning föreligger. Råder det 

godtagbar anledning till varför anmärkning har uppstått och att åtgärder har vidtagits kan 

kredit ändå beviljas. Om revisionsberättelsen innefattar anmärkning kan dess negativa 

påverkan ej uppvägas med en högre säkerhet för en kredit. Räntan påverkas inte av en 

anmärkning i revisionsberättelsen då det inte är priset som har betydelse, utan det är 

förklaringen till varför anmärkning har uppstått som ska framgå för att anmärkningen ska 

godtas. Efter samtal med företaget kontaktas dess revisor efter godkännande av företaget, då 

sekretessen inte får brytas, för mer information. För att underlätta bankens arbete kan 

revisorns rapporter vara till god hjälp, men det är sällan banken får ta del av dessa. Vid större 
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krediter införs ofta en klausul i kreditavtalet där kunden ger sitt medgivande till kontakt med 

dess revisor utan återkommande förfrågan. Detta betyder att banken inte behöver kontakta 

företaget angående ytterligare kontakt med revisorn vid varje nytt tillfälle. Trots att 

revisionsberättelsen är ren kan revisorn, eller skattejurist, kontaktas i andra syften såsom vid 

rådfrågning rörande exempelvis generationsskiften, bolagsförvärv och internprissättning vid 

koncerner. En anmärkning som kan ses som mindre allvarlig för respondenten kan vara 

engångsföreteelser där exempelvis skatt inte har inbetalats till Skatteverket och där en bra 

förklaring finns till händelsen. Anledningen till att en bra förklaring krävs är att det är svårt att 

avgöra vad som är en engångsföreteelse. En allvarlig anmärkning är enligt respondenten ett 

återkommande beteende. Även detta kan gälla skatteinbetalningar, då dessa vid upprepande 

fall kan ses som allvarliga företeelser. Om anmärkning i revisionsberättelsen uppstår under 

pågående kredittid påbörjas samma process som vid utredning av anmärkning inför en ny 

kreditgivning. Bank B påträffar orena revisionsberättelser ytterst sällan vid kreditgivning till 

företag.  

Respondenten vid Bank B har inte några invändningar angående utformningen och innehållet 

av revisionsberättelsen. Denne anser att revisionsberättelsen förmedlar den information som 

är nödvändig för banken vid kreditgivning. Att anmärkningar anges i revisionsberättelsen 

anser respondenten är positivt då det framgår vad som har lett till anmärkningar och inte 

enbart att anmärkningar finns. Bank B har inte tagit några interna beslut kring åtgärder för 

aktiebolag som väljer att avskaffa sin revisor då det är för tidigt i processen att se effekten av 

beslutet om avskaffandet. Respondenten tror att gränserna för vilka företag som berörs av 

avskaffandet kommer att höjas inom en framtid för att anpassas efter EU. Genom 

avskaffandet av revisionsplikten för vissa aktiebolag kommer bokslutsrapporten få en 

betydande roll som ersättare till revisionsberättelsen. Bokslutsrapporten ger mer aktuella 

siffror medan revisionsberättelsen upprättas mer sällan vilket gör att informationen kring 

företaget kan bli mindre aktuell vid tillgång till endast revisionsberättelsen. Ett exempel på 

detta kan vara att ett kreditbeslut ska tas i mars 2011 men banken får årsredovisning med 

revisionsberättelse från 2009 års bokslut då 2010 års bokslut ej är upprättat. Detta gör att 

underlaget är inaktuellt och i vissa fall inte kan användas. Respondenten anser att 

bokslutsrapporten är ett bra komplement till revisionsberättelsen, men en nackdel är att 

tillgångarnas värde ej är fastställda då det ej har bekräftats genom en externt granskad 

inventering. Respondenten har ingen direkt uppfattning kring vad företag anser om 

revisionsberättelsen, men denne tror att det i allmänhet ses olika på revision beroende på 
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företagets storlek. Respondenten tror att mindre företag ser revisorn som en mer påfrestande 

kontrollant medan större företag ser revisorn som en tillgänglig partner. 

4.3 Bank C 

Respondenten på Bank C är företagsgruppchef och ansvarar över kreditanalytiker sedan några 

år tillbaka. Innan denna befattning arbetade respondenten själv som kreditanalytiker. Detta ger 

respondenten kunskaper inom företagsmarknaden. Nedanstående fakta är hämtad från 

intervjun den 28 april 2011.  

4.3.1 Bank C:s kreditgivningsprocess  

Bank C:s kreditgivningsprocess inleds med att information från kunden insamlas i form av 

mjuk och hård fakta, exempelvis idéer kring företaget och årsredovisning och övrig konkret 

fakta om företaget. Kreditupplysningar tas på företaget för att undersöka om 

betalningsanmärkningar eller andra anmärkningar finns. Vid kredit till nyetablerade företag 

krävs ofta någon form av borgen från ägarna och då tas även kreditupplysning på dessa. När 

informationen är insamlad skrivs ett kredit-PM där alla risker kring krediten ska tas med. 

Dessa risker utgörs i form av ägarrisk, informationsrisk, branschrisk, företagsrisk och 

finansiell risk. Dessa risker vägs samman och utgör den totala kreditrisken för banken. Bank 

C använder sig av ett ratingsystem där företags kreditvärdighet klassificeras. Denna 

klassificering grundar sig på den information banken har fått in av företaget. Kredit-PM:et 

utgör underlag för kreditbeslutet och ju högre kredit desto mer utförlig och ingående 

beskrivning genomförs. Nyetablerade företag som inte har tagit fram exempelvis en affärsplan 

och upprättat budgetar slussar Bank C till Nyföretagarcentrum där de får hjälp att utveckla 

sina idéer för att sedan återkomma till Bank C med en affärsplan och kalkyler för att vidare 

diskutera om eventuella framtida affärer. Många av de slussade företagen upptäcker vid 

närmare genomgång att deras affärsidé inte håller eller att de inte vill starta ett eget företag. 

Detta leder till att några företag inte kommer tillbaka till banken medan de som kommer 

tillbaka är bättre förberedda och kan få en snabbare hantering av eventuella 

kreditförfrågningar. 

En faktor Bank C lägger stor vikt vid, när ett kreditbeslut till ett företag ska tas, är om 

företaget bedriver en verksamhet som på sikt kan betala tillbaka krediten, det vill säga 

återbetalningsförmågan. Utöver detta beaktar Bank C företagets bokslut och dess prognoser 

samt upprättar och analyserar en känslighetsanalys kring företagets verksamhet. 

Beslutsprocessen skiljer sig åt beroende på företagets storlek. Vid mindre företag måste 
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hänsyn tas till de nominella beloppen och inte enbart företagets nyckeltal då dessa belopp kan 

fluktuera drastiskt i och med att talen är låga i mindre företag. Policyn är däremot densamma 

oberoende av företags storlek och i vilket skede konjunkturen befinner sig. Kriterierna ska 

vara uppfyllda och återbetalningsförmågan kunna styrkas. Vid kreditgivning till nyetablerade 

företag påpekar respondenten att sannolikheten för konkurs inom de närmsta fem åren är hög, 

vilket gör att dess rating blir lägre under dessa år. Årligen genomförs en automatisk 

genomsökning i olika upplysningscentraler för samtliga företag där eventuella anmärkningar, 

exempelvis betalningsanmärkningar, påträffas. Om det föreligger anmärkningar utreds 

orsaken till dessa. Vilken bransch företaget är verksam inom påverkar även ratingen då 

branschsnittet är en faktor i ratingsystemet. Relationen mellan banken och företaget är viktig 

då banken får vetskap om hur företaget drivs och hur ägarna styr företaget strategiskt. Om ett 

företag har krediter hos Bank C sedan tidigare kan det underlätta vid ny kreditgivning då en 

relation redan föreligger. Det som är mest intressant är storleken på krediten och hur de ska 

hantera återbetalningen av samtliga krediter. 

Innan ett beslut fattas kring krediten granskas kreditunderlaget av en analytiker. Denna 

granskning sker noggrant och varje del såsom säkerheter och de risker krediten medför 

analyseras. Utifrån granskningen fattas ett beslut av en kreditdelegation bestående av minst 

två personer med rättbefogenhet. Krediten blir antingen beviljad eller avslagen. Vid avslagen 

kredit förklarar Bank C anledningen till detta. Respondenten påpekar att om ratingen blir låg 

från början avslutas processen i ett tidigt skede och även här ges en förklaring till varför.  

4.3.2 Revisionsberättelsens betydelse för Bank C vid kreditgivning  

Bank C har inte någon egen parameter för revisionsberättelsen i deras ratingsystem, men 

hänsyn tas ändå till den vid besluttagandet. Respondenten påpekar att revisionsberättelsen 

beaktas vid kreditbedömningen och innehåller den ingen anmärkning är detta positivt och i 

detta fall lägger Bank C inte heller någon ytterligare vikt vid den. Respondenten vid Bank C 

upplever att orena revisionsberättelser förekommer sällan, omkring tio procent innehåller 

anmärkningar. Om det finns anmärkningar i revisionsberättelsen medför det mer arbete för 

banken då ytterligare granskning kring dessa måste utföras och företagets kreditansökan 

hamnar i lägre prioritet. Då revisionsberättelsen är oren granskar Bank C i vilken omfattning 

anmärkningen är och tittar specifikt på om denna kommer att påverka återbetalningsförmågan 

hos företaget. En anmärkning kan påverka bankens krav på säkerheter, men detta är inte 

vanligt. Räntan påverkas inte av anmärkningar i revisionsberättelsen, då det inte är en enskild 

parameter vid kreditgivning. Räntan påverkas däremot om företaget exempelvis får en 
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betalningsanmärkning som påverkar ratingen vilket kan medföra lägre rating och högre ränta. 

Respondenten anser att en mindre allvarlig anmärkning är en sådan som betraktas som en 

engångsföreteelse eller som uppstått genom slarv. För att kredit trots detta ska beviljas måste 

företaget visa på förbättring. Beror anmärkningen på en företeelse som har inträffat vid 

upprepade tillfällen anser respondenten anmärkningen som allvarlig. Kredit beviljas vid 

anmärkning i revisionsberättelsen om återbetalningsförmågan är god och anmärkningen inte 

klassificeras som alltför allvarlig. Har ett företag kredit sedan tidigare hos Bank C och 

anmärkning uppstår av mindre allvarlig typ påpekar banken detta, men vidtar inga vidare 

åtgärder. Om anmärkning i revisionsberättelsen föreligger kontaktar inte Bank C revisorn, 

utan respondenten anser att tillräcklig information finns i revisionsberättelsen. Revisorn 

kontaktas däremot om banken inte får in allt nödvändigt material som krävs vid kreditbeslutet. 

Om anmärkning uppstår under pågående kredittid påverkar det företagets rating vilket kan 

påverka räntan. Checkkrediter förlängs varje år, vid Bank C, och vid allvarliga anmärkningar 

kan banken välja att inte förlänga dessa. 

Respondenten vid Bank C har ingen synpunkt på utformningen av revisionsberättelsen då 

denne anser att utformningen är tillräcklig och att banken inte gör några invändningar på lagar 

och regler. Då revisionsplikten har avskaffats för vissa aktiebolag har Bank C tagit ett centralt 

beslut att bokslutsrapporten ska vara en tillräcklig ersättare för revisionsberättelsen. I de flesta 

avseenden anses den vara tillräckligt tillförlitlig, men då den inte behandlar företagets 

värdering av tillgångar kan banken kräva en separat värdering av detta. Respondenten råder 

företag med avsikt att växa att redan från start anlita en revisor. Respondenten tror att det kan 

uppstå problem när företag hamnar på obestånd och ej har en revisor då en 

kontrollbalansräkning enligt lag ska upprättas och granskas av revisorn. Det kan bli svårt att 

finna en revisor som på kort tid vill och kan sätta sig in i företagets räkenskaper och stå för 

granskningen. Responden vid bank C konstaterar att kriterierna för avskaffandet av 

revisionsplikten för vissa företag är relativt lågt och att de förmodligen kommer att höjas för 

att anpassas internationellt. 

Respondenten anser att företags intresse för revisionsberättelsen är varierande och många 

gånger lågt. Denne upplever att företagen reagerar först när banken påpekar att 

revisionsberättelsen har betydelse.  
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4.4 Bank D 

Respondenten från Bank D har befattningen företagsmarknadschef och har haft denna 

befattning de senaste åren. Denne har varit verksam inom bankbranschen i över tjugo år vilket 

har medfört kunskap och erfarenhet inom branschen. Nedanstående information är hämtad 

från intervjun med respondenten den 4 maj 2011.   

4.4.1 Bank D:s kreditgivningsprocess 

När ett företag som ej är kund i Bank D vill uppta någon form av kredit inleds kreditprocessen 

med att företaget kontaktar banken och fyller i en blankett som utgör basen till fortsatt 

process. Blanketten innehåller uppgifter angående företagets ägare, verksamhet, aktiekapital, 

möjliga säkerheter, tänkt revisor samt övriga upplysningar. Oavsett om företagen är befintliga 

eller nyblivna kunder inom banken krävs finansiell information vid ny kreditansökan. Denna 

information ska bestå av affärsidé, budgetar, eventuella säkerheter, eget kapital som kan 

tänkas användas i företaget, kassaflöde och återbetalningsförmåga. Vid kreditgivning till 

nyblivna företagskunder tar banken kreditupplysningar på ägarna för att granska deras 

historik, det vill säga om de har tidigare betalningsanmärkningar eller konkurser. Bank D 

kräver ibland borgen av nyblivna företagskunder, vid kreditgivning, från någon av ägarna. 

Detta på grund av att banken vill vara säkra på att bli underrättade vid eventuella ägarskiften 

och att de vill vara övertygade om att ägarna tror på sin idé. Bank D:s nästa steg i 

kreditprocessen är att granska den information företaget har lämnat för att undersöka dess 

rimlighet. I vissa fall sker detta i jämförelse med branschsnittet. Banken dokumenterar 

underlaget till krediterna och denna dokumentations omfattning skiljer sig åt beroende på 

kreditens storlek. Vid större kreditengagemang krävs en mer omfattande dokumentation där 

banken fördjupar sig i företagets verksamhet. Dokumentationen sammanställs av den 

kundansvarige rådgivaren i ett affärs-PM. Information som banken erhåller från företaget 

skrivs in i ett system, som infattar olika parametrar, vilket blir underlag för ratingen, det vill 

säga företagets kreditvärdighet. Systemet räknar inte ut ratingen utan det är den enskilde 

kundansvarige rådgivaren som gör en bedömning av underlaget och därigenom bestämmer 

företagets rating. 

De faktorer Bank D beaktar vid kreditgivning är hur stort företagets egna kapital är, dess 

kassaflöde, affärsidé, budgetar, säkerheter och företagets återbetalningsförmåga. 

Återbetalningsförmågan är den faktor som väger tyngst i bedömningen av företagets 

kreditvärdighet samt den finansiella motståndskraften då denna bedömer hur stor risken är att 

banken ej återfår krediten. Kreditprocessen är densamma oavsett om företaget är stort eller 
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litet då samma parametrar bedöms. Detta gäller även om företaget är ett etablerat eller ett 

nyetablerat företag. Däremot har storleken på krediten betydelse då en större kredit kräver en 

djupare granskning. Storleken på krediten sätts i relation till vilken verksamhet företaget 

bedriver, omsättning och kassaflöde och framförallt vad krediten ska användas till. Vissa 

branscher är mer kapitalkrävande, exempelvis tillverkande företag, medan andra branscher 

har mindre behov av kapital, exempelvis konsultverksamheter. Respondenten påpekar att viss 

försiktighet krävs vid kreditgivning till företag i vissa branscher då de kan vara mer 

konkursbenägna. Relationen mellan banken och företaget är även en viktig faktor vid 

kreditgivning då processen underlättas om ett förtroende föreligger. Likaså underlättas 

processen om företaget har en relation med banken och har en historik sedan tidigare.  

Då Bank D:s organisation till stora delar är decentraliserad sker de flesta kreditbesluten på de 

lokala kontoren av den kundansvarige rådgivaren på banken. Detta bidrar till att stort ansvar 

läggs på den enskilde kundansvarige rådgivaren. Vid större krediter krävs det att beslutet tas i 

samråd med en anställd med högre befogenhet. Vid ännu större krediter skickas kreditärendet 

till central nivå. Oavsett kund grundar sig beslutstagandet på samma process, dock måste 

hänsyn tas till att varje företagskund är unik. Viss anpassning måste därmed, utefter kunden, 

ske.  

4.4.2 Revisionsberättelsens betydelse för Bank D vid kreditgivning 

Bank D granskar revisionsberättelsen vid beslutsprocessen, både den senaste och historiska. 

Den är inte avgörande för beslutet om kredit då andra faktorer kan väga upp dess brister, 

exempelvis om det föreligger en god relation mellan företaget och banken. Om företagets 

revisionsberättelse inte innehåller några anmärkningar gör Bank D inte någon vidare 

granskning kring den. Däremot följer de alltid upp anmärkningar i revisionsberättelsen genom 

att kontakta kunden för att utreda om någon bristande rutin ligger som grund till 

anmärkningen och om åtgärd har vidtagits. Banken vill försäkra sig om att problemet ej 

kvarstår i verksamheten och att det inte blir en återkommande företeelse. Respondenten vid 

bank D poängterar att det snarare är nyckeltal och företagets ekonomiska ställning som 

påverkar bedömningen och uppfyller dessa parametrar bankens krav läggs mindre vikt vid 

revisionsberättelsen. En anmärkning i revisionsberättelsen påverkar inte vilken säkerhet Bank 

D kräver av företaget om anmärkningen inte är allvarlig. En allvarlig anmärkning kan enligt 

respondenten vara upprepade företeelser gällande obetalda skatter och moms. Mindre 

allvarliga anmärkningar är enligt respondenten engångsföreteelser som har åtgärdats. 

Respondenten påpekar att banken är särskilt angelägna om att följa upp anmärkningar 
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gällande felaktigheter i lager och pågående arbeten då dessa faktorer påverkar en eventuell 

säkerhet i form av företagshypotek. Räntan påverkas inte av en anmärkning i 

revisionsberättelsen utan det är snarare nyckeltalen som orsakar en förändring i ränteläget. 

Bank D kontaktar vanligtvis inte företagets revisor angående revisionsberättelsen, däremot 

försöker de involvera revisorn i bankens relation med företaget i övrigt genom att exempelvis 

bjuda in denne till möten. Banken har ofta en god relation med revisorn i större företag då 

denne oftast har god kännedom om företaget. Andra tillfällen då revisorn berörs är då banken 

stämmer av med företaget om vissa projekt eller nya idéer har godkänts av revisorn. 

Processen kring utredningen av en anmärkning sker på samma sätt om den uppstår under en 

pågående kredittid.  

Respondenten har ingen åsikt gällande utformningen och innehållet av revisionsberättelsen, 

dock poängterar denne att det är positivt att de problem som föreligger framgår. Hur Bank D 

ställer sig till de företag som väljer att avskaffa revision tror respondenten beror på hur dess 

verksamhet ser ut. Företag med lågt kapitalbehov kommer förmodligen inte vara i lika stort 

behov av en revisor och därigenom inte heller banken. Respondenten vid Bank D påpekar att 

det är fördelaktigt att nyetablerade företag anlitar en revisor redan från start då detta gynnar 

företagets fortlevnad. Bokslutsrapporten kommer, enligt respondenten, att få en betydande roll 

i avsaknad av revisionsberättelsen och denne påpekar även att bokslutsrapporten i vissa fall 

kan vara lika viktig som revisionsberättelsen, men bokslutsrapporten kan ge aktuella siffror 

vid önskad tidpunkt vilket revisionsberättelsen inte alltid kan göra. I ett fall då ett företag har 

ett brutet räkenskapsår kan banken, först under våren nästkommande år, få tillgång till ett 

reviderat bokslut vilket ger inaktuella siffror i dagsläget.  

Enligt respondenten är få revisionsberättelser orena och i de flesta fall beror anmärkningen på 

slarv från företagets sida. Respondenten tror att företagen anser att det är viktigt att ha en god 

relation med revisorn då det gynnar företaget på lång sikt. 
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5 Analys  

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelsen är inte främmande för någon av de fyra storbankerna då samtliga beaktar 

denna i kreditgivningsprocessen till företag. Hur den är involverad i kreditbedömningen och 

till vilken grad den beaktas skiljer sig åt hos de fyra bankerna. Då vi hädanefter skriver banker 

eller bankerna menar vi de fyra banker vi har intervjuat.  

5.1 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen går, i stora drag, till på liknande sätt hos samtliga banker. 

Processerna stämmer överens med modellen för kreditöverenskommelse i figur 1 där 

förhandlingen grundar sig på den information kredittagaren lämnar. Enligt modellen granskas 

denna information av banken för att en bedömning om informationens trovärdighet, rimlighet 

och hållbarhet ska utföras. Detta stämmer överens med samtliga bankers agerande i den 

inledande kreditprocessen. Vidare beskriver modellen, i figur 1, att den fortsatta 

förhandlingen bygger på kredittagarens förmåga att, med hjälp av sin vetskap om företaget, 

kunna argumentera för sin vilja att få beviljad kredit. Då informationen ska upprättas och 

lämnas av företaget anser vi att stor vikt läggs vid upprättarens kunskaper och erfarenhet om 

exempelvis verksamheten och företagets samt branschens prognoser. Detta då beslutet 

kommer att grundas på materialet som är framtaget av upprättaren och dess kvalité är 

beroende av upprättarens kunskap och erfarenhet. Att materialet håller god kvalité borde i sin 

tur, enligt oss, underlätta bankens kreditgivningsprocess. Då kreditgivaren, enligt modellen, 

analyserar ett företags kreditvärdighet med hjälp av det insamlade materialet läggs vikt vid 

rådgivarens kunskaper och erfarenheter då dennes bedömning är avgörande för utfallet vid 

kreditbeslutet. Vid intervjuerna med bankerna framgick det att samtliga banker grundar sina 

kreditbeslut på den information företagen lämnar. Till sin hjälp, vid 

kreditvärdighetsbedömningen, har bankerna ratingsystem där information skrivs in för att 

huvudområde. Utformningen av analysen har en liknande uppbyggnad som empirin för att 

enklare kunna följa våra resonemang. 

detta avsnitt kopplas referensramen ihop med empirin. Likheter och skillnader mellan 

bankerna presenteras och egna tolkningar och resonemang framförs kring uppsatsens 
I 
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erhålla ett företags kreditvärdighet. Hos tre av bankerna utfaller värdet automatiskt ur 

ratingsystemet medan det hos Bank D är den enskilde rådgivarens uppgift att, med hjälp av 

ratingsystemet, bedöma företagets kreditvärdighet. I detta fall anser vi att modellens 

beskrivning av kreditgivarens kunskap och erfarenhet stämmer väl överens med 

verkligenheten då rådgivarna vid Bank D har ett stort eget inflytande i kreditbeslutet. Om 

kreditgivaren har ofullständiga kunskaper och erfarenheter bör det enligt oss leda till att ett 

kreditvärdigt företag inte blir beviljad kredit och vice versa.    

Samtliga banker påpekar att relationen mellan företaget och banken är viktig då 

kreditprocessen underlättas om företaget har haft krediter hos banken sedan tidigare. I avsnitt 

3.1.2 ovan beskrivs att relationen främjas om företag har skött sina åtaganden mot banken och 

en lika omfattande granskning av företagets pålitlighet behöver i detta fall ej utföras då 

historiken talar för detta vilket överensstämmer med bankernas uttalanden. Relationen speglas 

av det ömsesidiga beroendeförhållande som råder mellan företaget och banken, där båda 

parter anstränger sig för att inte skada relationen dem emellan. Respondenten vid bank A 

poängterade att en lika omfattande granskning om personerna bakom företaget inte heller 

behöver utföras då vetskap om detta redan finns på grund av den tidigare relationen. 

Respondenten påpekade även att samma underlag från företaget krävs oavsett om en tidigare 

relation föreligger eller ej. Respondenten vid bank B påpekade att relationen mellan 

rådgivaren och företaget är viktig men att rådgivaren inte får ta tillvara på företagets intresse 

så pass mycket att det blir på bekostnad av banken. Denne påpekade att det är en svår 

balansgång när det kommer till att ta tillvara på båda parters intresse. Respondenten vid Bank 

D poängterar att relationen mellan företaget och banken är en viktig faktor i 

kreditgivningsprocessen. Vår uppfattning är att relationen har en stor betydelse för Bank D då 

en god relation, enligt respondenten, kan väga upp anmärkningar i revisionsberättelsen. Att de 

flesta kreditbeslut fattas på de lokala kontoren av rådgivarna tror vi kan vara en anledning till 

att relationen har en betydande roll i kreditprocessen hos denna bank. Detta till skillnad från 

Bank C där relationen är viktig men där den inte utgör en avgörande faktor. På denna bank 

fattas kreditbesluten inte av den enskilda rådgivaren utan av en kreditdelegation bestående av 

minst två personer med befogenhet. Detta kan enligt oss vara orsaken till att relationen mellan 

företaget och banken inte är av avgörande betydelse hos denna bank då rådgivaren som har 

kontakt med företaget ändå inte är delaktig i beslutet.  
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5.2 Bankernas hänsyn till revisionsberättelsen i kreditgivningsprocessen 

Samtliga banker tar hänsyn till revisionsberättelsen vid granskningen av företagets underlag i 

kreditprocessen, dock skiljer det sig hur stor vikt som läggs vid den. Vid kreditgivningen tar 

bankerna störst hänsyn till den senaste utgivna revisionsberättelsen, men Bank A och Bank D 

tar även hänsyn till tidigare års revisionsberättelser. Två av bankerna har med 

revisionsberättelsen som en parameter i ratingsystemet, där Bank B även har med tidigare års 

revisionsberättelser som en parameter, där en oren revisionsberättelse sänker värdet på ett 

företags kreditvärdighet och en ren revisionsberättelse höjer detta värde. Detta innebär att de 

två banker som har med revisionsberättelsen i ratingsystemet standardiserar beaktandet av den 

i kreditprocessen vilket enligt oss bör innebära att den inte kan uteslutas i processen då den 

ska skrivas in i systemet varje gång en kreditprövning utförs. Ratingsystemen tar endast 

hänsyn till om revisionsberättelsen är ren respektive oren vilket betyder att om en anmärkning 

föreligger tar systemet inte hänsyn till vilken typ av anmärkning det är. Oavsett bakgrund till 

anmärkningen behandlas de lika i systemet. När en oren revisionsberättelse registreras i 

systemet följer rådgivarna på banken upp anmärkningen manuellt. Vår uppfattning är att de 

banker som finner revisionsberättelsen som mest betydelsefull i kreditprocessen också är de 

som har ett ratingsystem där den ingår som en parameter.   

5.2.1 Ren revisionsberättelse 

När samtliga banker påträffar en ren revisionsberättelse i kreditprocessen anses det som något 

positivt. En av bankerna anser att en ren revisionsberättelse representerar en bra stämpel på att 

företaget sköter sin verksamhet men att det inte är någon fullständig kvalitetsstämpel. Detta 

på grund av att felaktigheter trots revision kan förekomma, vilket överrensstämmer med 

informationen i referensramen då revisorer enbart utför stickprov på företags olika 

verksamhetsdelar såsom vid inventeringar och interna kontroller. En annan bank påpekar att 

banken förutsätter att revisionsberättelsen är ren då företag kontaktar dem för kreditgivning. 

Detta anser vi tyder på att utgångspunkten för att ge kredit till ett företag är att 

revisionsberättelsen ska vara ren, allt annat är ett undantag. Vid mötena med bankerna 

framgick det att tre av dem ofta påträffade rena revisionsberättelser, vilket hos en av bankerna 

motsvarar 90 procent av fallen. Den fjärde banken påpekade att orena revisionsberättelser 

förekommer relativt ofta. Det är svårt att dra en slutsats om hur många revisionsberättelser 

som egentligen är rena då det krävs statistik angående detta. Frågan till respondenterna är 

ställd om hur ofta de påträffar orena revisionsberättelser vilket respondenterna kan ha tolkat 

olika då skilda meningar kan råda om ordet ofta. Den respondent som påtalade att det relativt 
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ofta förekommer orena revisionsberättelser anser att revisionsberättelsen har stor betydelse i 

kreditprocessen, vilket kan förklara varför denne anser att orena revisionsberättelser påträffas 

relativt ofta. Om bankerna påträffar en ren revisionsberättelse vid kreditgivning till företag 

utför de ingen vidare granskning för att kontrollera den utförda revisionen.  

5.2.2 Oren revisionsberättelse 

Samtliga banker beviljar i vissa fall krediter till företag trots att företagen har orena 

revisionsberättelser, men det skiljer sig mellan bankerna hur de bedömer att den orena 

revisionsberättelsen ska förbises och att kredit ska beviljas trots anmärkningen. Då företag har 

orena revisionsberättelser kontaktar bankerna företagen för att få en utförlig förklaring till 

varför anmärkningar föreligger. Bankerna fokuserar på olika faktorer till vad som anses vara 

en godtagbar förklaring till varför anmärkningar föreligger. Två av bankerna vill främst veta 

orsakerna till varför anmärkningar har uppstått då de vill utreda om händelserna är 

engångsföreteelser. De poängterar att förklaringen till den bakomliggande orsaken är viktig då 

endast en bra förklaring kan godtas. Den tredje banken vill, vid utredningen av anmärkningen, 

ta reda på dess omfattning och specifikt ta reda på om anmärkningen påverkar företagets 

återbetalningsförmåga. Banken vill även att företaget ska visa på förbättring, om kredit ska 

beviljas, trots att anmärkning föreligger. Den fjärde banken utreder vid anmärkningar om 

rutiner är bristande inom företaget och om åtgärder har vidtagits. Banken poängterar att om 

nyckeltal och företagets ekonomiska ställning är godtagbara kan mindre vikt läggas vid 

revisionsberättelsen trots anmärkningar. Två av bankerna anser att det oftast inte räcker med 

en förklaring från företag om varför anmärkningar har uppstått utan vill ha kontakt med 

företagets revisor för mer information. Då det föreligger sekretess mellan revisorerna och 

bankerna måste bankerna kontakta företagen för godkännande om att kontakta revisorn. De 

resterande bankerna kontaktar aldrig eller sällan revisorer om anmärkningar förekommer i 

revisionsberättelser. Den ena banken anser att de erhåller tillräcklig information, från 

revisorns synvinkel på anmärkningarna, i revisionsberättelsen. Dock kan revisorn kontaktas i 

övriga delar av kreditprocessen där nödvändigt material behöver samlas in. Vår uppfattning är 

att de banker som kontaktar revisorn, då anmärkning föreligger i revisionsberättelsen, är de 

banker som, i jämförelse med de två övriga bankerna, lägger störst vikt vid 

revisionsberättelsen i kreditprocessen.  Vi anser att Bank A och Bank B lägger störst vikt vid 

revisionsberättelsen då revisionsberättelsen ingår i deras ratingsystem. Dessa banker anser 

även att andra bedömningsfaktorer inte kan väga upp en oren revisionsberättelsen om inte en 

godtycklig förklaring ges. Bank B poängterade att de förutsätter att revisionsberättelsen är ren 
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hos de företag som kontaktar banken vid kreditansökan vilket vi anser är en tydlig anledning 

till att de anser den som viktig vid kreditbedömningen.     

Två av bankerna kan i vissa situationer kräva mer säkerhet för sina krediter om det föreligger 

en anmärkning i företagets revisionsberättelse. Respondenten vid Bank D påpekar att detta 

endast sker då anmärkningen i revisionsberättelsen, enligt banken, klassificeras som allvarlig. 

Hos de övriga bankerna påverkar inte en anmärkning i revisionsberättelsen hur stora 

säkerheter banken kräver vid utlåning. Bank A påpekar dock att en ökad kreditrisk kan få 

banken att kräva utökade säkerheter för sina krediter samt att räntan likaså kan höjas då en 

ökad kreditrisk föreligger. Den totala kreditriskbedömningen, vilken beskrivs under avsnitt 

3.1.1, består av att bedöma risk för fallissemang och risk vid fallissemang. Om någon av dessa 

risker är hög kan denna vägas upp av att den andra risken är låg. Denna riskbedömning, kan 

enligt oss, även tillämpas vid denna typ av kreditrisk vilket bankernas uttalande ovan styrker. 

Vi anser att en oren revisionsberättelse kan ge en ökad kreditrisk då liknande beteende kan 

upprepas i relationen till banken. Därför kan det vara nödvändigt för banken att väga upp 

denna risk med ökad säkerhet. Räntan för krediten påverkas inte hos tre av bankerna då en 

anmärkning föreligger i revisionsberättelsen. 

Gemensamt för bankerna är att respondenterna anser att anmärkningar som har uppstått 

genom engångsföreteelser ses som mindre allvarliga och att anmärkningar som tvärtom sker 

upprepade gånger ses som mer allvarliga. En av respondenterna påpekar att en utebliven 

skatteinbetalning kan ses som en mindre allvarlig anmärkning om det är en engångsföreteelse 

men att samma företeelse lika gärna kan anses som allvarlig om den skett vid upprepade 

tillfällen. Vid tre intervjuer uppkom skatt som exempel vid diskussion kring anmärkningar, 

vilket vi tror kan bero på att ej inbetald skatt är en vanligt förekommande anmärkning. Att ej 

betala skatt i rätt tid är ett brott mot skattebetalningslagen vilket är en försummelse som 

revisorn måste lämna en anmärkning om i revisionsberättelsen. Revisorn ska enligt ABL 

undersöka om företaget har uppfyllt skyldigheterna i skattebetalningslagen och denne ska 

anmärka i revisionsberättelsen om denna skyldighet ej är uppfylld. På grund av detta tror vi 

att anmärkningar gällande ej inbetald skatt är vanligt förekommande i revisionsberättelsen. En 

anmärkning som en av bankerna är särskilt angelägna om att följa upp är felaktigheter i lager 

och pågående arbeten då dessa faktorer kan påverka företagshypotek som banken använder 

som säkerhet för deras krediter.  
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Hos de två banker där revisionsberättelsen ingår som en parameter i ratingsystemet tror vi att 

det i vissa fall bör kunna vara avgörande för kreditbeslutet om revisionsberättelsen är ren eller 

oren. Detta då företag som ligger på gränsen för att anses som kreditvärdiga, i ratingsystemet, 

skulle kunna hamna under denna gräns om revisionsberättelsen innehåller anmärkning. Å 

andra sidan påverkas ett företags rating ej avsevärt, då anmärkning i revisionsberättelsen 

föreligger, om företaget har andra positiva aspekter som ger ett högt ratingvärde. Dessa 

företag kan således, enligt systemet, anses som kreditvärdiga trots anmärkningen. Dock är 

detta endast ratingsystemets syn på företagets kreditvärdighet. Som beskrivs ovan utreds alltid 

anmärkningen av rådgivaren som tar ett beslut om anmärkningen ska förbises eller ej samt om 

kredit trots anmärkningen ska beviljas.  

Som tidigare nämnts kontaktar samtliga banker företaget i fråga, när de påträffar en 

anmärkning i revisionsberättelsen, då de vill ha en förklaring till varför anmärkningen 

föreligger. Detta innebär, enligt oss, att representant kan få en avgörande roll i och med sin 

förklaring till banken och representantens skicklighet, när det kommer till att försöka övertyga 

banken att godta anmärkningen, får stor betydelse. Detta kan liknas vid modellen för 

kreditöverenskommelse i figur 1 där utfallet är beroende av de argument kredittagaren 

presenterar. Modellen beskriver förhandlingsförmågans relevans vilket vi, enligt ovan, anser 

har betydelse då det kommer till förklaringen av anmärkningen.  

5.3 Revisorns bedömning 

De anmärkningar som framkommer i revisionsberättelsen är sådana som enligt revisorn är så 

pass allvarliga att de bör komma allmänheten tillhanda. Detta betyder att det totala resultatet 

av revisorns granskning inte enligt lag är förpliktigat att offentliggöras. Vad företaget väljer 

att lämna ut till dess intressenter från revisionen av företaget är, med undantag från den 

offentliga revisionsberättelsen, alltså valfritt. Bankerna poängterade vikten av denna rättighet 

då de aldrig kontaktar företagets revisor utan tillåtelse av företaget i fråga. Detta innebär att 

viss information från revisionen kan utelämnas till bankerna och att felaktigheter som skulle 

kunna vara intressanta för banken kan exkluderas. Detta gäller i synnerhet fall då 

revisionsberättelsen inte innehåller några anmärkningar då samtliga banker i detta fall inte gör 

någon ytterligare granskning av den. Trots att de anmärkningar som finns i 

revisionsberättelsen anses som allvarliga enligt revisorn visade det sig att bankerna gör en 

egen kategorisering av vad de finner som mindre och mer allvarliga anmärkningar i 

revisionsberättelsen.  
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Vilken företeelse som tillslut leder till en anmärkning kan enligt oss ses som en 

bedömningsfråga från fall till fall vilket exemplen i 3.4.3 belyser. Dessa visar bland annat att 

trots att ett allvarligt fel har begåtts kan revisorn göra bedömningen att felaktigheten inte ska 

omnämnas i en revisionsberättelse utan istället i en erinran. Anledningen till att felet inte 

omnämns i den offentliga revisionsberättelsen kan vara att felet har åtgärdats eller att 

försummelsen inte har skadat bolaget. Revisorn kan göra bedömningen att en felaktighet inte 

skadar bolaget men andra intressenter borde enligt oss kunna ha en annan åsikt om detta. Av 

vad som framgår av exemplet gällande det förbjudna lånet, i 3.4.3.3 ovan, borde företagets 

förtroende kunna vara skadat i och med försummelsen trots att företaget, enligt revisorn, inte 

har lidit någon ekonomisk skada. Då revisorn i detta fall lämnar en upplysning i 

revisionsberättelsen om att en fordran på den ansvariga har funnits, under räkenskapsåret, blir 

en eventuell bank i detta fall underrättad om denna företeelse. Detta i motsats till exemplet 

med de fiktiva fakturorna i 3.4.3.1 ovan där ett, enligt oss, relativt allvarligt fel inte skulle 

komma banken tillhanda.   

I vilka situationer en felaktighet leder till anmärkning borde enligt oss kunna kopplas till 

revisorns relation till företaget. Företaget som revideras är en klient till revisorn vilket gör att 

denne vill bevara relationen till klienten och inte förstora upp detaljer. Med detta tror vi att 

revisorn i första hand vill ta tillvara klientens intresse och inte skada denne genom att 

offentliggöra felaktigheter av mindre betydelse. Då revisorn lyder under ett antal lagar måste 

denne både beakta klientens intresse samtidigt som denne måste hålla sig inom lagens ramar. I 

en situation där revisorn står inför en avvägning att lämna en ren respektive oren 

revisionsberättelse tror vi att denne där det finns möjlighet, i första hand, ser till klientens 

intresse. Revisorn kan då istället nämna felaktigheter i ett PM eller i form av en erinran som 

alternativ till en anmärkning i revisionsberättelsen.  

5.4 Revisionsberättelsens utformning 

Revisionsberättelsens utformning kan se olika ut beroende på om den är ren respektive oren. 

Den rena revisionsberättelsen är standardiserad, vilket tydligt framgår av dess rubriker som 

ska vara samma varje år för företaget. Det ska vara lätt för dem som granskar 

revisionsberättelsen, exempelvis banker, att hitta eventuella avvikelser. Revisorer märker 

detta genom att kursivera eller stryka under eventuella avvikande meningar från den 

standardiserade utformningen. Samtliga banker tycker att utformningen på 

revisionsberättelsen är bra då den ger dem nödvändig information i kreditbedömningen av 

företag. Bankernas största intresse ligger i att finna om revisionsberättelsen är ren eller oren, 
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då det är en parameter i bankernas ratingsystem och om vidare granskning av den bör ske. 

Bankerna anser att det är positivt att det tydligt framgår vilka fel som föreligger i form av en 

tydlig markering i revisionsberättelsen. Detta bidrar till att det gör det lättare för dem att 

upptäcka eventuella anmärkningar. Bankerna poängterar att det är förklaringen till varför en 

anmärkning föreligger samt vilken åtgärd som har vidtagits som är avgörande för att den ska 

förbises av banken. Vi tror som respondenten för Bank A att en mer utvecklad 

revisionsberättelse skulle kunna leda till mer rum för tolkningar där egna antaganden om 

orsaker till anmärkningen kan uppstå. Detta kan enligt oss vara negativt för företaget, vid en 

kreditansökan, då detta skulle kunna leda till ett kreditavslag utan att rätt förklaring eller 

bakgrund till anmärkningen har förmedlats från företaget. Det kan även vara negativt för 

banken om revisionsberättelsen är mer utvecklad då det skulle kunna bli svårt för dem att hitta 

det väsentliga i revisorns uttalande. Om revisionsberättelsen skulle vara mer utvecklad är 

risken att banken fokuserar kring fel händelser och att de missar de betydande felen.  

Respondenten vid Bank A påpekade att det vid en utredning av en anmärkning skulle 

underlätta att ta del av det PM som revisorn utger då denna innehåller en utförligare 

beskrivning av de fel som revisorn har påträffat under revisionen. Detta skulle innebära att 

banken även får ta del av de, enligt revisorn, mindre felen från revisionen. Vi anser, i och med 

detta, att revisionsberättelsen räcker till i det fall att en anmärkning ska upptäckas men inte då 

anmärkningen ska utredas. Att samtliga banker, enligt ovan, kontaktar företaget, och i vissa 

fall revisorn, vid utredning av anmärkningar styrker att revisionsberättelsen i detta fall inte är 

tillräcklig som informationskälla.  

Bankerna är nöjda med dagens utformning av revisionsberättelsen och lämnar inte några 

invändningar på lagar och regler. Vi tror att banken inte har några invändningar om 

revisionsberättelsens utformning då de inte har expertis inom området. De låter istället 

personer med mer kunskap ansvara för detta.  

5.5 Avskaffandet av revisionsplikten  

Genom avskaffande av revisionsplikten för vissa aktiebolag försvinner revisionsberättelsen 

som underlag för bankerna vilket gör att de behöver ta ställning till hur de ska bedöma 

företags kreditvärdighet i avsaknad av en revisionsberättelse. Endast en av bankerna har tagit 

ett centralt beslut om hur de ska hantera företag som väljer bort revisionen. Beslutet för denna 

bank är att bokslutsrapporten kommer vara tillräcklig som komplement till 

revisionsberättelsen vid kreditbedömning av ett företag. Respondenterna på de övriga 
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bankerna tror att bokslutsrapporten kommer att få en avgörande betydelse för de företag som 

väljer att avskaffa revisionen. Tre av respondenterna tror att gränserna för vilka företag som 

kan välja att avskaffa revisionen kommer att höjas, inom en snar framtid, för att anpassas 

internationellt. Då två av bankerna har revisionsberättelsen som en parameter i ratingsystemen 

uppstår frågan hur dessa system tar hänsyn till företag som valt bort revisionen. Idag blir 

ratingen lägre vid en oren revisionsberättelse och sker ingen ändring i systemen tror vi att 

ratingen kan bli missvisande. Detta för att banktjänstemännen måste ta ställning till om 

revisionsberättelsen ska föras in i systemet som ren eller oren då företaget valt bort revision 

och därmed ej har någon revisionsberättelse. Om inga förändringar sker i ratingsystemen kan 

det innebära att en ren revisionsberättelse likställs med att inte ha någon revisionsberättelse, 

vilket kan ses som en orättvis behandling. Vidare väcks funderingar om hur ratingen ska vara 

uppbyggd i framtiden. Kommer avsaknad av en revisionsberättelse innebära en oförändrad 

rating eller kommer bankerna se avsaknaden av revision som en negativ parameter vilket vi 

anser borde sänka ratingen. Funderingar finns även kring hur bokslutsrapporten kommer 

involveras i ratingsystemen. Kommer bokslutsrapporten ses, från bankens sida, som en positiv 

parameter som höjer ratingen eller kommer den inte ingå i systemet överhuvudtaget? 

Förekomsten av bokslutsrapporten är relativt ny och vi tror att dessa frågor inte har behandlats 

hos bankerna ännu.  

Bankerna tror att bokslutsrapporten kommer få en betydande roll i avsaknad av 

revisionsberättelsen. Dock tror vi inte att den kommer kunna ersätta revisionsberättelsen fullt 

ut då det finns skillnader mellan denne och bokslutsrapporten. Revisorns uppdrag är bland 

annat att göra olika former av stickprov i verksamheten. Redovisningskonsulten utför en 

totalkontroll av den löpande redovisningen till skillnad från revisorn som endast utför 

stickprov av denna. Detta innebär att samtliga transaktioner och affärshändelser, som sker i 

verksamheten, ingår i bokslutsrapporten. I detta fall är redovisningskonsultens granskning 

mer omfattande vilket vi tror bankerna kan se som positivt. Då redovisningskonsulten utför en 

totalkontroll av den löpande bokföringen kan bokslutsrapporten ge rapporter månadsvis vilket 

respondenterna vid bank B och D fann som positivt. Revisionsberättelsen kan i vissa fall ge 

inaktuella siffror, beroende på vid vilken tidpunkt på året kreditbeslutet ska tas, då den utges 

bara en gång om året, vilket båda bankerna poängterade. Detta kan medföra att 

revisionsberättelsen är för gammal för att vara underlag för kreditbeslutet. Svagheten med 

bokslutsrapporten är att den: 

o inte innefattar någon extern granskning av enskilda balansposter. 
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o inte lämnar några rekommendationer om fastställande av balans- och resultaträkning. 

o inte uttalar sig om styrelsens förvaltning.   

Respondenten på Bank B anser att en nackdel med bokslutsrapporten är att tillgångarnas 

värde ej fastställs genom en externt granskad inventering. Respondenten på Bank C 

instämmer med Bank B angående den uteblivna inventeringen och tillägger att de kan komma 

att kräva en separat värdering av detta. Vi tror att bankerna är angelägna att få en extern 

värdering av de tillgångar som företaget innehar. Detta på grund av att de vill ha garanti för 

sina säkerheter exempelvis företagshypotek. Detta grundar vi på Bank D:s uttalande angående 

deras angelägenhet att följa upp anmärkningar gällande felaktigheter i lager och pågående 

arbete, vilket påverkar säkerheten i företagshypotek. Samtliga banker anser att personer 

bakom ett företag har en betydande roll för ett företags verksamhet. Tre av bankerna tar, innan 

en kreditprocess börjar, kreditupplysningar på ett företags ägare och styrelse för att få 

information angående deras historik, det vill säga om de exempelvis har 

betalningsanmärkningar eller konkurser sedan tidigare. Detta visar på att bankerna är 

intresserade av dem som sköter ett företagets förvaltning. Då en bokslutsrapport inte lämnar 

någon information angående detta uteblir granskning av styrelsens förvaltning. Vi tror att 

bankerna kan se utlämnandet som en nackdel då de värdesätter ledningen vid kreditgivning. 

Detta tror vi kan leda till att bankerna blir tvungna att utföra mer omfattande granskning av ett 

företags ledning.  

En väsentlig skillnad mellan revisorer och redovisningskonsulter är att revisorer omfattas av 

statlig tillsyn via revisionsnämnden medan redovisningskonsulter inte omfattas av någon 

motsvarande granskning. Att revisorn granskas av en statlig myndighet anser vi tyder på en 

ökad tillförlitlighet till revisorns arbete. Vi tror även att revisorns arbete påverkas av den 

statliga granskningen då revisorerna är medvetna om att de blir granskade. Vi menar att detta 

exempelvis bör öka noggrannheten under revisionens gång. Respondenten vid bank A tror att 

informationen som redovisningskonsulten kan ge, i stort sett kommer vara densamma som 

den information revisorn ger då de troligtvis kommer arbeta inom samma byrå. I övrigt har 

inte någon respondent kommenterat skillnader i granskningen mellan revisorer och 

redovisningskonsulter, vilket vi tror kan bero på att bankerna ännu inte är insatta i problemet.  
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6 Slutsatser 

 

 

 

 

Syftet är att undersöka vilken betydelse revisionsberättelsen har för banker vid kreditgivning 

till företag. 

o Vilken hänsyn tar banker till revisionsberättelsen vid bedömning av företag, gällande 

kreditgivning? 

Alla banker tar hänsyn till revisionsberättelsen vid bedömning av företag i 

kreditgivningsprocessen, men till olika grad. Med detta menas att den är involverad i samtliga 

bankers kreditprocess som en parameter vid kreditbedömningen. En ren revisionsberättelse 

ses som något positivt för samtliga banker då, såsom en av bankerna uttrycker sig, den kan 

vara en stämpel för att företaget sköter sin verksamhet. Samtliga banker utrycker att en oren 

revisionsberättelse är något negativt. En av bankerna påtalar detta genom att en oren 

revisionsberättelse kan ses som en varningsflagga som bör ses över. Två av bankerna lägger 

större vikt vid revisionsberättelsen, medan de två resterande lägger mindre vikt vid den i 

kreditprocessen. De banker där revisionsberättelsen har större betydelse, är de banker där 

revisionsberättelsen är en parameter i ratingsystemet. Hos dessa banker påverkas företagets 

kreditvärdighet negativt, i systemen, av en oren revisionsberättelse och positivt av en ren 

revisionsberättelse. Hos dessa banker kan revisionsberättelsen inte uteslutas i bedömningen då 

den måste skrivas in i ratingsystemet.  

o Vilken betydelse har det för banker om företagets revisionsberättelse är ren respektive 

oren vid kreditgivning? 

Samtliga banker utför inte någon ytterligare granskning av revisionsberättelsen om den är ren, 

vilket enligt oss bör betyda att de litar på revisorns uttalande. Om revisionsberättelsen 

innehåller anmärkningar utför samtliga banker djupare granskning om anmärkningen i syfte 

att utreda den bakomliggande orsaken till anmärkningen. Att ett företag visar upp en ren 

revisionsberättelse betyder inte att företaget får kredit hos banken samtidigt som uppvisandet 

av en oren revisionsberättelse inte behöver betyda att kredit inte beviljas för företaget. 

I slutsatserna ges svar på studiens frågeställning och dess syfte. Slutsatserna är 

utformade efter resonemangen i analysen. 
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Bankerna tar hänsyn till ett antal parametrar vid kreditbedömningen vilket betyder att en ren 

revisionsberättelse, som ensam parameter, inte behöver betyda att företaget i fråga är 

kreditvärdigt. Däremot är inte alla banker eniga om att andra faktorer kan väga upp en oren 

revisionsberättelse och därmed göra företaget kreditvärdigt. Två av bankerna poängterade att 

de vill ha en bra förklaring till anmärkningen om den ska bortses vid kreditprocessen och 

kredit trots anmärkningen ska beviljas. Dessa banker är de som lägger störst vikt vid 

revisionsberättelsen vid kreditgivningen. De två resterande bankerna anser att andra faktorer 

såsom en god relation och återbetalningsförmåga är av större betydelse vid bedömning av ett 

företags kreditvärdighet. De anser att en anmärkning kan bortses om dessa faktorer är goda ur 

bankernas synvinkel.  

o Kommer betydelsen av revisionsberättelsen vid kreditgivning förändras i och med 

avvecklingen av revisionsplikten för vissa aktiebolag? 

Avskaffandet av revisionsplikten omfattar 250 000 svenska företag, men såsom en av 

bankerna påpekar är det för tidigt att se effekter av beslutet. Tre av bankerna har inte tagit 

något centralt beslut om hantering av företag som väljer att avskaffa revision. Den 

kvarvarande banken har tagit ett centralt beslut om att bokslutsrapporten ska vara tillräcklig 

ersättare till revisionsberättelsen, medan de tre andra bankerna har bokslutsrapporten som 

förslag till ersättare av revisionsberättelsen. De två banker som har revisionsberättelsen som 

en parameter i ratingsystemet bör, enligt våra resonemang, fundera kring hur de i systemen 

ska hantera avsaknaden av revisionsberättelsen. Den berörda rådgivaren behöver i dagsläget 

ta ställning till om ett företag utan revisionsberättelse ska likställas med en ren eller oren 

revisionsberättelse i ratingsystemet. Om inga förändringar i systemet sker anser vi att företag 

bedöms orättvist om exempelvis ett företag utan revision behandlas på samma sätt, i 

ratingsystemet, som ett företag med en ren revisionsberättelse. Enligt oss leder detta 

resonemang till att bankerna måste ändra sina ratingsystem för att alla företag ska behandlas 

korrekt och att parametrarna ska stämma överrens med verkligheten. Vid utveckling av 

ratingsystemen frågar vi oss hur bankerna ska ta ställning till värderingen av 

bokslutsrapporten i relation till revisionsberättelsen samt hur värderingen av ett företag som 

valt bort revision ska behandlas. Att ett företag har revision bör enligt oss alltid vara positivt i 

jämförelse med att inte ha revision och de med revision bör få en fördel i ratingsystemet. I 

detta hänseende bör betydelsen av revisionsberättelsen förändras hos bankerna. Det är dock 

svårt att säga om revisionsberättelsen över lag kommer få en förändrad betydelse hos 
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bankerna då ingen bank har uttalat sig om detta. Därmed kan vi enbart spekulera kring denna 

frågeställning. 

Studien har visat att revisionsberättelsen har betydelse vid kreditgivning till företag, men det 

är olika hur stor betydelse den har. Samtliga banker granskar den i beslutsprocessen och är 

den ren utförs ingen vidare granskning, men om den är oren utför bankerna vidare 

granskining. Revisionsberättelsen är en av flera bedömningsfaktorer i kreditgivningsprocessen 

till företag, vilket bidrar till att andra faktorer kan väga upp en oren revisionsberättelse. Detta 

påpekade två av bankerna medan de två resterande lade mer fokus kring att utreda varför en 

oren revisionsberättelse föreligger. Beroende på vilket svar dessa banker får angående 

anledning till varför anmärkningar föreligger kan de i vissa fall bortse från dessa och kredit 

trots anmärkningen beviljas. Det bör dock poängteras att ett företag med en ren 

revisionsberättelse inte endast på grund av detta kan anses som kreditvärdigt. Tvärtom kan 

inte ett företag som har en oren revisionsberättelse anses som icke kreditvärdigt.  

6.1 Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång har funderingar väckts kring när revisorn väljer att lämna en anmärkning 

i revisionsberättelsen och när denne väljer att inte göra det. Det skulle vara intressant att 

undersöka om det skiljer sig från revisor till revisor när det kommer till att lämna anmärkning 

i revisionsberättelsen då detta kan ses som en bedömningsfråga. Om så är fallet betyder det att 

samma företag kan få olika utfall från revisionen på grund av revisorns enskilda bedömning 

vilket kan ses som orättvist och icke önskvärt ur företagets perspektiv. I vår studie har det 

visat sig att anmärkning i revisionsberättelsen kan få betydelse vid kreditgivning då det 

påverkar bankernas bedömning av företagets kreditvärdighet.  

En annan fråga som har väckts hos oss är hur bankerna ska utveckla sina ratingsystem i 

kreditprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten. Som ovan framförts bör bankerna 

fundera kring hur de ska värdera revisionsberättelsen jämfört med bokslutsrapporten och hur 

de ska värdera företag som valt att avskaffa revision. Det skulle vara intressant att undersöka 

hur synen på revisionsberättelsen kan förändras i och med detta, men vi tror att det kan bli 

svårt att undersöka då bankerna ogärna lämnar ut sådan intern information. 
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Källa: Far Förlag AB  Senast ändrad december 2006. För eventuell senare version, se www.farkomplett.se 

 

Bilaga 1 – Revisionsberättelsen enligt standardutformningen i RS 709 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsstämman i       Organisationsnummer       

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i       för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ÅÅÅÅ). [Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x–y.] Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 

förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 

av min (vår) revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 

(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 

revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 

disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 

 



 

II 
Källa: Far Förlag AB  Senast ändrad december 2006. För eventuell senare version, se www.farkomplett.se 

 

Bilaga 2 – Exempel på revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen i RS 709 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsstämman i       Organisationsnummer       

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i       för år ÅÅÅÅ. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att 

uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 

(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 

revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 

disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vid flera tillfällen har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. Dröjsmålen 

beror på bristande rutiner och oklar arbetsfördelning mellan bolaget och den 

redovisningsbyrå som hjälper bolaget med att upprätta bokföringen. Styrelsen och 

verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, 

men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor. 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor  



 

III 
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Bilaga 3 – Reko 700 Bokslutsrapport 

BOKSLUTSRAPPORT 

Till styrelsen/företagsledningen i .....  

Organisationsnummer ..... 

Jag har biträtt [företagets namn] med att upprätta årsbokslutet/årsredovisningen för år ÅÅÅÅ. 

Årsbokslutet/Årsredovisningen utvisar ett redovisat resultat om ... kr (föregående år ... kr) 

samt en balansomslutning om ... kr (föregående år ... kr). Det är företagsledningen/styrelsen 

som har ansvaret för årsbokslutet/årsredovisningen samt för att det/den uppfyller de krav som 

ställs enligt lag och norm.  

Mitt arbete med årsbokslutet/årsredovisningen grundas på det räkenskapsmaterial och den 

övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det innebär att jag har beaktat 

bestämmelserna i bokföringslagen/årsredovisningslagen och annan relevant normgivning. Jag 

har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsbokslutet/årsredovisningen 

ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. 

Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller 

något bestyrkande av årsbokslutet/årsredovisningen. 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

A.A. 

Auktoriserad redovisningskonsult 

 



 

IV 
 

Bilaga 4 - Intervjufrågor 

Frågorna kommer enbart att rikta sig mot aktiebolag.  

1. Vilken är din befattning inom banken?  

 

2. Hur länge har du haft den befattningen?  

 

3. Vad krävs det av ett företag för att få lån i banken?  

- Vilka faktorer tittar ni på?  

- Vilken faktor väger tyngst?  

 

4. Är det någon skillnad på kraven om företaget är:   

- Stort/litet?  

- Nyetablerat/etablerat?  

- Bransch? 

- Relationen er emellan?  

- Krediter sedan tidigare? 

- Storeleken på krediten? 

 

5. Hur går kreditgivningsprocessen till?  

- Kreditupplysning? 

- Vilken ekonomisk information krävs vid mötet? 

 

6. Ställs olika krav på säkerhet beroende på företagets ställning?  

 

7. Vilken betydelse har revisionsberättelsen vid kreditgivning? 

- Vad är syftet med revisionsberättelsen för er?  

- Granskar ni den vid beslutsprocessen? 

- Tittar ni på föregående års revisionsberättelser?  

 

8. Vilken betydelse har det om revisionsberättelsen har anmärkningar? 

- Beviljas krediten? 

- Ställs högre krav på säkerhet? 



 

V 
 

- Påverkas räntan? 

- Kontaktas revisorn? 

- Utreds anmärkningen?  

- Vilken typ av anmärkning ser ni som allvarlig respektive mindre allvarlig? 

 

9. När en revisionsberättelse inte innehåller anmärkningar, gör ni någon ytterligare 

granskning?  

 

10. Har ni någon annan kontakt med revisorn?  

 

11. Har ni någon synpunkt på utformningen och innehållet av revisionsberättelsen? 

 

12. Hur ställer ni er till avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag då det inte 

kommer finnas något utlåtande från revisorn?  

- Kommer ni kräva annan granskning?  

 

13. Vad tar i för ställning till om ett företags revisionsberättelse får anmärkning under 

pågående kredittid?  

 

14. Har ni någon uppfattning om hur det kreditsökande företaget ser på 

revisionsberättelsen?  

 

15. Hur ofta påträffar ni att revisionsberättelsen är ren respektive oren?  


