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Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor, men justitiedepartementet har gjort en 

utredning som föreslår att bara knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Den nya 

lagen förväntas få ett avgörande beslut från Riksdagen under våren 2010  och den kommer i 

så fall att börja gälla från och med den 1 november samma år.  

När revisionsplikten försvinner har företagen en större möjlighet att välja vilka redovisnings – 

och revisionstjänster man vill använda sig av och vilka företaget behöver. Detta kommer att 

leda till att sådana här sorters tjänster kommer att öka och att priserna kommer att sjunka.  

 

Revision är en slags kontroll och uppgiften är bland annat att granska och planera 

årsredovisningar och förvaltning. Man kan skilja på olika revisioner, som till exempel extern 

och intern revision. Anledningen till att man arbetar med revision i vissa företag är för att det 

ställs ett högre krav då ägarnas ansvar är begränsad.  

Redovisningens syfte är att tillgodose många olika intressenters behov, både internt och 

externt. Eftersom det finns så många olika intressenter är det viktigt att man kan tillgodose 

alla behov av uppgifter som efterfrågas i sin redovisning.  

När det är dags för ett företag att ansöka om kredit av något slag är det viktigt att 

kreditgivaren ser till företagets förmåga att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att se till 

det framtida kassaflödet, och det gör man enklast genom att titta historiskt.  

 

Det är väldigt viktigt att finansiären har stort förtroende för den kund som man lånar ut pengar 

till och att man ser att denne vet vad den gör och är medveten om vilka kostnader lånet 

innebär.  

En revisionsberättelse är ett bra redskap för finansiärernas arbete och det underlättar att direkt 

kunna se om det finns några problem i företaget. Dock skulle en bokslutsrapport kunna vara 

ett alternativ, men då framför allt för de mindre företagen.   
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Idag ser finansiärerna inga större problem med den nya lagen utan arbetet kommer att 

fortsätta ungefär som tidigare, och finansiärerna vill även efter lagens införande ha en god 

ekonomisk redovisning från sina företagskunder. Hur detta sedan ska gå tillväga beror mycket 

på hur stort företaget är och hur mycket pengar som ska lånas ut.      
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1. Inledning 
 
I detta kapitel finns en bakgrund om ämnet, en problembeskrivning, vilka frågeställningar jag 

utgått ifrån samt vilket mitt syfte med arbetet är. 

 

1.1 Bakgrund 
Det var redan under 1400-talet som man första gången presenterade det gamla system som 

lade grunden för den bokföring som används idag. (Johansson, Johansson och Pautsch, s. 1) 

Sedan dess har man arbetat på många olika sätt innan det slogs fast att arbetet skulle se ut som 

det gör idag. Under 1600-talet införde man dubbel bokföring och började även använda ordet 

bokhålleri, som med största sannolikhet var en direkt översättning av det tyska ordet 

Buchaltung. Under 1800-talet kom man mer och mer in på begreppet bokföring, först vid 

sidan av bokhålleri, och sedan enbart det. Bokföring var under den här tiden, och ända fram 

till 1920-talet, ett sammanfattande begrepp för notering och systematisering av 

affärshändelser och dess sammanställning. (Johansson och Roots, s. 27) År 1929 kom den 

första bokföringslagen. (Norberg och Thorell, s. 32) Efter det valde man att utveckla ordet för 

att utvidga betydelsen. Även denna gång kom det från Tyskland och det gällde nu ett 

bokföringsmässigt sammanhängande kontosystem. Dock tog det ett tag att få in det nya 

systemet i Sverige och det var inte förrän på 1940-talet som det kom till användning. Detta 

system blev dominerande i Sverige fram till 1960-talet för att sedan delas in i två 

huvudområden; affärsbokföring och kostnadsbokföring. Efter en tid började man tycka att 

ordet bokföring var för snävt och man valde att istället använda ordet redovisning.  

Redovisning kan vara en skyldighet för företagen på olika sätt. Det kan det till exempel vara 

på grund av ett avtalsförhållande, på grund av lag eller kanske på grund av ett frivilligt 

åtagande av moralisk art. (Johansson och Roots, s. 27) 

Genom bokföringslagen och årsredovisningslagen kan företagen se till att ha en ordentlig 

löpande bokföring och årsredovisning. Det är viktigt att företagen kan leva upp till en viss 

standard, så kallad god redovisningssed. Detta är även viktigt för att man skall kunna nå upp 

till lagstiftningen. (Norberg och Thorell, s.21) Begreppet grundar sig på både detaljerade 

anvisningar och lagar samt redovisningsprinciper av olika slag. Man publicerar fortlöpande 

nyheter och regeländringar på redovisningsområdet. Det är därför viktigt att alla som arbetar 

med detta hela tiden håller sig informerade om utvecklingen av god redovisningssed. Syftet 

med begreppet är att se till så att alla ska kunna förstå all den information som redovisningen 

ger. Det är även viktigt att företagens redovisning utförs på ett liknande sätt för att man lätt 
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ska kunna gå in och jämföra. (Johansson, Johansson och Pautsch, s.31) I den så kallade 

löpande bokföringen identifierar och registrerar företaget alla affärshändelser som sker. Det är 

även denna som senare utgör grunden för årsredovisningen och det styr mycket hur den 

löpande redovisningen ska organiseras. (Norberg och Thorell, s.21) Eftersom detta är ett 

område som behöver ändras över tiden har det blivit en ramlagstiftning och reglerna har på så 

sätt kunnat växa fram utifrån de behov som uppkommit. (Norberg och Thorell, s.31)  

   

Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor, men justitiedepartementet har gjort en 

utredning som föreslår att bara knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Dessa 4 % 

kommer att bestå av börsnoterade aktiebolag, finansbolag samt de större företag som 

uppfyller minst två av följande villkor: 

- Mer än 83 miljoner kronor i omsättning. 

- Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar). 

- Fler än 50 anställda.             

Den nya lagen förväntas få ett avgörande beslut från Riksdagen under våren 2010. Den 

kommer i så fall att börja gälla från och med den 1 november samma år, men de allra flesta 

företag kommer att behöva vänta längre än så för att kunna tillämpa den nya lagen. Man 

kommer att kunna använda lagen tidigast för det räkenskapsår som startar den 31 oktober 

2010 och de aktiebolag som till exempel har kalenderår som räkenskapsår kan börja tillämpa 

lagen först under våren 2011. Om ett företag väljer att ta bort revision måste denna ändring 

anmälas och registreras hos bolagsverket. (Bolagsverket, 2010)  

När revisionsplikten försvinner har företagen en större möjlighet att välja vilka redovisnings – 

och revisionstjänster man vill använda sig av och vilka man behöver. Detta kommer att leda 

till att sådana sorters tjänster kommer att öka och att priserna kommer att sjunka. 

(Justitiedepartementet 2008)    

 

Nästan alla länder i Europa har idag tagit bort revisionsplikten för mindre företag, alla 

förutom Sverige och Malta. I dessa länder hjälper man istället företagen med skatterådgivare 

eller revisorer endast då man ska rapportera till myndigheterna. 

I EU: s direktiv finns det en möjlighet för medlemsländerna att välja bort revisionsplikt för 

små och medelstora bolag. Detta är någonting som till exempel England har tagit efter. Istället 

använder man andra alternativ som sammanställning av räkenskaperna eller en 

skatterådgivare. I Tyskland anlitar de allra flesta företag som inte är revisionspliktiga en 

skatterådgivare som till exempel till med deklarationer och årsredovisningar.  
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I Danmark avskaffade man revisionsplikten för små företag i mars 2006. Dock har man efter 

detta sätt att antalet företag som inte använder sig av revision minskat speciellt mycket. Man 

tror att den största anledningen till att de ser ut så är för att det tar tid att ställa om det som 

varit tidigare, att besparingarna är för små samt att intressenterna ser positivt i att behålla 

revisionen. (Grant Thornton, 2009)    

 

1.2 Problembeskrivning 
I och med att revisionsplikten försvinner för små och medelstora företag, försvinner även 

en del av den trovärdighet som företagen kan visa upp vid beviljande av lån hos olika 

finansiärer. Hur väljer bankerna att arbeta med detta och finns det något annat alternativ 

till att höja trovärdigheterna hos företagen igen? Vidare kan man fundera över om en 

bokslutsrapport skulle kunna ersätta och om den ses som lika trovärdig som en 

revisionsberättelse?        

 

1.3 Frågeställningar 
- Vilken information är viktig vid beviljande av banklån? 

- Kan bokslutsrapporten vara ett alternativ till den nuvarande revisionsberättelsen vid 

beviljande av lån? 

- Förändras företagens trovärdighet i och med att revisionsplikten avskaffas? 

- Uppstår det några väsentliga problem med att revisionsplikten försvinner? 

- Kommer finansiärerna vara tvungna att ändra något i sitt arbete i och med att 

revisionsplikten avskaffas? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur bankerna ser på att revisionsplikten avskaffas 

samt om det finns något som kan ersätta revisionsberättelsen för att behålla företagens 

trovärdighet. 
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2. Metoddiskussion 
 
I detta kapitel kan man läsa om de metodval som jag valt, varför jag valt just de metoderna 

samt hur jag gått tillväga i mitt arbete. 

 

2.1 Kvalitativ bearbetning 
Jag har i mitt arbete valt att använda mig av en kvalitativ studie. Anledningen till att man 

använder sig av en kvalitativ bearbetning är för att skaffa sig djup och ny kunskap om det 

område man arbetar med. (Patel och Davidson, s. 118) Det handlar om att ta fram karaktären 

eller egenskaperna hos någonting. (Widerberg, s.15) Det finns dock inte bara en företeelse 

som kan kallas kvalitativ utan ett antal olika. Den största anledningen till detta är att det finns 

flera olika synsätt beroende på forskare. (Patel och Davidson, s. 118) 

 

När man gör en kvalitativ bearbetning arbetar men oftast med ett textmaterial, som till 

exempel kommer från en intervju. När det kommer till en kvalitativ studie handlar det ofta om 

ett ganska omfattande textmaterial fast det endast är ett fåtal intervjuer. (Patel och Davidson, 

s.119)  

Jag har under mitt arbete valt att göra fem olika intervjuer, se bilaga 1, som alla varit 

uppbyggda på samma sätt men som sedan har fått formats utifrån situation och intervjuperson. 

Jag har varit noga med att även diskutera runt mina frågor för att få fram bästa möjliga svar. 

Mina intervjuer är begränsade till närliggande kontor i Dalarna då jag ville göra personliga 

intervjuer med människor som arbetar med finansiering och liknande varje dag. Alla jag 

intervjuade arbetade uteslutande med mindre företag och kunde på så sätt lättare se hur den 

nya lagen skulle påverka just deras arbete. Anledningen till att jag valde att endast genomföra 

fem stycken intervjuer var för att jag genom dessa täckte den största delen av marknaden med 

de största bankerna. Under mitt arbete såg jag även att jag med dessa fem intervjuer skulle få 

en klar bild över situationen då alla de tillfrågade svarade ungefär lika på de frågor som 

ställdes och de hade även ungefär samma tankar om framtiden. Självklart är detta bara en del 

av de svar som jag skulle kunna få och kanske skulle det se annorlunda ut om jag frågade 

någon annan på dessa banker eller istället valde att vända mig till huvudkontor eller liknande.    

 

Genom en intervju vill man få fram den intervjuades berättelser och förståelser. För att den 

ska vara just kvalitativ kan man först ha planerat och tänkt igenom intervjuns innehåll men 

sedan forma den efter intervjupersonen. Det är viktigt att den inte är tänkt att genomföras på 
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precis samma sätt i förhållande till alla intervjupersoner, utan att varje möte blir unikt. 

(Widerberg, s.16)  

Under arbetets gång har jag jobbat med informationen som jag fått in på en gång istället för 

att vänta tills hela processen var klar.   

Under en kvalitativ studie väntar man inte med att bearbeta all information utan arbetar 

istället med materialet under processens gång. (Patel och Davidson, s.119) 

Anledningen till att jag valde att arbeta kvalitativt istället för kvantitativt var för att jag då såg 

en möjlighet att ha en intervju med tillhörande diskussion och även få möjlighet att förklara 

saker och uttryck som den intervjuade inte tidigare kommit i kontakt med. Fast min 

uppfattning innan mitt arbete startade var att man på banken redan kommit en bit på vägen 

mot sitt arbete för den nya lagen visade sig att så inte var fallet men genom en personlig 

intervju kunde jag ändå få tillförlitliga och användbara svar.  

 

 

2.2 Abduktivt arbetssätt 
I ett abduktivt arbetssätt blandar man det induktiva och deduktiva. Det induktiva där man 

följer upptäckandets väg och det deduktiva där man följer bevisandets väg. Med abduktion 

menas att man utifrån ett enskilt fall först får fram ett förslag till en teoretisk djupstruktur, för 

att sedan pröva den nya hypotesen som man fått fram. I båda dessa steg får man både med det 

induktiva och deduktiva arbetssättet. (Patel och Davidson, s. 24) Jag har i mitt arbete valt att 

blanda både det induktiva och det deduktiva arbetssättet och detta har resulterat i ett abduktivt 

arbetssätt. Jag har enligt det induktiva hittat redan befintliga teorier som jag tagit till mig för 

att sedan kunna fortsätta mitt arbete deduktivt genom att genomfört intervjuer som sedan 

blivit teorier om ämnet. Under mina intervjuer har jag använt mig av samma grundfrågor men 

har från varje ny intervju tagit med mig min nya erfarenhet till nästa och kunnat ta upp det för 

diskussion där.  

Det positiva med detta sätt att arbeta är att man inte blir så låst i sitt arbete, som man annars 

skulle bli om man arbetade endast induktivt eller deduktivt. Dock finns det en risk i detta 

arbete och det är om forskaren väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och forskning 

omedvetet. (Patel och Davidson, s. 24) Min uppfattning är att mitt arbete endast har kunnat 

genomföras på grund av att jag använt mig både av de induktiva och deduktiva arbetet.  
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2.3 Validitet och Reliabilitet 
Validitet  

Validitet är ett slags mätinstruments förmåga att mäta fram ett trovärdigt svar oberoende vad 

man vill mäta. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, s. 38-40.) Genom att få fram värdet och 

användbarheten hos det man samlat in hoppas man kunna uppfylla syftet med utredningen. 

(Burell och Kylén, s. 48) De intervjuer som jag genomfört ser jag som mycket tillförlitliga då 

jag varit noga med vilka jag valt att intervjua. Fast jag bara valt att göra fem stycken 

intervjuer ger de mycket material, och istället för att göra fler kortare intervjuer har jag gjort 

ett fåtal djupintervjuer. Där har jag låtit intervjuaren diskutera fram sina svar och använt 

tankar från sitt dagliga arbete.   

 

Det finns två olika aspekter av validitet. Den ena är inre validitet där man tittar på 

överensstämmelsen mellan begreppet och de mätbara definitionerna. Man kan alltså titta 

närmare på denna validitet utan att egentligen ha några faktauppgifter sedan innan. Yttre 

validitet måste däremot samlas in tillsammans med det empiriska materialet som man redan 

innan måste veta hur det samlats in och hur det ser ut. Den är oberoende av den inre 

validiteten och visar framför allt hur det mätbara tillsammans med verkligheten 

överensstämmer med varandra.  (Eriksson och Wiedersheim-Paul, s. 38-40) Genom att vara 

mycket klar i vad man vill med sin intervju eller enkät, till exempel genom att enbart ställa 

frågor som är relevant för uppgiften, kan man öka validiteten. (Burell och Kylén, s. 48) Under 

mina intervjuer hade jag ett antal basfrågor som det sedan fanns möjlighet att diskutera 

utifrån. Detta gjorde att jag fick svar på mina frågor samtidigt som andra eventuella tankar 

inom området kom fram.   

 

Reliabilitet 
Arbetet har genomförts innan den nya lagen om avskaffande av revisionsplikten gått igenom 

och detta kan spela stor roll för reliabiliteten. 

Reliabilitet innebär att ett slags mätinstrument, som till exempel en intervju, ska ge stabila och 

tillförlitliga svar. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, s. 38-40) Mätinstrumentet ska ge en sådan 

stabilitet att det inte spelar någon roll när uppgifterna samlats in eller av vem. (Burell och 

Kylén, s. 48) 

De intervjuer som gjorts under studien har genomförts innan lagändringen och med störta 

sannolikhet kommer de intervjuade ha större kunskap och framför allt större erfarenhet av vad 
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lagen innebär efter att den blivit verklighet. Detta innebär att svaren eventuellt skulle se 

annorlunda ut om studien genomfördes efter lagändringen.  

 

Tillförlitligheten ökar om det insamlade datat är homogent och om de är sanna eller troligen 

sanna. För att få fram uppgifter som man sedan kan analysera bör man formulera frågorna så 

att det lätt går att hålla isär sina egna upplysningar från sakupplysningarna. Reliabiliteten ökar 

alltså ju mer strukturerade metoder man använder sig av. För att man ska lyckas få även en 

hög reliabilitet även i ett ostrukturerat arbete måste intervjuaren och observatören tillsammans 

komma fram till hur mätinstrumentet ska användas. (Burell och Kylén, s. 48) Studien skulle 

med största sannolikhet se lika ut om den gjordes om idag men ser man längre fram i tiden då 

de skett en lagändring är det inte lika säkert att frågorna skulle ge samma svar.  

 

     

2.4 Källkritik 
Källkritik är en slags urvalsmetod där man bedömer det material man tänkt använda sig av, 

för att sedan välja bort det som inte är trovärdigt. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, s. 150) 

Det är viktigt att författaren är källkritisk till alla dokument under arbetets gång. Inledningsvis 

måste man ta reda på när och var dokumenten tillkommit för att sedan ta ställning till 

upphovsmannen själv. (Patel och Davidson, s. 64-65) Syftet med källkritik är att komma fram 

till om källan är väsentlig för den tilltänkta frågeställningen, om den är fri från systematiska 

felvariationer samt om källan mäter det den utger sig för att göra, alltså om den är relevans, 

reliabel och valid. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, s. 150)    

 

När jag startade mitt arbete började jag med att göra ett urval mellan de olika källor som 

fanns, och valde att använda mig av de som var mest trovärdiga. Det fanns mycket litteratur 

att använda sig av och på så sätt hade jag stor valmöjlighet och kunde välja de jag tyckte 

passade mitt arbete bäst och som jag ansåg var mest tillförlitliga. Detta kunde jag framför allt 

se på genom att titta närmare på vad författaren eller författarna hade för bakgrund och om de 

var väl insatta i ämnet som de skrivit om. Även när det kom till elektroniska källor var jag 

mycket noga med att titta närmare på vem som stod bakom texten och i vilket avseende texten 

skrivits. De fem personer som jag intervjuade valde jag även här mycket noga genom att välja 

människor som arbetar med företagskunder dagligen och som lätt kunde sätta sig in i 

situationen av en ny lag och se hur det skulle påverka just deras arbete.  
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3. Referensram 
 

I detta kapitel kan man läsa om den referensram som jag använt mig av. Denna referensram 

ger ett bra underlag för syftet med arbetet. 

 

3.1 Revision 
I detta kapitel kommer det en allmän information om revision samt en sammanfattning  av 

aktiebolagslagen samt revisorslagen. 

 

3.1.1 Allmänt om Revision 

Revision är en slags kontroll och uppgiften är att bland annat att granska och planera 

årsredovisningar och förvaltning. Man kan skilja på olika revisioner, som till exempel extern 

och intern revision. Anledningen till att man arbetar med revision i vissa företag är för att man 

ställer ett högre krav då ägarnas ansvar är begränsat. Det är speciellt viktigt att de intressenter 

som finns runtomkring företaget kan lita på den information som finns, bland annat företagets 

ekonomiska situation. (FAR (2), s. 19) Den finns ett antal olika intressenter av företaget, både 

inne och utanför, och det är viktigt att de får rätt information då många av dessa kan fatta 

mycket avgörande beslut med hjälp av den. (FAR (1), s. 15) 

      
(FAR (1), s. 15)                                                                                                         Figur 1    

Revision 

Ägare 

Kreditgivar
e 

Anställda 

Företagsled
ning 

Stat och 
kommun 



 14 

 

 

En revisors arbetsuppgift på ett företag kan delas in i olika steg som startar med att man 

samlar in allmän information om företaget för att sedan kunna bedöma risken för eventuella 

fel i redovisning och förvaltning. Detta kan man många gånger se som den allra viktigaste 

uppgiften i hela processen. När detta sedan är klart arbetar revisorn fram ett program och en 

sammanfattande granskning görs. När allt detta är klart är det bara revisionsberättelsen som 

fattas och även eventuella andra rapporter om man funnit några fel i arbetet under tiden. (FAR 

(1), s. 11-12) I en revisionsberättelse uttalar sig revisorn om årsredovisningen och om 

styrelsens och VD:s förvaltning. (FAR (1), s. 15) Revisionsberättelsen blir sedan, tillsammans 

med årsredovisningen, beslutsunderlag för företagets olika intressenter. Själva målet med 

revision kan man egentligen säga är att skriva just en revisionsberättelse. (FAR (2), s. 26)   

 

 

3.1.2 Lagstiftning 

Det finns många lagar som reglerar redovisningen och revisionen. Aktiebolagslagen och 

Revisorslagen är två av dessa. 

 

Aktiebolagslagen 

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bildandet av aktiebolag. (1§ SFS 2005:551) 

Lagen gäller alla aktiebolag, både privata och publika (2 § SFS 2005:551) och i ett aktiebolag 

har aktieägarna inget personligt betalningsansvar. (3 § SFS 2005:551) Man kan i 

Aktiebolagslagen även hitta lagregler om revision, bland annat om antalet revisorer, revisorns 

uppgift samt kompetenskrav. (FAR (2), s. 108)  

 

En revisionsberättelse är en offentlig rapport som revisorn skriver en gång om året. I den 

ingår rapport till årsstämman och revisorn styrker eller avstyrker att resultaträkningen och 

balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

samt att VD och styrelseledamöterna beviljats ansvarsfrihet. Det är viktigt att man lämnat in 

denna berättelse senast tre veckor efter årsstämman för att styrka att berättelsen kunnat skrivas 

utan anmärkning och på så vis följt god redovisningssed. (FAR (2), s. 94) Det är även viktigt 

att man lämnar in sin revisionsberättelse till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen 

senast en månad efter att årsstämman fastställt balansräkningen och resultaträkningen. (FAR 

(2), s. 95) 
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Det kan vara mycket allvarligt för både VD och styrelse om det visar sig att 

revisionsberättelsen på något sätt avviker från standarden. Om det kulle visa sig vara så 

skriver revisorn ett speciellt stycke där han eller hon upplyser om de saker som orsakat 

avvikelsen. En anledning till att revisionsberättelsen kan avvika är om revisorn är oense med 

VD och styrelse och även om det skulle finnas begränsningar för berättelsen inriktning och 

omfattning. Det finns även tillfällen då revisorn är skyldig att omgående lämna in 

revisionsberättelsen till Skatteverket och det kan till exempel vara om VD eller 

styrelseledamot på något sätt gjort sig skyldig till försummelse som i sin tur kan leda till 

ersättningsskyldighet. (FAR (2), s. 98)   

 

Revisorslagen 

I revisorslagen kan man bland annat läsa om revisionsföretags verksamhet, revisors 

skyldigheter och bestämmelser om godkännande av revisorer.  

När man pratar om revisorer i olika sammanhang kan man mena både auktoriserade och 

godkända. Båda dessa är idag lagskyddade. En revisor kan både vara en vald revisor i till 

exempel ett företag och även en person som arbetar med revisions – och redovisningsfrågor 

på en redovisningsbyrå eller som är verksam i statlig och kommunal tjänst. (FAR (2), s. 11) 

Titeln revisor är inte skyddad men det är ändå straffbart att utge sig för att vara detta om det 

skulle visa sig att så inte är fallet. (FAR (2), s. 12) För att bli godkänd revisor behövs det en 

kandidatexamen inom företagsekonomi inom vissa ämnesområden, praktik under tre år samt 

en revisorsexamen. (FAR (2), s. 13) För att bli auktoriserad revisor är kraven något större 

både för utbildning och praktik, och man måste förutom revisorsexamen även genomgå högre 

revisorsexamen. (FAR (2), s. 12) 

En revisor har i sitt arbete tystnadsplikt och det som egentligen är offentligt för andra är det 

som står i revisionsberättelsen. Det finns dock undantag då revisorn måste svara på frågor 

som faller under tystnadsplikten och det är till exempel på bolagsstämman, och även om en 

förundersökning vid misstanke om brott skulle starta. Anledningen till att det är så viktigt att 

revisorn har sin tystnadsplikt är för att företaget då känner att de kan ge ut all den information 

som behövs för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Tystnadsplikten gör också att revisorn 

inte kan använda det han eller hon fått veta om företaget för att skada någon och inte heller 

för att själv vinna på det. (FAR (2), s. 119)    
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3.2 Redovisning 
I detta kapitel kommer det allmän information om redovisning samt information om Reko 

samt om bokslutsrapport. 

 
3.2.1 Allmänt om redovisning 

Redovisningens syfte är att tillgodose många olika intressenters behov, både internt och 

externt. (Ax, Johansson, Kullvén, s. 450) Eftersom det finns så många olika intressenter är det 

viktigt att man kan tillgodose alla behov av uppgifter som efterfrågas i sin redovisning, 

eftersom det kan variera mycket från intressent till intressent. (Smith, s. 17) En av de externa 

intressenterna är bankerna och kreditinstituten. Den största anledningen till att dessa är 

intresserade av redovisningsinformation från företagen är framför allt på grund av 

kreditrisken, det vill säga den risk man tar när man lånar ut pengar till företag och att företaget 

sedan inte kan betala tillbaka. På kort sikt tittar man då på företagets nuvarande likviditet och 

soliditet och på längre sikt tittar man på företagets lönsamhetsutveckling. (Smith, s. 21) 

 

En redovisningskonsult kan erbjuda ett antal olika redovisningstjänster till ett företag, som till 

exempel bokföringsuppdrag, årsredovisningsuppdrag och koncernredovisningsuppdrag. (FAR 

SRS (3))   

Vem som helst kan idag kalla sig för redovisningskonsult eftersom det inte är någon 

lagreglerad yrkesgrupp. (SOU 2008:32, s. 134-135) Det är fortfarande företag som har 

ansvaret fast redovisningskonsulten utför arbetet, men redovisningskonsulten kan ändå bli 

dömd för medhjälp till bokföringsbrott om något sådant skulle visa sig finnas. För att få kalla 

sig Auktoriserad redovisningskonsult krävs däremot ett medlemskap i FAR SRS och även att 

man medverkar på en auktorisationsdag där man ger information om FAR SRS etiska regler 

och om Reko, svensk standard för redovisningstjänster. (FAR SRS (3))     

 

   

3.2.2 Reko  

Det var redan i slutet av 2006 som man i FAR SRS började arbeta för att skapa förutsättningar 

för en redvisningssektion och detta ledde till att man i slutet av 2007 inrättade en särskild 

redovisningssektion. Den största anledningen till att man valde att börja arbeta med detta var 

på grund av att man kommit fram till att det saknades en samlad normgivning för vad som är 
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god redovisningskonsultsed, samt att man såg att redovisningstjänsterna skulle komma att öka 

på grund av olika omvärldsfaktorer. Resultatet av detta blev att man tog fram Reko som står 

för svensk standars för redovisningstjänster.    

Reko är ingen handbok i redovisning utan ett ramverk där det finns olika så kallade Reko. 

Ramverket som består av en inledning, definition av och mål för ett redovisningsuppdrag, 

standardens omfattning, att acceptera uppdraget och ett redovisningsuppdrags beståndsdelar, 

är en beskrivning av grundläggande principer. Enligt detta ramverk är ett 

redovisningsuppdrag när en redovisningskonsult sammanställer affärshändelser åt en 

uppdragsgivare och dessa kan i sin tur ha olika inriktningar, som till exempel 

bokslutsuppdrag, årsbokslutsuppdrag, koncernredovisningsuppdrag och bokföringsuppdrag. 

Det är viktigt att man genomför kontroller när man bearbetar räkenskapsinformationen för att 

se så att all information blir fullständig och korrekt behandlad och att man under hela arbetet 

dokumenterar allt som görs just för att man sedan ska kunna gå tillbaka och titta hur man 

arbetat. Det är även viktigt att komma ihåg att skriva så att det är lätt att förstå även för till 

exempel uppdragsgivaren samt att man följer de bestämmelser som finns i bokföringslagen, 

årsredovisningslagen och andra lagar som är viktiga för just det uppdraget. Ett sådant här 

uppdrag är till för redovisningskonsulten och uppdragsgivaren och rapporteras endast till 

uppdragsgivaren. Reko består av ett antal olika Reko som i sin tur har olika syften. Reko 110 

syfte är till exempel att lägga fast standarder för och ge vägledning om hur 

redovisningskonsulten bör agera i sin yrkesutövning och vilket ansvar redovisningskonsulten 

har. (FAR SRS, (4))      

 

3.2.3 Bokslutsrapport 

Vid årsbokslut och årsredovisning kan redovisningskonsulten upprätta en bokslutsrapport. 

(FAR SRS (4)) Detta är en svensk anpassning av en internationell standard för så kallad 

compilation och ger en säkerhet på att arbetet har upprättats enligt Reko. (Grant Thornton, 

2008) Dock kan inte konsulten lämna en sådan berättelse om han tillhör ledningen i företaget 

på något sätt eller om han har ekonomiska intressen i företaget. Redovisningskonsulten får 

inte heller på något sätt vara närstående till uppdragsgivaren. (FAR SRS (4)) Man kan se 

bokslutsrapporten som en kvalitetsstämpel på redovisningen och den är endast riktad till 

uppdragsgivaren och inte till tredje man. (Carlsson, 2008) 
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3.3 Finansiärer 
I detta kapitel kommer det allmän information om kreditbedömning samt värdet av 

förtroendet. 

 

3.3.1 Kreditbedömning 

När det är dags för ett företag att ansöka om kredit av något slag är det viktigt att 

kreditgivaren ser till företagets förmåga att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att se till 

det framtida kassaflödet, och det gör man enklast genom att titta historiskt. (Strenger, Hallin 

och Sandén, s. 13) Årsredovisningen har en mycket viktig del i detta, men det kan ändå 

många gånger vara svårt att få årsredovisningen att ge en helt korrekt bild av företagets 

ekonomiska bild eftersom valmöjligheterna är stora. (Nilsson, Isaksson och Martikainen, s. 

98) Dock finns det möjligheter att kräva in kompletterande handlingar för att få det så aktuellt 

som möjligt, men det är i sig mycket krävande både ekonomiskt och tidsmässigt. Gäller det 

mycket små företag kan det även många gånger vara alldeles för lite information för att man 

ska kunna använda det fullt ut vid en kreditbedömning. (Strenger, Hallin och Sandén, s. 13)  

I en årsredovisning finns det tre olika delar som tillsammans visar företagets ekonomiska 

situation och prestation. Dessa är resultaträkningen, balansräkningen och 

finansieringsanalysen eller kassaflödesanalysen. Det är av stor betydelse hur årsredovisningen 

är utformad och vilken kvalité den har för att det ska kunna vara en bra grund för en 

kreditbedömning eller inte. Framför allt avgör det hur fort hanteringen kan gå eftersom mer 

och bättre information då går att använda. (Svensson, s. 34-35)  

Eftersom det inte räcker med att titta på företagets aktuella likviditet då det inte säger allt om 

framtiden är det viktigt att man även blickar framåt. Kanske är det så att företaget just nu 

arbetar med förlust, och det kan i sin tur göra att företaget går sämre och att man på sikt inte 

kan betala tillbaka lånet. Men man ska även veta att det många gånger kan vara så att det är 

just därför som ett företag ansöker om lån eller kredit, att man är inne i en likviditetssvacka 

och behöver hjälp för att komma ur detta. Istället måste man komma ihåg att titta långsiktigt 

på företagets förmåga att betala räntor och amorteringar. (Arvidsson, Hansson och Lindquist, 

s. 14)  

 

Alla årsredovisningar som kommer från aktiebolag ska skickas in till PRV, Patent – och 

registreringsverket. Där blir de sedan offentliga handlingar. Man har sedan möjlighet att mot 
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betalning skicka efter en kopia av en årsredovisning. Är det ett börsnoterat bolag skickar man 

även ut kopior till sina aktieägare och gör även kortare publiceringar i personaltidningen och 

på hemsidan.  

 

I Sverige finns det ett antal olika kreditupplysningsföretag, däribland Upplysningscentralen 

(UC).  (Arvidsson, Hansson och Lindquist, s. 29) UC har funnits sedan 1977 och ägs av 

Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Kunderna är allt från banker och stora företag 

till mindre företag och entreprenader. (Upplysningscentralen, 2010) Genom detta företag har 

man möjlighet att få fram de uppgifter som man behöver vid till exempel finansiering till 

företag. Det enklaste alternativet att få fram de uppgifter som man behöver är genom Internet 

men det går även bra att använda telefon, fax eller post. Det finns tre olika typer av 

kreditupplysningar som är mer eller mindre omfattande. Den minst omfattande av dem 

innehåller endast så kallade basuppgifter, såsom aktiekapitalets storlek, namn på styrelsens 

ledamöter, koncern – och dotterbolagsförhållanden samt om företaget haft 

betalningsanmärkningar eller inte. I nästa steg kan man även få med de senaste 2-3 årens 

balans – och resultaträkning. Företagsanalys är namnet på den mest omfattande 

kreditupplysningen. Här kan man även se beräkningar av nyckeltal, jämförelser mellan dem 

och branschnyckeltal enligt statistiska centralbyråns statistik samt kommentarer. Man har 

även möjlighet att titta på kreditvärdigheten på en risknivåskala. (Arvidsson, Hansson och 

Lindquist, s. 29)  

                  

3.3.2 Värdet av förtroendet 

Eftersom det oftast är så att en kredit eller ett lån som ett företag blivit beviljat sträcker sig 

över många år är det viktigt att banken eller kreditinstitutet har ett ordentligt underlag till sitt 

beslut. (Arvidsson, Hansson och Lindquist, s. 14) I grunden skulle man kunna säga att 

krediter bygger på förtroendet mellan kreditgivaren och kredittagaren, och detta förtroende 

kan byggas upp på olika sätt. Framför allt genom att personerna känner varandra och känner 

tillit, men även genom olika säkerheter och patenter. Ett annat sätt att skaffa sig förtroende för 

kredittagaren är att titta på dess erfarenheter inom just den specifika branschen och även dess 

ledarskaps – och marknadsföringsförmåga. (Strenger, Hallin och Sandén, s. 13) 
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4. Empiri 
 

4.1 Intervju med banker 
I detta kapitel redogörs svaren från de fem intervjuer som genomförts med olika finansiärer 

(Se bilaga 1). 

  

4.1.1  Leksands sparbank, Leksand 

 

Intervju med Anders Dalin som arbetar med rådgivning till mindre företag och enskilda 

firmor. Han har ungefär 160 kunder med en maxomsättning på 10 miljoner kronor. Han 

arbetar med all form av rådgivning, allt från kreditgivning till pension och försäkringar.   

 

Information om banken  
Leksands sparbank är en sparbank enligt tradition som haft samma företagsform sedan de 

bildades för 140 år sedan. Idag finns banken i Leksand, Rättvik och Insjön och har 60 

anställda och en affärsvolym på 8 miljarder. Man kan likna sparbanken vid en stiftelse som 

inte har några aktieägare och som delar med sig av den årliga vinsten till den egna bygden 

genom sponsring till exempel till skolor, föreningar och näringsliv. De senaste fem åren har 

man sponsrat med totalt 18,5 miljoner kronor. Leksands sparbank är den näst största ägaren i 

Swedbank och har idag olika avtal med denne, som till exempel Internetbank, kort och 

uttagsautomater. De allra flesta beslut tar banken själva, men när det kommer till riktigt stora 

affärer som går utanför den maxgräns som man har, har man möjlighet att dela affären med 

Swedbank.   

 
Låneprocessen 
När en ny kund kommer till banken för att låna pengar börjar man med att ta in en affärsplan 

samt en budget. Utifrån det man får fram av dessa samt en kreditprövning på 

personen/personerna bakom det tilltänkta företaget tillsammans med en så kallad 

marknadsanalys, där man tittar på konkurrensen inom området, tar man sedan ett beslut.  

När en redan etablerad kund kommer och vill göra till exempel investeringar i ett redan 

befintligt företag har man lättare att gå tillbaka till historiska rapporter. Ofta kan man nöja sig 

med en resultat – och balansrapport men banken kan även ta in ett bokslut om det är möjligt. 
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Dock är inte det färskvara och det är viktigt att man har det i åtanke. Man tar även in en 

budget för att se så att företaget tänkt till med investeringen på rätt sätt.  

Det första intrycket är väldigt viktigt i sådana här fall, både när det gäller nya och befintliga 

kunder. Att man uppför sig på rätt sätt, är klädd för mötet och att man kan tala för sin sak. 

Man tittar även på eventuella säkerheter som man kan ta till, vilket väger upp mer än om det 

endast är ett blankolån. Man använder sig även av något som kallas RFF (Risken för framtida 

fallisimang) som är ett system som sätter ”betyg” på företaget mellan ett till fjorton.  

 
Revisionens betydelse   
Banken har idag totalt 575 stycken aktiebolag som kunder varav 7-10 stycken kategoriseras 

som stora företag. Man tror inte att de nya reglerna om revisionsplikten kommer att påverka 

banken negativt och i dagsläget ser man inte någon anledning till att det måste vara en 

auktoriserad revisor som genomför boksluten, men självklart kommer man inte ifrån att det 

väger tyngre och att det leder till att kvalitén blir högre. Eftersom Leksand sparbank är en 

lokal bank ser man ändå att det skulle vara fullt möjligt att bevilja lån även för företag som 

inte använt sig utav en auktoriserad revisor. Detta på grund av att man även har andra inom 

yrket i bygden som man har förtroende för. Dock ser man tveksamt på att företagen själva 

skulle ta över allt arbete. Det är även viktigt at komma ihåg att det även är andra saker som 

spelar in innan man beviljar ett lån.  

 
Revisionsberättelse 
En revisionsberättelse är viktig att använda sig av innan man beviljar lån eftersom man där 

kan se om det är något som är fel i företaget. Dock får banken mail varje morgon från 

Upplysningscentralen där man direkt kan se om det hänt något. I dagsläget ser man inga 

hinder i att man skulle byta ut en revisionsberättelse till en bokslutsrapport istället.  

 
Den nya lagen 
Leksands sparbank kommer även efter lagändringen att kräva revision när det gäller lån över 

tre miljoner. Man kommer även att vid funderingar eller konstigheter vid lån under detta 

belopp kräva en revisionsberättelse. Anders tror inte att kreditavtalen kommer att behöva 

ändras i någon större utsträckning. I alla falla inte mer än att det passar med den nya 

lagstiftningen.  

Idag pågår det arbete via Swedbank för kommande lagändring och banken kommer sedan att 

ta till sig detta och forma det så att det passar det lokala arbetet.   
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4.1.2 Nordea, Ludvika  

 

Intervju med Nicklas Larsson som är kundansvarig för mellanstora företag samt Daniel 

Nygren som är kundansvarig för små företag. Båda arbetar med att vara företagarnas 

kontaktperson i banken och tillmötesgår kundernas behov av kvalificerade finansiella 

lösningar. Man arbetar även med att ta in experter som rör de olika områdena som man 

kommer i kontakt med hos en företagskund.  

 
Information om banken  
Nordea har idag ungefär 10 miljoner kunder och ungefär 1400 kontor. Visionen är att vara en 

”great European bank” och vara erkänd för sina medarbetare som skapar betydande värde för 

kunder och aktieägare. Man erbjuder ett brett urval av produkter, tjänster och lösningar inom 

bank, försäkring och kapitalförvaltning. Nordeaaktien är noterad på fyra olika börser, 

NASDAQ, OMX Nordic Exchange i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. På kontoret i 

Ludvika arbetar det 11 stycken medarbetare varav två med företagsfrågor. Man arbetar 

mycket tillsammans och en vision är att företagskunderna även ska vara privatkunder.     

 
Låneprocessen 
När det kommer en ny kund till kontoret börjar man med att titta igenom affärsplanen och 

budgeten som kunden ska ha med sig. Eftersom det inte finns någon historik bakom företaget 

kollar man istället upp person eller personerna bakom företaget genom Upplysningscentralen 

(UC). När det gäller befintliga kunder analyserar man resultat- och balansräkningen. Man 

använder sig sedan av UC för att kontrollera extern skötsamhet och använder andra 

kontrollfunktioner för att titta den interna skötsamheten. Banken får även varje dag löpande 

information om de företag som man har som kunder för att se om det hänt något.  

Man ser även över personen/personernas engagemang och drivkraft och att de har förståelse 

för vad de ger sig in på. Det är även viktigt att betalningsförmågan finns hos företaget. Man 

har på kontoret idag mycket god lokalkännedom och vet vad som finns på de olika 

marknaderna som sedan kan användas för att göra en rimlighetsbedömning och se om idén 

skulle fungera eller inte.      

 
Revisionens betydelse  
Idag ser banken inga problem med den nya lagen och man tror att det finns möjligheter att 

företagen skulle vara kompetenta att genomföra arbete själva. En förutsättning för detta skulle 
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dock vara att man kan lita på den information som man får. Men det kan även komma gånger 

då man känner sig osäker och väljer att kräva revision från ett visst företag ändå. Vidare 

diskuterar visat även att man inte tror att företagen vill hålla på med siffror och inte heller i 

stor utsträckning kommer att välja bort revisionen. Banken tycker att en kvalificerad revisor 

ger en kvalitetsstämpel som annars är svår att få och det är lättare för banken att kunna förlita 

sig på räkenskaperna     

 
Revisionsberättelse 
Man har svårt att svara på exakt hur revisionsberättelsens innehåll används då det varierar 

mycket från fall till fall, det beror helt på företagets komplexitet, men man är överens om att 

den ändå spelar stor roll i arbetet.  

 

Den nya lagen 
Banken kommer inte att kräva revision så länge man känner att man kan lita på 

bokslutsrapporten och man ser inte heller någon anledning att ändra på kreditavtalen. Dock 

kommer banken att se över befintliga företag som eventuellt väljer att ta bort denna tjänst om 

det handlar om ett större belopp pengar. Det finns idag ingen utarbetad plan för hur banken 

kommer att agera vid avskaffandet av revisionsplikten men det görs idag en årlig analys av de 

företag som har krediter hos banken. Det är något som man kommer att fortsätta med. Banken 

ser även att man i framtiden kommer att ha behov av god ekonomisk redovisning från 

företagen.      
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4.1.3 Swedbank, Ludvika 

Intervju med Anneli Andersson som är företagsrådgivare till större företag. Hon är i sitt arbete 

kundansvarig åt ett antal olika kunder och arbetar med allt från finansiering och 

betalningslösningar till placeringar, pension och försäkringar. När det kommer till placeringar 

och pension finns det specialister att tillgodose och det är Annelis uppgift att sammanföra 

dessa med kunderna för bästa resultat.   

 
Information om banken  
Swedbank grundades 1820 och har idag 950 miljoner privatkunder och 550 000 

företagskunder. I Sverige finns det 381 kontor och även ett antal kontor runt om i världen. 

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen för de marknader där man 

är verksamma (Swedbank 2010). På det lokala kontoret i Ludvika, och på det tillhörande 

kontoret i Grängesberg, arbetar det idag ungefär ett tjugotal medarbetare. En 

företagsavdelning finns endast i Ludvika och på den arbetar tre personer; två stycken med 

större företag och en med nystartade och mindre företag. Man arbetar mycket med att besöka 

sina kunder och en vilja man har är att kunden även ska vara privatkund hos banken.    

 
Låneprocessen 
Vid ett nystartat företag vill gärna banken att man först tar kontakt med Nyföretagarcentrum i 

närheten för att ha någon att diskutera idéer med. Där går det även att hitta ett mycket bra 

häfte där man får fylla i saker som kan vara väsentlig för banken. På banken vill man även se 

en likviditetsbudget och en resultatbudget samt se så att personerna bakom företaget tänkt 

igenom vad det kostar att starta företaget och liknande. Man gör sedan en bedömning av 

affärsidén, bland annat om det finns tillräckligt underlag och om det finns 

återbetalningsförmåga. Lönen har här en stor betydelse då den måste vara rimlig i jämförelse 

till arbetstiden och liknande. Man gör självklart även en UC på personen/personerna bakom 

företaget innan man tar något beslut. En mycket viktig faktor i denna process för att banken 

ska bevilja lån är att personen/personerna kan visa att man vet vad man gett sig in på. När en 

befintlig kund exempelvis vill låna ytterligare pengar tar man fram senaste bokslut samt 

resultat – och balansräkning. En budget är också viktig för att visa att man tagit med de 

utökade kostnaderna för det nya lånet.       

 
Revisionens betydelse  
På Swedbank i Ludvika har man idag ungefär 500 företagskunder som lever på sin 

verksamhet. Dock kan man inte svara på exakt hur många av dessa som är aktiebolag men 

man kan däremot säga att ungefär 5-10 stycken av dessa kategoriseras som stora företag. Man 
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tror inte att den nya lagen kommer att göra några större förändringar för banken men man 

håller just nu på att arbeta fram en plan för hur man ska arbeta när det blir aktuellt. Som 

banken ser det idag kommer man även i framtiden att kräva revision när man anser att det 

behövs och man skulle även vilja påstå att en godkänd revisor skulle ge en kvalitetsstämpel 

för arbetet som gjorts. Idag har man även stor nytta av det revisions PM som revisorn skriver 

om det skulle visa sig att något hänt i företaget som man sedan kan läsa om i 

revisionsberättelsen. Man kan se revisions Pm:et lite som en ytterligare förklaring till det 

eventuella problem som uppstått, och det kan i sin tur sedan leda till att företaget blir beviljad 

lån ändå. Man vill även poängtera att det är många olika saker som spelar in på om ett företag 

ska beviljas lån eller inte.       

 
Revisionsberättelse 
På Swedbank ser man revisionsberättelsen som mycket viktig och den är lätt att använda sig 

av och ger starka signaler. Dock kan man se en möjlighet med att använda sig av andra 

lösningar vid mindre lån när man känner företagaren och företaget väl.    

 
Den nya lagen 
Om man i framtiden ska kräva revision eller inte är svårt att svara på eftersom det även beror 

på andra faktorer. Ett redan känt företag som man arbetat med under en lång tid kan vara 

lättare att bevilja lån till genom andra metoder. Det är mycket viktigt att det är rätt kvalité på 

det arbete som utförts för att lägga grunden till eventuell finansiering. Förtroendet blir även 

starkare om arbetet utförts av lokala revisorer som man känner väl sedan tidigare. Idag ser 

banken ingen anledning till att ändra de befintliga kreditavtalen, men man arbetar just nu 

centralt med att upprätta någon sorts plan för hur man ska arbeta när revisionsplikten 

försvinner.   
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4.1.3 Handelsbanken, Ludvika 

Intervju med Björn Hammarbäck som är företagsrådgivare för både små och stora företag på 

Handelsbanken i Ludvika. Björns arbetsuppgifter innehåller det mesta som ingår hos en 

företagskund, så som finansiering, placering och pensionering. Han har även möjlighet att ta 

hjälp av experter inom olika områden som åker runt på de olika kontoren.   

 
Information om banken  
Handelsbanken har idag 461 stycken kontor i Sverige och totalt över 700 kontor runt om i 

världen. Banken är en så kallad universalbank som levererar tjänster inom hela bankområdet. 

(www.handelsbanken.se 2010) Handelsbanken bygger sin bank på respekt och tilltro till sina 

kunder och medarbetare då man ser det som en förutsättning för en lönsam affär. 

(Årsredovisning 2009, s.6)  

Handelsbankens kontor i Ludvika arbetar enskilt och har ett eget resultatansvar samt en egen 

chef. Man har eget ansvar för sina kunder och bankens filosofi är att det ska vara en lokal 

förankring. Besluten ska fattas nära kunderna och man känner bäst den lokala marknaden på 

plats på kontoret. I Ludvika finns det totalt tio medarbetare varav fem av dessa arbetar mer 

eller mindre mot företagskunder.         

 
Låneprocessen 
När banken ska låna ut pengar till företag, vare sig det är nya eller befintliga, gör man ingen 

större skillnad i bedömningen. Den egentliga skillnaden kommer till vilket material man har 

till sitt förfogande. 

När ett nystartat företag ansöker om finansiering vill man först ha in en affärsplan med 

tillhörande kalkyl och budget. Man tar även en UC på personen/personerna bakom företaget 

för att sedan titta vidare på finansieringsbehovet, där även en egen insats är ett måste. Vidare 

tittar man på återbetalningsförmågan för företaget och här spelar förtroendet stor roll då det är 

viktigt att man kan tro på idén och även på människan bakom denna idé.  

När ett redan befintligt företag i banken vill göra ytterligare investeringar har man sedan 

tidigare en kontinuerlig kontakt, minst en gång om året, där man följer upp företaget. Banken 

gör även här en UC och kan titta på företagets ekonomiska historia. En kalkyl är även viktig i 

detta sammanhang för att se varför investeringen ska göras och om kunden kan betala tillbaka 

pengarna. Tidigare betalningar till banken kollas även upp för att se om dem har skötts bra 

eller inte. Även här är det viktigt att känna förtroende för företaget och även för de människor 

som står bakom.   

 

http://www.handelsbanken.se/�
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Revisionens betydelse  
På Handelsbanken i Ludvika kommer man efter de kriterier som tagits fram till den nya lagen 

att ha ungefär 95 % små företag och resterande 5 % stora. Man tror inte att den nya lagen 

kommer att göra någon större skillnad i bankens arbete utan kraven kommer att bli 

densamma. Det är fortfarande viktigt att banken kan lita på den information som man får in 

och att informationen är korrekt. Det underlättar även för företagen själva om de har bra 

underlag till den ekonomiska informationen då det blir lättare för banken att bedöma. Det ger 

i sin tur förtroendekapital. Eventuellt kommer man på banken att behöva granska vissa poster 

extra noga efter att den nya lagen införts och det blir i sig ytterligare ett moment. Idag ser 

banken att en godkänd revisor höjer kvaliteten på företagets finansiella rapporter då denna har 

större kunskap både genom utbildning och genom arbetslivserfarenhet. Dock kan det finnas 

en möjlighet att de mindre företagen kan välja andra alternativ så länge man från bankens sida 

vet att informationen stämmer.  

 
Revisionsberättelse 
En revisionsberättelse visar idag företagets verklighet och det är enkelt för banken att titta i 

denna om det finns några avvikelser. En oren revisionsberättelse ger till exempel en varning 

till den som läser, dock behöver det inte innebära ett direkt nej från banken om man sedan 

innan känner företaget/företagaren väl. För de företag som eventuellt ska låna pengar väger 

informationen tyngre om man har en revisionsberättelse som skrivits under av en godkänd 

revisor.  

Man vill från bankens sida även i fortsättningen ha information från någon oberoende då det 

ger en kvalitetsstämpel. Eventuellt skulle banken, efter att lagen gått igenom, kunna tänka sig 

att tillåta till exempel en bokslutsrapport för de allra minsta företagen.  

 
Den nya lagen 
Man kommer efter att lagen aktualiserats inte kunna kräva att man har en godkänd revisor 

men det kommer att underlätta både för banken och för företagen. Det ger företagen en styrka 

och underlättar självklart beviljandet av eventuella lån.  

Reko skulle i det här avseendet kunna fungera om det inte finns något annat alternativ, men 

det gäller då i första hand de mindre företagen.  

Den står idag ingenting om revisionsplikt i villkoren för lån till företag så därför kommer inte 

kreditavtalen att behöva ändras. Banken har idag heller inte någon klar plan för hur man 

kommer att arbeta efter lagändringen. 
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4.1.5 Almi företagspartner, Borlänge  

Intervju med Per Häggberg som är finansieringsansvarig på Almi företagspartner i Dalarna. 

Han har arbetat på Almi i 11 år och kommer tidigare från arbete både från Swedbank och 

SEB. Pers arbetsuppgifter är att ta emot låneansökan för att sedan fördela ut förfrågningar till 

andra medarbetare beroende på vilken ort det gäller.    

 
Information om banken  
Almi företagspartner startade 1994 och har idag en lånefond på 5,5 miljarder som man lånar 

ut till hela Sverige. Man finns idag i varje län i hela Sverige och på kontoret i Borlänge 

arbetar idag 6 stycken medarbetare. Förra året lånade man ut 215 miljoner kronor till företag i 

Dalarna, och det är en ganska stor siffra då man vanligtvis brukar låna ut ungefär 100 miljoner 

varje år. Almi arbetar mycket med bankerna och de får oftast in låneansökan just via 

bankerna. Oftast står Almi för ungefär 25 % av lånebeloppet, medan banken står för 50 % och 

företagaren själv står för 25 %. Man kan likna lån från Almi som ett topplån när man köper 

hus, lite större risk och därmed lite högre ränta.   

 
Låneprocessen 
Det första som händer när ett företag vill låna pengar från Almi är att man får in en 

låneansökan där mycket av informationen som man behöver redan står, som till exempel vad 

man ska göra med pengarna. Efter det gör man en UC på företaget eller på 

personen/personerna bakom företaget och man pratar även med företagets befintliga bank. 

Man tycker även att det är viktigt att man åker ut till kunden för att se vad de egentligen 

arbetar med, men man kan även träffas tillsammans på banken om inte kunden har något att 

visa upp ännu. En kreditbedömning görs även där man till exempel tittar på eventuella 

bokslut. Det är även viktigt att personen är vettig och vet vad den gör och att han eller hon 

inte har några betalningsanmärkningar. Är det så att personen eller personerna är helt nya och 

inte riktigt förberedda kan man även rekommendera dessa att besöka Nyföretagarcentrum på 

den ort man tänkt starta. Kunden får inom 2-3 veckor besked om eventuellt beviljande. Idag 

säger man ja till ungefär 75 % av de företag som gör en förfrågning. Allt det administrativa 

görs sedan av administrationen i Östersund och kunden kan sedan gå direkt till sin bank och 

skriva på papperna. Almi lånar ut pengar under max 6 år och under max 10 år om det gäller 

fastigheter.   
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Revisionens betydelse  
Enligt de nya kriterierna kommer mellan 70-80 % av Almis kunder att gå under benämningen 

små företag. Dock ser Almi inte någon anledning till att inte kräva revision av dessa företag 

ändå eftersom det kommer att ses som en kvalitetsstämpel för företagen. En möjligt skulle i så 

fall kunna vara att skriva in i de särskilda lånevillkoren att revision krävs. En 

bokföringskonsult skulle dock kunna vara ett alternativ för de mindre företagen som kanske 

inte ska låna så mycket pengar om man sedan innan har stort förtroende för den konsulten. 

Detta ger ju även de mindre företagen en möjlighet att få ner sina kostnader. Det är viktigt att 

kvaliteten är bra på den ekonomiska information som man får in men det behöver egentligen 

inte betyda att revisorn måste vara godkänd. Det har även stor betydelse om man sedan innan 

känner igen byrån, och det skulle kunna vara en lösning att man gör någon slags lista på de 

byråer som man vet gör ett bra arbete, vara sig de är godkända revisorer eller inte.     

 

Revisionsberättelse 
Vid större företag och vid större lån är en revisionsberättelse viktig att ha eftersom man där 

direkt kan se om den avviker från standarden eller inte. En bokslutsrapport skulle kunna vara 

ett alternativ för de mindre företagen som till exempel anlitar en redovisningskonsult som 

man känner till väl. 

 

Den nya lagen 
Om man kommer att kräva revision eller inte efter lagändringen beror mycket på storleken på 

företaget och storleken på lånet. Eventuellt skulle man kunna begära andra alternativ som man 

på Almi idag inte kan gå in och titta på, och det skulle till exempel kunna vara kontoutdrag 

från företagets bank ungefär en gång i halvåret.  

Idag funderar man mycket på den nya lagen men man har ännu inte någon klar plan för hur 

man ska arbeta. Det är mycket upp till varje kontor att bestämma viket arbete som passar dem 

bäst.   
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5. Analys 
 
I detta kapitel kopplar jag samman referensramen med empirin för att de på eventuella 

skillnader och likheter. 

 
5.1 Vilken information är viktig vid beviljande av banklån? 
Enligt referensramen är det viktigt att man ser till låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet. 

Man ska även titta närmare på det framtida kassaflödet och de befintliga årsredovisningar som 

finns tillgängliga. Dock är det viktigt att man kommer ihåg att årsredovisningarna inte är 

färskvara så det kan vara av betydelse att ta till kompletterande handlingar. Det är även av stor 

betydelse hur årsredovisningen är utformad och viken kvalité den har för att det ska vara en 

bra grund för en kreditbedömning. Det har även betydelse för hur fort hanteringen kan gå. En 

annan sak som är viktig att tänka på vid kreditbedömning är att man blickar framåt och även 

fast företaget just nu går med förlust kan man vända på den trenden med hjälp av lånet. 

 

Enligt de genomförda intervjuerna spelar det stor roll om det är en ny eller befintlig kund som 

ska låna pengar. Gäller det en ny kund börjar man med att ta in en affärsplan med tillhörande 

budget och kalkyl för att få en överblick över vad personen/personerna tänkt göra. Detta kan 

även göras genom en speciell låneansökan där alla dessa uppgifter finns med. Vissa 

finansiärer arbetar även med att hänvisa nya företagare till Nyföretagarcentrum på orten om 

man känner att personen/personerna behöver lite extra hjälp med till exempel affärsplanen. 

Eftersom frågorna ställts till lokala kontor har dessa redan mycket god lokalkännedom och vet 

oftast redan innan om en specifik marknad är mättad eller om det finns goda chanser till 

nyetablering. De flesta gör inte någon större marknadsanalys innan beviljande eller avslag 

mer än att gå tillbaka till egna kunskaper om orten. Efter att man gått igenom affärsplanen 

med tillhörande material gör man en kreditbedömning på personen/personerna bakom 

företaget genom en så kallad UC (Upplysningscentralen). Nästa steg blir att se vilket 

finansieringsbehov som behövs och här ser vissa finansiärer att en egen insats är mycket 

viktig för att man ska kunna gå vidare. En god kontakt med kunden är även viktig och många 

tycker att det är viktigt att man besöker kunden för att få en bättre inblick i vad han/hon 

arbetar med. 

När det kommer till redan befintliga kunder är det viktigt att man kan ta del av historiska 

rapporter som resultat – och balansrapport samt även senaste bokslutet. Man vill även här ha 

in en budget för den tilltänkta investeringen för att se så företaget tänkt igenom den 
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tillkommande kostnaden ordentligt. Man behöver även här ta en UC för att kunna titta 

närmare på extern skötsamhet och sedan kan man använda sig av andra kontrollfunktioner för 

att kolla upp intern skötsamhet. Oftast har banken redan kontinuerlig kontakt med företaget 

och man får löpande information om kunderna varje dag om något hänt. Det finns även en 

möjlighet att gå tillbaka och titta hur företaget skött tidigare betalningar till banken. 

 

Det finns ändå några gemensamma nämnare för dessa två olika kunder och det handlar 

självklart om förtroendet. Det är en förutsättning att det första intrycket och hur man uppför 

sig är rätt och att personen/personerna bakom företaget visar engagemang och drivkraft och 

att de har förståelse för vad de ger sig in på. Det är viktigt att finansiärerna tror på de som står 

bakom företagen och att de vet vad de egentligen kostar att starta ett företag. 

Betalningsförmågan spelar också in och även eventuella säkerheter som väger upp med än 

rena blankolån. 
 

5.2 Kan bokslutsberättelsen vara ett alternativ till den nuvarande 

revisionsberättelsen vid beviljande av lån? 
Enligt referensramen kan man vid årsbokslut använda sig av en bokslutsberättelse istället för 

en revisionsberättelse när den nya lagen träder i kraft. Denna berättelse är en svensk 

anpassning av en internationell standard och ger en säkerhet på att arbetet har upprättats av en 

redovisningskonsult. En bokslutsberättelse kan inte upprättas av någon som på något sätt har 

band till företaget och detta gör att en utomstående gör jobbet, precis som vid 

revisionsberättelse. 

Enligt finansiärerna är en revisionsberättelse viktig i arbetet vid beviljande av lån. Det 

underlättar arbetet eftersom man där lätt kan se om något är fel i företaget och med tanke på 

att den är underskriven av en godkänd revisor vet man att man kan lita på den information 

som står. Skulle man eventuellt godkänna en bokslutsrapport skulle det i första hand gälla de 

mindre företagen som ska låna lite mindre pengar. Men det gäller även här att man kan lita på 

den information man får och även att man vet att den person som skrivit denna 

bokslutsrapport kan sitt arbete, kanske till och med att man har god kontakt med denne sedan 

innan. 
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5.3 Förändras företagens trovärdighet i och med att revisionsplikten 

avskaffas? 
Enligt referensramen är det speciellt viktigt att de intressenter, till exempel finansiärerna, som 

finns runtomkring företaget kan lita på den ekonomiska information som finns om företaget. 

Den allra viktigaste uppgiften som en revisor har är att samla in allmän information om 

företaget för att sedan kunna bedöma för eventuella fel i redovisning och förvaltning. Man 

skulle kunna säga att krediter framför allt bygger på förtroendet mellan kreditgivaren och 

kredittagaren. Detta kan byggas upp på många olika sätt och enligt teorin kan man bygga upp 

detta förtroende till exempel genom att visa att man kan branschen och att man vet vad man 

gör. 

Alla de tillfrågade finansiärerna är eniga om att en trovärdig revisor höjer statusen på ett 

företags ekonomiska redovisning. Det visar en kvalitetsstämpel som är svår att komma upp i 

med hjälp av andra tjänster och man känner i och med en godkänd revisor att man kan lita på 

den information man får fullt ut. Dock ser man även att om man arbetat med företaget under 

en lång tid så finns det större möjligheter att man skulle kunna använda sig av andra lösningar 

för att bevilja lån. Men det är fortsatt kvalitén som spelar stor roll. Lokala revisorer som man 

känner väl ökar även det förtroendet och det skulle även här vara möjligt med till exempel en 

lokal redovisningskonsult för de mindre företagen. Det skulle kunna vara ett alternativ för de 

mindre företagen att få ner sina kostnader men man får ändå inte glömma att kvalitén ändå är 

det viktigaste. En anledning till att man har den här synen på revisionen är för att man ser att 

en godkänd revisor har större kunskap både genom utbildning och genom erfarenhet.   
 

5.4 Uppstår det några västentliga problem med att revisionsplikten 

försvinner? 
Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor men om den nya lagen går igenom 

kommer knappt 4 % av dagens aktiebolag enligt lag vara tvungna att ha en kvalificerad 

revisor. Om ett företag väljer att ta bort revisionen måste denna ändring anmälas och 

registreras hos bolagsverket. När revisionsplikten försvinner har företagen en större valfrihet 

att välja vilka tjänster man vill använda sig av, och detta kommer i sin tur att leda till att även 

priserna sjunker. 

Finansiärerna ser idag egentligen inte något större problem med den nya lagen utan de flesta 

finansiärer kommer att fortsätta sitt arbete på ungefär samma sätt. Vissa ser inte något större 

problem i att företagarna själva skulle ta över detta arbete, dock så tror man att företagarna 
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själva inte har intresse för att göra detta själva utan ändå kommer att ta hjälp utifrån. Kvalitén 

kommer eventuellt dock att försämras och det kommer att bli svårare för finansiärerna att se 

om informationen är tillräckligt bra och stark för att man ska kunna använda den som bra 

underlag. De flesta finansiärer håller just nu på med att arbeta fram en plan som man kommer 

att kunna använda sig av efter att lagförslaget gått igenom, men ingenting är klart ännu.   
 

 

5.5 Kommer finansiärerna vara tvungna att ändra något i sitt arbete i och 

med att revisionsplikten avskaffas? 
Idag arbetar finansiärerna med att titta närmare på det framtida kassaflödet samt de 

årsredovisningar som finns. Det är även av stor betydelse att man tittar på kompletterande 

handlingar då dessa ger en bättre bild över hur företagets ekonomiska situation ser ut just nu. 

Finansiärernas arbete idag ser lite olika ut beroende på om det är en ny eller befintlig kund 

Dock gör man alltid en noggrann koll på företagaren/företaget innan man beviljar lån. Man 

ser även till så att låntagaren vet vad han/hon gett sig in på och vad det kommer att kosta.  

Det står idag ingenting om revisionsplikt i kreditavtalen så dessa kommer inte att behöva 

ändras i dessa avtal. Det väsentliga även här är att man känner att man kan lita på den 

information som man får in. En del kommer även att se över befintliga företagskunder som 

eventuellt väljer att ta bort revisionen om det handlar om ett större belopp pengar. Det finns 

även en vilja att fortsätta göra en årlig analys av företag och att man även i fortsättningen vill 

ha en god ekonomisk redovisning från sina företagskunder. Detta gör att finansiärernas 

nuvarande och framtida arbete underlättas. Eventuellt skulle man i framtiden behöva granska 

vissa poster extra noga och kanske skriva in under ”särskilda villkor” att man kräver revision 

av vissa företag och vid större summor pengar.             
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6. Slutsatser 
 
Slutsatserna som kunnat dras utifrån detta arbete är att det från finansiärernas sida är mycket 

viktigt att låntagarna har förmåga att betala tillbaka det lån som man beviljar. Även 

förtroendet har en stor betydelse för att det fortsatta arbetet ska vara lyckat, och även att 

finansiären kan känna att företaget/personerna bakom företaget är medvetna om vad man ger 

sig in på och vad det kostar.  

 

En revisionsberättelse är ett bra redskap för finansiärernas arbete och det underlättar att direkt 

kunna se om det är några problem i företaget. Dock finns det ett flertal andra handlingar som 

föredras av finansiärerna så som till exempel resultat – och balansräkning samt andra löpande 

dokument. En bokslutsrapport skulle kunna vara ett alternativ, men då framför allt för mindre 

företag. Det viktigaste är självklart att man kan lita på den information som man får in, men 

en godkänd revisor ger ändå en kvalitetsstämpel. De finansiärer som jag intervjuat känner att 

de vet om arbetet genomförts av en godkänd revisor kan man lättare lita på att arbetet är rätt 

utförts. Dock skulle en redan känd redovisningskonsult vara ett alternativ för de mindre 

företagen som på så sätt skulle få ner kostnaderna för denna tjänst. 

 

Idag ser finansiärerna inga större problem med den nya lagen utan arbetet kommer att 

fortsätta ungefär som tidigare. Det enda som man kan se skulle vara ett problem är om 

kvaliteten på arbetet skulle försämras och att man på grund av det behöva kolla upp saker 

själva, vilket skulle leda till ytterligare arbetsuppgifter.  

Idag pågår det arbete hos alla de finansiärer som jag intervjuat för det fortsatta arbetet efter att 

lagen gått igenom men på de allra flesta ställen är detta arbete ännu inte klart. 

  

Kreditavtalen kommer inte att behöva ändras då det inte står någonting om revisionsplikt i 

dessa. Eventuellt kommer man i framtiden att skriva in något om detta under särskilda villkor 

om man ser att det skulle behövas.  

 

Den sammanfattande slutsatsen är att man även efter lagens införande vill ha en god 

ekonomisk redovisning från sina företagskunder. Hur detta sedan ska gå tillväga beror mycket 

på hur stort företaget är och hur mycket pengar som ska lånas ut.      
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

Detta arbete har på många sätt varit både intressant och givande att göra. Något som 

skulle kunna vara intressant att studera vidare är att göra ett liknande arbete när lagen gått 

igenom för att se om finansiärerna fortfarande ser på frågorna som de gör idag. Det skulle 

vara intressant att se om arbetet kunnat fortsätta ungefär lika som innan eller om man fått 

göra några större förändringar som man inte tänkt på innan. Vidare skulle det även vara 

intressant att se hur företagen ser på det här och hur de egentligen tänkt arbeta efter 

lagändringen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till finansiärer 

 
Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor, men justitiedepartementet har gjort en 

utredning som föreslår att bara knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Dessa 4 % 

kommer att bestå av börsnoterade aktiebolag, finansbolag och de större företag som uppfyller 

minst två av följande villkor: 

- Mer än 83 miljoner kronor i omsättning. 

- Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar). 

- Fler än 50 anställda.             

När revisionsplikten försvinner har företagen en större möjlighet att välja vilka redovisnings – 

och revisionstjänster man vill använda sig av och vilka man behöver. Detta kommer att leda 

till att sådana här tjänster kommer att öka och att priserna kommer att sjunka. 

(Justitiedepartementet 2008)    

 

Frågor: 
 

1. Namn, befattning och arbetsuppgifter. 

 

2. Kort beskrivning av banken. 

 

3. Hur går processen till när man beviljar lån till företag? Vilken information använder 

man sig av? 

 

4. Hur många av era kunder kommer att gå under benämningen små företag?  

Kriterier för att klassas som stort företag: 

               Mer än 83 miljoner kronor i omsättning.  

                     Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar)  

                     Fler än 50 anställda.    

 

5. Hur tror ni att er bank kommer att påverkas när de nya reglerna börjar tillämpas? 
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6. Anser ni att en godkänd revisor säkerställer kvaliteten på ett företags finansiella 

rapporter, i så fall varför? 

 

7. Förklara om och i så fall hur revisionsberättelsens innehåll används för att avgöra om 

ett företag skall beviljas lån eller inte. Ser ni någon möjlighet till att till exempel en 

bokslutsrapport skulle kunna användas istället för en revisionsberättelse? (En 

bokslutsberättelse ger en säkerhet för att arbetet har upprättats enligt Reko, som är en 

svensk standard för redovisningstjänster).  

 

8. När lagförslaget träder i kraft, kommer ni då ändå kräva revision innan ni beviljar lån 

eller finns det andra alternativ att ta till?  

 

9. Kommer kreditavtalen att behöva ändras?  

 

10. Finns det någon utarbetat plan för hur banken kommer att agera vid avskaffandet av 

revisionsplikten? 
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