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Abstract 
On the 1st of November 2010, the statutory audit was abolished for small limited companies. 

The amendment of the abolished statutory audit includes smaller private limited companies 

that for two years does not exceed more than one of the two following limits: net revenue of 

three million kronor, total assets of one and one half million kronor and three employees. The 

principal rule of chapter 9 section 1 Companies Act remains that a limited company should 

have at least one auditor. For limited companies included of the amendment has a opportunity 

to choose bokslutsrapporten instead of the auditor’s report as a proof of quality of the 

accounting and the financial reporting. The purpose of the thesis is to explain how lenders 

perceive bokslutsrapporten as a substitute for the auditor’s report. Previous research shows 

that lenders benefit from audit and that the auditor’s opinion in the auditor’s report affects the 

credit assessment. The purpose includes to explain how lenders perceive the change of 

bokslutsrapporten as a basis for credit assessment. 

 

I have chosen to use a qualitative research approach and a case study design. To collect data I 

have conducted semi-structured interviews with four lenders in four different banks. The 

results show that credit assessment is an overall assessment and that it is about the individual 

assessor’s working method, both in terms of external information and internal information 

requested and how it is valued. Crucial for a credit to be granted is if there is repayment 

ability. If there is no repayment ability there is no way to get a credit, no matter how good the 

collateral is. 

 

Credit assessment can be explained by contract theory and agency theory and audit has a 

value as assurance and to reduce the information asymmetri in the credit assessment. Crucial 

to the importance of an authorized accountant and bokslutsrapporten in the credit assessment 

will be about confidence and credibility and how it will affect the information asymmetri in 

relation to an auditor and the audit report. It may also well be a question of independence in 

the relationship, ie. a authorized accountant is unlike an auditor not independent. A very 

interesting position that could affect the choice of audit or not. Bokslutsrapporten is of all to 

asses in the current situation a complement to the audit report. 
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Abstrakt 
Den 1:e november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. 

Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två 

år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden: nettoomsättning om tre miljoner kronor, 

balansomslutning om en och en halv miljoner kronor och tre anställda. Huvudregeln kvarstår 

enligt 9 kap. 1 § Aktiebolagslagen (ABL) att ett aktiebolag ska ha minst en revisor. För 

aktiebolag som omfattas av lagändringen finns möjlighet att välja bokslutsrapporten som 

kvalitetsbevis för redovisningen istället för revisionsberättelsen. Uppsatsens syfte är att 

förklara hur kreditgivare upplever bokslutsrapporten som substitut till revisionsberättelsen. 

Tidigare forskning visar att kreditgivare har nytta av revision och att revisorns åsikt i 

revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen. I syftet ingår att förklara hur kreditgivare 

upplever förändringen med bokslutsrapporten som underlag för kreditbedömningen.  

 

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi och en fallstudiedesign. För att samla 

in data har jag genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra kreditgivare i fyra olika 

banker. Resultatet visar att kreditbedömning är en helhetsbedömning och att det mycket 

handlar om den enskilda bedömarens arbetsmetod, både vad avser vilken extern information 

och intern information som efterfrågas och hur den värderas. Avgörande för om en kredit ska 

beviljas är om det finns återbetalningsförmåga. Finns det inte återbetalningsförmåga finns det 

ingen möjlighet att få en kredit, oavsett hur goda säkerheterna är.  

 

Kreditbedömning kan förklaras med kontraktsteori och agentteori och revision har ett värde 

som försäkran och för att minska informationsasymmetrin i kreditbedömningen. Avgörande 

för vilken betydelse en auktoriserad redovisningskonsult och bokslutsrapporten kommer att få 

i kreditbedömningen kommer att handla om förtroende och trovärdighet och hur det kommer 

att påverka informationsasymmetrin i förhållande till en revisor och revisionsberättelsen. Det 

kan även mycket väl bli en fråga om oberoende i uppdragsförhållandet, dvs. en auktoriserad 

redovisningskonsult är till skillnad från en revisor inte oberoende. Ett mycket intressant 

ställningstagande som skulle kunna påverka valet av revision eller inte. Av allt att bedöma är 

bokslutsrapporten i dagsläget ett komplement till revisionsberättelsen. 

 

 

Nyckelord: kreditbedömning, revisionsberättelse, informationsasymmetri, bokslutsrapport 



 

Förord 
Jag vill härmed rikta ett stort tack till min handledare Bengt Göransson och min familj utan 

vars entusiasm, engagemang och stöttning det inte varit möjligt att genomföra mitt 

examensarbete. Jag vill även tacka Timurs Umans för konstruktiv feedback i uppsatsens 

slutskede.  

 

Stort tack! 

 

 
Kristianstad, 2010 

 
 
 
Marcus Grönlund



 

Förkortningar 
 

Far  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

prop. proposition 

Reko Svensk standard för redovisningstjänster 

SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

UC Upplysningscentralen



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................... 8 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 8 
1.2 Diskussion .................................................................................................................... 9 
1.3 Problemformulering ................................................................................................... 9 
1.4 Syfte ............................................................................................................................. 11 

 
2. Teori ................................................................................................................................. 12 

2.1 Revisionsplikten avskaffas – en förändring i tiden .......................................... 12 
2.2 Vad är revision och har kreditgivare nytta av reviderade räkenskaper? ..... 12 
2.3 Kreditbedömning – bedömning av risken för fallissemang ........................... 14 

2.3.1 Vilken information efterfrågar kreditgivare? ................................................... 15 
2.4 Avregleringen i England ......................................................................................... 16 

2.4.1 Agentteori .............................................................................................................. 17 
2.5 Den auktoriserade redovisningskonsulten .......................................................... 19 

2.5.1 Kreditgivares nytta av bokslutsrapporten enligt SRF ...................................... 19 
2.6 Diskussion och slutsatser av litteraturgenomgång ........................................... 20 

 
3. Metod ............................................................................................................................... 26 

3.1 Företagsekonomisk forskning – kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi ............................................................................................................ 26 
3.2 Forskningsdesign ...................................................................................................... 26 
3.3 Forskningsmetod ....................................................................................................... 27 
3.4 Kritik av den kvalitativa forskningsstrategin..................................................... 28 
3.5 Metodologiska val .................................................................................................... 28 
3.6 Intervjuguide .............................................................................................................. 29 
3.7 Kriterier för företagsekonomisk forskning ......................................................... 30 
3.8 Urval ............................................................................................................................ 31 

 
4. Empiri .............................................................................................................................. 32 

4.1 Inledning ..................................................................................................................... 32 
4.2 Kreditbedömning – extern och intern information ........................................... 32 

4.2.1 Informationsinhämtningen kan variera ............................................................. 35 
4.2.2 Kredittagarens återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter .................. 36 
4.2.3 Årsredovisningens delar har olika stor betydelse för kreditbedömning ........ 37 
4.2.4 Relationer och förtroende samt en god dialog med kredittagare är viktigt... 39 
4.2.5 Informationens jämförbarhet över tiden är viktig ............................................ 40 
4.2.6 Nyckeltal ............................................................................................................... 40 
4.2.7 Coventants – villkorade krediter ........................................................................ 41 

4.3 Revisorn som kvalitetsreferens för redovisningen och den ekonomiska 
rapporteringen .................................................................................................................. 41 

4.3.1 Revisionsberättelsen som kvalitetsbevis ........................................................... 42 
 



 

4.3.2 Revision kan öka en kredittagares kreditvärdighet, men påverkar inte     
räntenivåer ...................................................................................................................... 43 
4.3.3 Revision kan öka en kredittagares trovärdighet ............................................... 44 
4.3.4 Kreditgivarnas uppfattning om lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag ..... 45 

4.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten som kvalitetsreferens för 
redovisningen och den ekonomiska rapporteringen ............................................... 46 

4.4.1 Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för redovisningen och den 
ekonomiska rapporteringen .......................................................................................... 47 
4.4.2 Jämförelse bokslutsrapporten och revisionsberättelsen .................................. 50 

 
5. Analys ............................................................................................................................. 53 

5.1 Kreditbedömning är en helhetsbedömning, men vilken information som 
efterfrågas och hur den värderas varierar .................................................................. 53 

5.1.1 Återbetalningsförmåga är viktigast .................................................................... 53 
5.2 Revision har ett värde som försäkran .................................................................. 55 

5.2.1 Revisionsberättelsens betydelse för kreditbedömning .................................... 57 
5.3 Den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten – en 
jämförande analys ............................................................................................................ 58 

 
6. Slutsatser ........................................................................................................................ 60 

6.1 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................. 61 
 
7. Referenslista ................................................................................................................. 62 
 

Bilaga 1 

 
  

 



8 

1. Inledning 

 
Kapitel 1 presenterar inledningsvis en ämnesöversikt och följs av en diskussion. Diskussionen 

leder fram till uppsatsens problemformulering och avslutas med uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Den 1:e november 2010 infördes ny lagstiftning om revision för mindre aktiebolag och 

innebär att den lagstadgade revisionsplikten avskaffas för ca 250 000 aktiebolag. 

Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två 

år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden: nettoomsättning om tre miljoner kronor, 

balansomslutning om en och en halv miljoner kronor och tre anställda. Huvudregeln kvarstår 

enligt 9 kap. 1 § Aktiebolagslagen (ABL) att ett aktiebolag ska ha minst en revisor. För 

aktiebolag som omfattas av lagändringen finns möjlighet att välja bokslutsrapporten som 

kvalitetsbevis för redovisningen istället för revisionsberättelsen (SRF, 2010). 

 

Revision innebär att bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning granskas av en eller flera revisorer och ska utmynna i en 

årlig granskningsrapport – en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen och årsredovisningen 

är tillsammans ett beslutsunderlag för bolagets intressenter. Utan revision hade intressenterna 

på egen hand behövt genomföra egna kontroller och bedömningar för att skapa tilltro till 

bolagets ekonomiska rapportering. Internationellt heter det att revision sker i ”the public 

interest”, dvs. i det allmännas intresse (Far, 2006). 

 

En av bolagets intressenter som enligt Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

(Far, 2006) har nytta av revision är kreditgivare. Kreditgivare behöver ekonomisk information 

för att kunna bedöma om kredittagare kan uppfylla sina åtaganden, i form av att amortera lån 

och betala räntor (Far, 2006). Enligt Far (2006) är säkerheten större att lämnade upplysningar 

är korrekta när den ekonomiska informationen har granskats av en självständig och opartisk 

revisor. 

 

Lagändringen innebär således en möjlighet att välja bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för 

redovisningen istället för revisionsberättelsen. Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis på att 

den ekonomiska informationen fortlöpande håller hög kvalitet, eftersom den redan är inbyggd 
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i den löpande redovisningen. Det är endast en auktoriserad redovisningskonsult och som i sitt 

arbete följt och uppfyller kraven enligt Reko – Svensk standard för redovisningstjänster, som 

kan upprätta en bokslutsrapport. Enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF, 

2010) är bokslutsrapporten i de allra flesta fall ett ändamålsenligt alternativ för personer som 

arbetar med ekonomisk information som underlag för bolags- och kreditbedömning (SRF, 

2010). 

 

1.2 Diskussion 
Lagändringen om avskaffad revisionsplikt som presenterats i bakgrunden aktualiserar ett par 

frågeställningar vad avser bokslutsrapportens tillförlitlighet, aktualitet och användbarhet i 

förhållande till revisionsberättelsen. Vad avser bokslutsrapportens tillförlitlighet granskar den 

auktoriserade redovisningskonsulten hela bolagets redovisning (SRF, 2010). Revisorn 

granskar ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna 

(Far, 2006). Vad avser bokslutsrapportens aktualitet kan den avges när redovisningen är klar 

(SRF, 2010). Revisorn avger revisionsberättelsen en gång om året, efter granskningen vid 

räkenskapsårets slut (Far, 2006). Avslutningsvis aktualiseras frågeställningen om 

bokslutsrapportens användbarhet, eftersom den kan avges för samtliga bolagsformer dvs. 

utöver aktiebolag, även för enskilda firmor och handelsbolag (SRF, 2010). Tidigare forskning 

visar att kreditgivare har nytta av revision och att revisorns åsikt i revisionsberättelsen 

påverkar kreditbedömningen, både om en kredit ska beviljas och storleken på kreditbeloppet 

(Duréndez & Goméz-Guillamón, 2003). 

 

En jämförelse mellan bokslutsrapporten och revisionsberättelsen visar att det finns viktiga 

likheter och skillnader. Samtidigt menar SRF (2010) att det finns olika behov som i sin tur 

kräver olika typer av kvalitetssäkring. Hur upplever kreditgivare förändringen med 

bokslutsrapporten som underlag för kreditbedömningen istället för revisionsberättelsen? 

 

1.3 Problemformulering 
Lagändringen om avskaffad revisionsplikt innebär att kredittagare kan välja bokslutsrapporten 

istället för revisionsberättelsen som kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska 

rapporteringen. Undantagsregeln trädde i kraft den 1:e november 2010 och kunde tidigast 

tillämpas för räkenskapsår som påbörjades från och med den 1:e november 2010 (SRF, 2010). 

I takt med att bolag som omfattas av lagändringen utnyttjar undantagsregeln kommer detta att
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innebära att kreditgivare kommer att tvingas använda bokslutsrapporten i sin bedömning av 

kredittagare.  

 

Revisionens värde som försäkran förklaras i agentteori vars utgångspunkt är att information är 

asymmetrisk och kan generaliseras till kreditgivare och kredittagare (Carrington, 2010). 

Jensen & Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt enligt vilket en 

principal har gett i uppdrag till en agent att för dennes räkning utföra något och innebär att 

beslutsrätt har delegerats. Är agenten och principalen nyttomaximerande kan det förväntas att 

agenten inte kommer att optimera principalens nytta. Enligt Chow (1982) är den främsta 

anledningen till varför bolag frivilligt väljer revision att det främjar kontroll av 

intressekonflikter med bolagets intressenter, som t.ex. företagsledare, aktieägare och 

obligationsinnehavare. Chow (1982) visar att det finns ett samband mellan valet av frivillig 

revision och skuldsättningsgrad och bolagsstorlek vad avser ägarstruktur och möjligheter till 

värdeöverföringar. Clark & Tauringana (2000) visar att det finns ett samband mellan valet av 

frivillig revision och företagsledningens ägarandel i bolaget, bolagsstorlek mätt i omsättning 

och skuldsättningsgrad som Chow (1982). Bolagsstorlek mätt i balansomslutning och 

likviditet förklarar inte valet av frivillig revision (Clark & Tauringana, 2000). Seow (2001) 

visar som Clark & Tauringana (2000) och Chow (1982) att det finns ett samband mellan valet 

av frivillig revision och företagsledningens ägarandel i bolaget. Seow (2001) visar även till 

skillnad från Clark & Tauringana (2000) och Chow (1982) att skuldsättningsgrad inte 

påverkar valet av frivillig revision, men att företagsledningar frivilligt väljer revision när 

kreditgivare efterfrågar eller kräver det. 

 

Forskning visar att revision har ett värde som försäkran och för att minska intressekonflikter 

med bolagets intressenter. Det blir därmed intressant att få veta vilken betydelse 

revisionsberättelsen har för kreditbedömningen för att därefter förklara hur kreditgivare 

upplever bokslutsrapporten som substitut till revisionsberättelsen. Detta kommer sedan att 

användas för att sammanfatta hur kreditgivare tror att kreditbedömningen kommer att 

påverkas i form av upplevda fördelar och nackdelar.  
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1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara hur kreditgivare upplever bokslutsrapporten som substitut till 

revisionsberättelsen. Forskning visar att kreditgivare har nytta av revision och att revisorns 

åsikt i revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen. I syftet ingår att förklara hur 

kreditgivare upplever förändringen med bokslutsrapporten som underlag för kreditbedömning. 
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2. Teori 

 
Kapitel 2 presenterar uppsatsens teoretiska referensram. 

 

2.1 Revisionsplikten avskaffas – en förändring i tiden 
Inom EU pågår för närvarande omfattande regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning och 

revision. Det ansågs att små och medelstora bolags administrativa kostnader för revision och 

redovisning var särskilt betungande och att bolagen skulle gynnas av förenklade regler. Den 

1:e november 2010 avskaffades i Sverige den lagstadgade revisionsplikten för mindre 

aktiebolag1, i syfte att minska bolagens administrativa kostnader (SRF, 2010). Europeiska 

rådet uttalade i mars 2007 att kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna 

var nödvändiga för att minska bolagens administrativa kostnader, öka de europeiska bolagens 

konkurrenskraft och för att stimulera Europas ekonomi. Undantagsregeln från lagstadgad 

revisionsplikt finns i EG-rättens fjärde direktiv 78/660/EEG, artikel 51.2. Det finns emellertid 

inget hinder för att frivilligt välja lagstadgad revision (prop. 2009/10:204). Enligt Grönlund, 

Tagesson och Öhman (2005) är en oberoende granskning fundamental för samhällets tilltro 

till ekonomisk rapportering. Samtliga intressenter till bolaget måste kunna förlita sig på den 

information som offentliggörs. Av denna anledning var det före lagändringen lagstiftat att 

samtliga aktiebolag oavsett storlek skulle anlita en revisor. Revisionens syfte var att motverka 

bolagsledningens ev. lockelser till personlig vinning (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005). 

 

2.2 Vad är revision och har kreditgivare nytta av reviderade räkenskaper? 
Revisionens mål är att revisorn ska avge en revisionsberättelse. Revisorn ska granska bolagets 

årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 

för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen och årsredovisningen är 

tillsammans ett beslutsunderlag för bolagets intressenter (Far, 2006). En av bolagets 

intressenter som enligt Far (2006) har nytta av revision är kreditgivare. Kreditgivare måste 

kunna bedöma om kredittagare kan uppfylla sina åtaganden, i form av att amortera lån och 

betala räntor (Far, 2006). Enligt Far (2006) innebär revision en större säkerhet att lämnade 

upplysningar är korrekta. Enligt Thorell och Nyberg (2005) är två av revisionens fördelar att 

det är ordning och reda i räkenskaperna och den externa rapporteringen samt att det
                                                 
1 Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger 
mer än ett av följande gränsvärden; nettoomsättning om 3 miljoner kronor, balansomslutning om 1,5 miljoner 
kronor och 3 anställda. 



13 

underlättar finansiering och ger lägre kapitalkostnader. Duréndez Goméz-Guillamón (2003) 

visar att kreditgivare har nytta av revision och att revisorns åsikt i revisionsberättelsen 

påverkar kreditbedömningen, både om en kredit ska beviljas och storleken på kreditbeloppet. 

Duréndez Goméz-Guillamón (2003) visar även att information som garanterar institutionell 

giltighet, dvs. som är obligatoriskt utfärdad som t.ex. revisionsberättelser, deklarationer och 

bokslut har störst betydelse vid kreditbedömning och därefter information som inte garanterar 

institutionell giltighet, som t.ex. information från privata databaser, goda referenser och 

personlig vetskap. 

 

Berry och Robertson (2006) konstaterar att reviderade räkenskaper fortfarande är det 

viktigaste underlaget för kreditbeslut, men att det över tiden har skett en förändring av dess 

innehåll, i form av relativa betydelse och användning. Berry och Robertson (2006) upprepar 

en tidigare studie av Berry, Citron och Jarvis (1985). Den främsta skillnaden sedan år 1985 är 

kassaflödesanalysens ökade betydelse. Anmärkningsvärt är att år 1985 är resultaträkningen 

den viktigaste informationen i årsredovisningen och år 2001 kassaflödesanalysen. 

Förvaltningsberättelsen har även ökat i betydelse. Revisionsberättelsen och redogörelsen av 

tillämpade redovisningsprinciper har emellertid minskat i betydelse (Berry & Robertson, 

2006). Enligt Berry och Robertson (2006) kan kassaflödets ökade betydelse förklaras med 

fortlevnadsprincipen, dvs. att ett bolag inom överskådlig tid förutsätts fortsätta sin verksamhet 

och därmed som en bekräftelse på bolagets fortlevnad i årsredovisningen. En annan tolkning 

är att revisionsberättelsens reducerade betydelse, redogörelsen av tillämpade 

redovisningsprinciper, uppsjön av redovisningsstandarder, det ökande antalet förändringar i 

omvärlden och komplexiteten i den ekonomiska rapporteringen tvingar kreditgivare att förlita 

sig på vad de förstår och som är mindre lätta att manipulera som t.ex. ett bolags kassaflöde 

(Berry & Robertson, 2006). Svensson (2003) visar att institutionella kreditgivare som t.ex. 

banker rangordnar årsredovisningens olika delar enligt följande: resultaträkning, 

balansräkning, tilläggsinformation i noter och bokslutskommentarer, kassaflödesanalys, 

delårsrapport, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse. Frivilligt rapporterad information 

i årsredovisningar rangordnas enligt följande: prognoser och framtidsutsikter, 

omvärldsanalyser och information om medarbetare/personal, miljö, känslighets- och 

riskanalyser etc., VD:s kommentarer och nyckeltal/räkenskapsanalyser (femårsöversikt). Flera 

kreditgivare poängterar att kreditbedömning handlar om att bedöma en helhet, varför det är 

svårt att rangordna årsredovisningens olika delar och därmed att bestämma vilken ekonomisk 

information som är viktigast (Svensson, 2003). 
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Efter reviderade räkenskaper är intern information av tidigare erfarenheter till kredittagaren 

viktigast, som t.ex. intervjuanteckningar och bankkontohändelser och därefter delårsrapporter 

för börsnoterade bolag. Underlagens betydelse är oförändrad sedan år 1985. Rapporter från 

externa organisationer har ökat i betydelse och registret över bolagsavgifter av vad avser 

bolags tillgångar, bolagets stiftelseurkund och bolagsordning har minskat i betydelse (Berry & 

Robertson, 2006). Enligt Berry och Robertson (2006) skulle kombinationen av förändringar 

kunna förklaras med att kreditgivarna i kreditbedömningen är på väg bort från gone concern 

approach där registret över bolagsavgifter och bolagets stiftelseurkund har betydelse för att 

säkerställa en kredit mot fortlevnadsprincipen, där säkerheter har mindre betydelse. Berry och 

Robertson (2006) anser att tolkningen är förenlig med den ökade betydelsen av jämförelser 

med andra bolag inom samma bransch och rapporter från externa organisationer. Svensson 

(2003) visar att flera kreditgivare tillämpar villkor gällande miniminivåer för nyckeltal som 

t.ex. soliditet (30 %), räntabilitet på totalt respektive eget kapital (10 % respektive 20 %) och 

räntetäckningsgrad.  

 

Kassaflödets ökade betydelse påvisas även i nyckeltal kreditgivarna tillämpar i 

kreditbedömningen (Berry & Robertson, 2006). Den främsta skillnaden sedan år 1985 är att 

likviditet har ökat i betydelse i förhållande till lönsamhet och är enligt Berry och Robertson 

(2006) förenligt med kassaflödets ökade betydelse för kreditgivare. Kreditgivare använder 

fortfarande nyckeltal kopplade till resultat- och balansräkningen även om nyckeltal kopplade 

till kassaflöde ökat i betydelse (Berry & Robertson, 2006). 

 

2.3 Kreditbedömning – bedömning av risken för fallissemang 
Innan ett lån beviljas måste risken för fallissemang bedömas, dvs. betalningsinställelse och 

konkurs. Risken i en kredit bedöms dels utifrån kredittagarens återbetalningsförmåga och dels 

vilka säkerheter som kan ställas för krediten, där kredittagarens återbetalningsförmåga är den 

viktigaste aspekten (Sveriges Riksbank, 2001). Detta överensstämmer med att Svensson 

(2003) menar att fokus i kreditbedömningen är kredittagarens fortlevnadsförmåga dvs. 

förmåga som fortlevande bolag att amortera lån och betala räntor. Svensson (2003) visar att 

säkerheter har betydelse för kreditbedömningen, men att bolagets framtida 

återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja är viktigare. Krediter beviljas inte utan 

säkerheter och inte heller om återbetalningsförmågan vid fortsatt drift är dålig, trots
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värdefulla säkerheter. Säkerheter betyder emellertid mer vid bedömning av små jämfört med 

medelstora bolag (Svensson, 2003). 

 

2.3.1 Vilken information efterfrågar kreditgivare? 

Svensson (2003) visar att institutionella kreditgivare som t.ex. banker tillämpar villkorade 

krediter i olika omfattning, form och med varierande innehåll som reglerar i vilken omfattning 

information hämtas in. Villkoren är flera och varierande men samtliga kräver tillgång till 

bokslutsinformation och kompletterande redovisningsinformation vid behov samt att få 

kontakta bolagens revisorer för detaljerade uppgifter och för att tillsammans med bolagen gå 

igenom revisionspromemorior. Majoriteten kreditgivare tillämpar även villkor gällande 

rapporteringens frekvens (Svensson, 2003).  

 

Svensson (2003) visar att institutionella kreditgivare som t.ex. banker alltid/ofta hämtar in 

årsredovisningar för bedömning av små och medelstora bolag och nya och befintliga kunders 

kreditvärdighet. Kreditgivarna anser emellertid att informationen i årsredovisningar inte är 

tillräckligt aktuell och komplettering med aktuell information sker utifrån risk och relation till 

kunden samt bolagens förmåga att ta fram efterfrågad information. Kreditgivarna använder 

informationen i årsredovisningar för trendanalyser. Informationens jämförbarhet är därmed av 

stor betydelse för kreditbedömningen (Svensson, 2003). Svensson (2003) visar att undantag 

för årsredovisningen kan förekomma för små och medelstora bolag vid kreditbedömningen 

som sedan tidigare varit kund hos kreditgivaren. En av kreditgivarna tillämpar förenklad 

årsföredragning vid förlängning av befintliga krediter. Bedömningen sker då endast utifrån 

kreditupplysningsinformation från Upplysningscentralen (UC). Kreditgivarna hämtar även in i 

samma omfattning som årsredovisningar företagsintern redovisningsinformation, såsom 

årsbokslut, periodrapporter, budgetar, kalkyler och prognoser. I undantagsfall hämtas 

företagsintern redovisningsinformation in till stor del. Omfattningen avgörs utifrån varje 

bolags specifika förutsättningar. Jämför undantaget för årsredovisningen tidigare. 

Omfattningen kan öka om det avser nya jämfört med befintliga kunder och variera med 

tidpunkten för kreditbeslutet och årsredovisningens aktualitet. Samtliga kreditgivare anlitar 

även UC för kreditupplysningar och löpande kreditbevakningsinformation. Detta sker för 

såväl fysiska som juridiska personer beroende på om kreditbedömningen avser bolagsform 

med personligt betalningsansvar eller inte. Samtliga kreditgivare poängterar även betydelsen 

av en dialog med bolagen (Svensson, 2003). 
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Relationer och förtroende påverkar enligt kreditgivarna inte redovisningsinformationens 

betydelse jämfört med information om person- och marknadsbedömning. Långsiktiga och 

förtroendefulla relationer kan emellertid minska redovisningsinformationens betydelse. 

Jämför kreditgivaren som tillämpar förenklad årsföredragning vid förlängning av befintliga 

krediter. Redovisningsinformation kan betyda mindre vid bedömning av små jämfört med 

medelstora bolag och vid bedömning av tjänsteföretag jämfört med industriföretag och 

fastighetsföretag (Svenson, 2003). Enligt Svensson (2003) överensstämmer det med 

kontraktsteori, dvs. att kreditgivning betraktas som en kontraktuell relation mellan 

kreditgivare och kredittagare. Information är asymmetrisk och ökad osäkerhet medför att 

informationsinhämtningen intensifieras och att redovisningsinformationens betydelse ökar 

jämfört med information om person- och marknadsbedömning. Ökad osäkerhet och högre 

risklass ökar betydelsen till aktuell information som t.ex. företagsinterna periodrapporter, 

budgetar, prognoser och kalkyler (Svensson, 2003). Enligt Svensson (2003) kan det betraktas 

som mer osäkerhet att bedöma en ny kund jämfört med en befintlig kund, ett litet bolag 

jämfört med ett medelstort bolag, ett tjänsteföretag jämfört med ett industri- och 

fastighetsföretag och en associationsform utan personligt betalningsansvar jämfört med en 

associationsform med personligt betalningsansvar. Bedömningssituationerna medför olika 

grad av informationsasymmetri och därmed mer eller mindre osäkerhet för kreditgivare i 

kreditbedömningen. Ju högre osäkerhet desto mer betyder information om samtliga 

bedömningsgrunder, men redovisningsinformationens betydelse ökar mer jämfört med 

information om person- och marknadsbedömning (Svensson, 2003). 

 

2.4 Avregleringen i England 
Regeringspolitiken i England utgår ifrån en uttalad regleringsfilosofi: överstiger inte nyttan 

kostnaderna av en tvingande regel avskaffas regeln. Regleringsfilosofin utgår även ifrån att 

regeringens politik ska utgå ifrån empirisikt material. Därav fick Collis (2003) i uppdrag av 

Handelsdepartementet (DTI) att utreda bolagsledningars syn på undantag från lagstadgad 

revisionsplikt som enligt gällande gränsvärden i EG-rätten år 2003 betraktades som ett mindre 

bolag (Thorell & Nyberg, 2005). Collis (2003) huvudfrågor är i vilken utsträckning undantag 

från lagstadgad revisionsplikt utnyttjas, vilka kostnadsbesparingar som förväntas uppnås och 

vilka skäl som finns för att frivilligt välja lagstadgad revisionsplikt om gränsvärdena höjs till 

högsta tillåtna enligt EG-rätten. Gränsvärdena höjdes år 2004 och är idag de högsta
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tillåtna enligt EG-rätten (Thorell & Nyberg, 2005). Jag kommer att avgränsa framställningen 

av slutsatserna till den sista frågeställningen. Collis (2003) slutsatser är att bolagsledningar 

låter bekosta revision när bolaget utmärks av en större omsättning och bolagsledningen anser 

att revision ökar kvaliteten på den ekonomiska informationen, det ökar kreditvärdigheten och 

att det ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning. Bolagsledningar bekostar även 

revision när bolaget inte är helt familjeägt och det har aktieägare som saknar tillgång till 

internredovisning och när bolagsledningen vanligtvis lämnar en kopia av årsredovisningen till 

kreditgivare och andra finansiärer (Collis, 2003). Enligt Collis (2003) kan valet av frivillig 

revision förklaras med att bolagsledningar låter bekosta revision när den tror på revisionens 

fördelar och den betydelse reviderade räkenskaper har för att minska kapitalkostnader och för 

att förbättra relationer med bolagets intressenter som t.ex. aktieägare och kreditgivare när det 

föreligger informationsasymmetri, vilket beskrivs i agentteori.  

 

2.4.1 Agentteori 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt enligt vilket en 

principal har gett i uppdrag till en agent att för dennes räkning utföra något och innebär att 

beslutsrätt har delegerats. Är principalen och agenten nyttomaximerande kan det förväntas att 

agenten inte kommer att optimera principalens nytta. Principalen kan begränsa avvikelser från 

sitt eget intresse genom att ge agenten incitament att agera i dennes intresse och genom att 

införa övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Carrington (2010) är 

revision en möjlig lösning på problemen med informationsasymmetrin. Agentteori kan 

generaliseras till alla situationer där en principal har gett i uppdrag till en agent att utföra 

något och kan därmed även generaliseras till kreditgivare och kredittagare (Carrington, 2010). 

 

Enligt Chow (1982) är den främsta anledningen till varför bolag frivilligt väljer revision att 

det främjar kontroll av intressekonflikter med bolagets intressenter som t.ex. företagsledare, 

aktieägare och obligationsinnehavare. Chow (1982) visar att det finns ett samband mellan 

valet av frivillig revision och skuldsättningsgrad och bolagsstorlek vad avser ägarstruktur och 

möjligheter till värdeöverföringar. Clark & Tauringana (2000) visar att det finns ett samband 

mellan valet av frivillig revision och företagsledningens ägarandel i bolaget, bolagsstorlek 

mätt i omsättning och skuldsättningsgrad som Chow, 1982. Bolagsstorlek mätt i 

balansomslutning och likviditet förklarar inte valet av frivillig revision (Clark & Tauringana, 

2000). Seow (2001) visar som Clark & Tauringana (2000) och Chow (1982) att det finns ett 

samband mellan valet av frivillig revision och företagsledningens ägarandel i bolaget. Seow
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(2001) visar även till skillnad från Clark & Tauringana (2000) och Chow (1982) att 

skuldsättningsgrad inte påverkar valet av frivillig revision men att företagsledningar frivilligt 

väljer revision när kreditgivare efterfrågar eller kräver det. Seow (2001) visar även att 

relationen med bolagets revisor, den relativa revisionskostnaden och bolagets välstånd inte 

påverkar valet av frivillig revision men att den relativa revisionskostnaden övervägs i mindre 

bolag vid beslut om revision eller inte. 

 

Collis, Jarvis & Skerratt (2004) visar att efterfrågan på revision kan förklaras med 

företagsledares uppfattningar om revisionens värde för att öka kvaliteten i den finansiella 

informationen och att det ger en kontroll av bolagets interna kontroller och bolagsstorlek när 

bolaget är större mätt i omsättning. Efterfrågan på revision kan även förklaras med när det 

föreligger agentrelationer med bolagets intressenter, som t.ex. ägare i bolag som inte är 

helägda och kreditgivare när företagsledare lämnar en kopia på bolagets reviderade 

årsredovisning (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Collis & Jarvis (2002) har kommit fram till 

att det i mindre bolag finns ett tydligt fokus på att övervaka kassaflöde och följa upp resultat 

för att upprätthålla relationer med kreditgivare och att lagstadgade räkenskaper har en 

agentfunktion i relationen med kreditgivare. En god relation med kreditgivare kan tillförsäkra 

tillgång till krediter och minska kapitalkostnader (Collis & Jarvis, 2002). Dedman & Kausar 

(2012) har kommit fram till att bolag som frivilligt väljer att behålla revision åtnjuter en högre 

kreditvärdighet jämfört med bolag som väljer bort revision även när hänsyn har tagits till 

kända determinanter som kan påverka kreditvärdigheten, som t.ex. lönsamhet, bolagsstorlek, 

likviditet, ålder och materiella tillgångar. Enligt Allee & Yohn (2009) är sannolikheten större 

att ett bolag som har revision beviljas en kredit jämfört med ett bolag som inte har revision. 

Enligt Kim, Simunic, Stein & Yi (2011) betalar privata bolag med frivillig revision en lägre 

ränta på sina skulder jämfört med privata bolag som inte har revision. Kim et al. (2011) visar 

även att bolag som frivilligt eller som enligt lagstiftning väljer revision minskar räntor på 

bolagets skulder. Enligt Tabone & Baldacchino (2003) har revision i ägarledda företag en 

viktig roll för att skapa trovärdighet till tredje part. Tabone & Baldacchino (2003) menar att 

revisorns oberoende åsikt i revisionsberättelsen skapar trovärdighet till bolagets finansiella 

rapportering och därmed rimlig försäkran om sanning och rättvisa i vad som rapporteras till 

tredje part. 
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2.5 Den auktoriserade redovisningskonsulten 
Den auktoriserade redovisningskonsulten är i flera fall det mindre bolagets ekonomiavdelning 

och utför tjänster inom såväl redovisning, affärsutveckling som rådgivning. Arbetsuppgifterna 

kan omfatta löpande redovisning, upprätta bokslut och årsredovisningar, deklarera och delta i 

planering och budgetarbete. Den auktoriserade redovisningskonsulten har ett framåtblickande 

och proaktivt arbetssätt och innebär att kvalitet redan uppstår i det löpande arbetet istället för i 

efterhand via rättelser eller revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför att den 

auktoriserade redovisningskonsulten är en värdefull rådgivare till bolaget. Den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska i sitt arbete följa Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 

och är ett ramverk framtaget i samarbete mellan Far och SRF. Reko föreskriver riktlinjer för 

hur arbetet ska organiseras och utföras för att kvalitetssäkras och därmed uppnå kvalitet och 

tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Grundtanken är att skapa 

kvalitet i den löpande redovisningen istället för via rättelser eller revision i efterhand. Reko 

utgår ifrån kundnytta och bygger på lagstiftning, god redovisningssed och normer. Uppfylls 

samtliga förutsättningar kan en bokslutsrapport avges och blir ett kvalitetskvitto för 

uppdragsgivarens redovisning och den ekonomiska rapporteringen. Bokslutsrapporten 

bekräftar att uppdraget och redovisningen uppfyller kraven enligt Reko – Svensk standard för 

redovisningstjänster. Detta innebär att relevanta lagar och normer för redovisning uppfylls, att 

den ekonomiska rapporteringen håller kvalitet och tillförlitlighet samt att det fortlöpande har 

skett kontroller och rimlighetsbedömningar i syfte att undvika fel och uppnå en korrekt 

redovisning. Detta sker även i syfte att åstadkomma en rättvisande bild av bolagets ställning 

och resultat (SRF, 2010). Genom att kvalitetssäkringen sker kontinuerligt medför detta enligt 

SRF (2010) ett löpande kontrollerat beslutsunderlag för bolag i verksamheten. 

 

2.5.1 Kreditgivares nytta av bokslutsrapporten enligt SRF 

Enligt SRF (2010) innebär bokslutsrapporten flera fördelar jämfört med revisionsberättelsen 

för kreditgivare. Bokslutsrapporten bekräftar att den löpande redovisningen uppfyller gällande 

lagar och regler för korrekt och tillförlitlig redovisning och att den ekonomiska rapporteringen 

därmed är ett löpande kontrollerat beslutsunderlag (SRF, 2010). Enligt SRF (2010) innebär 

bokslutsrapporten för personer som arbetar med ekonomisk rapportering som underlag för 

företagsbedömningar och kreditbeslut att det finns rutiner och att det kontinuerligt under året 

har skett kontroller och rimlighetsbedömningar och inte endast i efterhand vid bokslutet. 

Enligt SRF (2010) torde detta medföra ett ökat förtroende för bolagets ekonomiska
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rapportering och i dialogen med kreditgivare. SRF (2010) upplever att det är en fördel att 

bokslutsrapporten kan avges när redovisningen är klar och inte endast i efterhand vid 

räkenskapsåret slut. Detta innebär enligt SRF (2010) att kreditgivare inte behöver vänta på 

viktiga underlag i sin bedömning. Det finns även möjlighet att få periodbokslutsrapport. SRF 

(2010) upplever även att det är en fördel att bokslutsrapporten kan avges för samtliga 

bolagsformer, dvs. utöver aktiebolag även för enskilda firmor och handelsbolag. Enligt SRF 

(2010) innebär detta att verksamheter som börjar i en annan bolagsform än aktiebolag kan 

kvalitetssäkras och att förtroendet kan överföras för bolag som avser att byta bolagsform till 

aktiebolag. Enligt SRF (2010) förenklas bedömningen av dessa nystartade bolag. 

 

Bokslutsrapporten kan endast avges av en auktoriserad redovisningskonsult och som i sitt 

arbete följt och uppfyller kraven enligt Reko – Svensk standard för redovisningstjänster (SRF, 

2010). Den bygger till skillnad från revision på hela den underliggande redovisningen och 

innebär enligt SRF (2010) en bredare grund för kreditgivare att stå på i sin bedömning. Enligt 

SRF (2010) är bokslutsrapporten ett modernt alternativ för att bygga in kvalitet i den löpande 

redovisningen istället för via rättelser eller revision i efterhand. Enligt SRF (2010) innebär 

detta ett förbättrat beslutsunderlag för bolag i verksamheten och stabilare kundrelationer för 

kreditgivare. ”Bättre beslut ger bättre beslut för alla parter, så enkelt är det” (SRF, 2010). 

 

2.6 Diskussion och slutsatser av litteraturgenomgång 
En av bolagets intressenter som enligt Far (2006) har nytta av revision är kreditgivare. 

Kreditgivare måste kunna bedöma om kredittagare kan uppfylla sina åtaganden, i form av att 

amortera lån och betala räntor (Far, 2006). Detta överensstämmer med att Svensson (2003) 

menar att fokus i kreditbedömningen är kredittagarens fortlevnadsförmåga, dvs. förmåga som 

fortlevande bolag att amortera lån och betala räntor och att Sveriges Riksbank (2001) menar 

att kredittagarens återbetalningsförmåga är den viktigaste aspekten vid bedömningen av 

risken i en kredit. Duréndez Goméz-Guillamón (2003) bekräftar att kreditgivare har nytta av 

revision och att revisorns åsikt i revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen, både om 

en kredit ska beviljas och storleken på kreditbeloppet. Detta överensstämmer även med att 

Duréndez Goméz-Guillamón (2003) visar att information som garanterar institutionell 

giltighet, dvs. som är obligatoriskt utfärdad som t.ex. revisionsberättelser har störst betydelse 

vid kreditbedömning. Detta överensstämmer med att Berry och Robertson (2006) visar att 

reviderade räkenskaper fortfarande är det viktigaste underlaget för kreditbeslut, men att det
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över tiden har skett en förändring av innehållet, i form av relativa betydelse och användning. 

Revisionsberättelsen har t.ex. minskat i betydelse och kassaflöde ökat i betydelse (Berry & 

Robertson, 2006). Enligt Berry och Robertson (2006) skulle kombinationen av förändringar 

kunna förklaras med att kreditgivare i kreditbedömningen är på väg bort från gone concern 

approach mot fortlevnadsprincipen, där säkerheter har mindre betydelse för att säkerställa en 

kredit. Svensson (2003) visar att revisionsberättelsen inte är den viktigaste delen i 

årsredovisningen men även att kreditbedömning handlar om att bedöma en helhet, varför det 

är svårt att rangordna årsredovisningens olika delar och därmed att bedöma vilken ekonomisk 

information som är viktigast. Duréndez Goméz-Guillamón (2003) och Berry och Robertson 

(2006) visar att intern information om kredittagare som t.ex. information från privata 

databaser, goda referenser, personlig vetskap, intervjuanteckningar och bankkontohändelser är 

viktigast efter reviderade räkenskaper. 

 

Kreditgivare tillämpar villkorade krediter som reglerar i vilken omfattning information 

hämtas in. Samtliga kreditgivare hämtar alltid/ofta in årsredovisningar för bedömning av små 

och medelstora bolag och nya och befintliga kunders kreditvärdighet. Kreditgivarna anser inte 

att informationen i årsredovisningar är tillräckligt aktuell och komplettering sker utifrån risk 

och relation till kredittagaren samt kredittagarens förmåga att ta fram efterfrågad information. 

Kreditgivarna hämtar även in i samma omfattning som årsredovisningar företagsintern 

redovisningsinformation som t.ex. årsbokslut, periodrapporter, budgetar, kalkyler och 

prognoser. Samtliga kreditgivare anlitar även UC för att få kreditupplysningar och löpande 

kreditbevakningsinformation. Det förekommer att kreditbedömningen endast kan ske utifrån 

kreditupplysningsinformation från UC (Svensson, 2003). Enligt Svensson (2003) kan 

kreditgivning betraktas enligt kontraktsteori, dvs. som en kontraktuell relation mellan 

kreditgivare och kredittagare. Utgångspunkten är att information är asymmetrisk och att olika 

bedömningssituationer medför olika grad av informationsasymmetri och därmed mer eller 

mindre osäkerhet för kreditgivare i kreditbedömningen. Ju högre osäkerhet desto mer betyder 

information om samtliga bedömningsgrunder men redovisningsinformationens betydelse ökar 

mer jämfört med information om person- och marknadsbedömning (Svensson, 2003). Collis 

(2003) visar att bolagsledningar bekostar revision när den tror på revisionens fördelar och den 

betydelse reviderade räkenskaper har för att minska kapitalkostnader och för att förbättra 

relationer med t.ex. kreditgivare när det föreligger informationsasymmetri, vilket beskrivs i 

agentteori.
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Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt enligt vilket en 

principal har gett i uppdrag till en agent att för dennes räkning utföra något och innebär att 

beslutsrätt har delegerats. Är principalen och agenten nyttomaximerande kan det förväntas att 

agenten inte kommer att optimera principalens nytta. Principalen kan begränsa avvikelser från 

sitt eget intresse genom att ge agenten incitament att agera i dennes intresse och genom att 

införa övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Carrington (2010) är 

revision är möjlig lösning på problemen med informationsasymmetrin. Agentteori kan 

generaliseras till alla situationer där en principal har gett i uppdrag till en agent att utföra 

något och kan därmed även generaliseras till kreditgivare och kredittagare (Carrington, 2010). 

 

Enligt Chow (1982) är den främsta anledningen till varför bolag frivilligt väljer revision att 

det främjar kontroll av intressekonflikter med bolagets intressenter, som t.ex. företagsledare, 

aktieägare och obligationsinnehavare. Chow (1982) visar att det finns ett samband mellan 

valet av frivillig revision och skuldsättningsgrad och bolagsstorlek vad avser ägarstruktur och 

möjligheter till värdeöverföringar. Clark & Tauringana (2000) visar att det finns ett samband 

mellan valet av frivillig revision och företagsledningens ägarandel i bolaget, bolagsstorlek 

mätt i omsättning och skuldsättningsgrad som Chow (1982). Seow (2001) visar som Clark & 

Tauringana (2000) och Chow (1982) att det finns ett samband mellan valet av frivillig 

revision och företagsledningens ägarandel i bolaget. Seow (1982) visar även till skillnad från 

Clark & Tauringana (2000) och Chow (1982) att skuldsättningsgrad inte påverkar valet av 

frivillig revision men att företagsledningar frivilligt väljer revision när kreditgivare efterfrågar 

eller kräver det. 

 

Collis, Jarvis & Skerratt (2004) visar att efterfrågan på revision kan förklaras med 

företagsledares uppfattningar om revisionens värde för att öka kvaliteten i den finansiella 

informationen, att det ger en kontroll av bolagets interna kontroller och bolagsstorlek när 

bolaget är större mätt i omsättning (Clark & Tauringana, 2000). Efterfrågan på revision kan 

även förklaras med när det föreligger informationsasymmetri med bolagets intressenter 

(Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Collis, 2003; Carrington, 2010; Chow, 1982; Clark & 

Tauringana, 2000; Seow 2001; Collis & Jarvis, 2002; Allee & Yohn, 2009 och Tabone & 

Baldacchino, 2003). Enligt Collis & Jarvis (2002) kan en god relation med kreditgivare 

tillförsäkra tillgång till krediter och minska kapitalkostnader. Dedman & Kausar (2012) visar 

att bolag som frivilligt väljer att behålla revision åtnjuter en högre kreditvärdighet jämfört 

med bolag som väljer bort revision och enligt Allee & Yohn (2009) är sannolikheten större att
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ett bolag som har revision beviljas en kredit jämfört med ett bolag som inte har revision. Kim, 

Simunic, Stein & Yi (2011) visar att privata bolag med frivillig revision betalar lägre räntor 

på bolagets skulder (Collis & Jarvis, 2002) jämfört med bolag som inte har revision. Enligt 

Tabone & Baldacchino (2003) har revision i ägarledda företag en viktig roll för att skapa 

trovärdighet till tredje part. Tabone & Baldacchino (2003) menar att revisorns oberoende åsikt 

i revisionsberättelsen skapar trovärdighet till bolagets finansiella rapportering och därmed 

rimlig försäkran om sanning och rättvisa i vad som rapporteras till tredje part. 

 

Den auktoriserade redovisningskonsulten är i flera fall det mindre bolagets ekonomiavdelning 

och utför tjänster inom såväl redovisning, affärsutveckling som rådgivning. Den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska i sitt arbete följa Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 

och är ett ramverk framtaget i samarbete mellan Far och SRF. Reko föreskriver riktlinjer för 

hur arbetet ska organiseras och utföras för att kvalitetssäkras och därmed uppnå hög kvalitet 

och tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Uppfylls samtliga 

förutsättningar kan en bokslutsrapport avges och blir ett kvalitetskvitto för uppdragsgivarens 

redovisning och den ekonomiska rapporteringen. Bokslutsrapporten bekräftar att uppdraget 

och redovisningen uppfyller kraven enligt Reko – Svensk standard för redovisningstjänster 

(SRF, 2010). Enligt SRF (2010) innebär bokslutsrapporten jämfört med revisionsberättelsen 

flera fördelar för kreditgivare. Den bekräftar att den löpande redovisningen håller hög kvalitet 

genom att uppfylla gällande lagar och regler för korrekt och tillförlitlig redovisning (SRF, 

2010). Enligt SRF (2010) innebär bokslutsrapporten för personer som arbetar med ekonomisk 

rapportering som underlag för företagsbedömningar och kreditbeslut att det finns rutiner och 

att det kontinuerligt under året har skett kontroller och rimlighetsbedömningar och inte endast 

i efterhand vid bokslutet. SRF (2010) upplever även att det är en fördel att bokslutsrapporten 

kan avges när redovisningen är klar och inte endast i efterhand vid bokslutet. Det finns även 

möjlighet att få periodbokslutsrapport (SRF, 2010). SRF (2010) upplever även att det är en 

fördel att bokslutsrapporten kan avges för samtliga bolagsformer, dvs. utöver aktiebolag även 

för enskilda firmor och handelsbolag. Det ska erinras att SRF är en partsorganisation och att 

framställningen av informationen kan vara vinklad. Med detta i åtanke är bokslutsrapporten 

ett tänkbart alternativ som kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska 

rapporteringen till revisionsberättelsen. 

 

Det kan sålunda konstateras att kreditgivare har nytta av revision men att revisionsberättelsen 

inte är den viktigaste delen i en årsredovisning. Bokslutsrapporten framstår som ett fullgott
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substitut till revisionsberättelsen som kvalitetsreferens för uppdragsgivarens redovisning och 

den ekonomiska rapporteringen. För att sammanfatta den teoretiska referensramen och koppla 

det till problem och syfte kan det konstateras att: 

 Kreditgivare har nytta av revision. 

 Revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen men att det inte är den viktigaste 

delen i en årsredovisning. 

 Reviderade räkenskaper över tiden är det viktigaste underlaget för kreditbeslut men att 

revisionsberättelsen har minskat i betydelse och kassaflöde har ökat i betydelse. 

 Kredittagarens återbetalningsförmåga är den viktigaste aspekten i kreditbedömningen. 

 Kreditgivare i kreditbedömningen är på väg bort från gone concern approach mot 

fortlevnadsprincipen där säkerheter har mindre betydelse för att säkerställa en kredit. 

 Kreditbedömning handlar om att bedöma en helhet varför det är svårt att rangordna 

årsredovisningen olika delar och därmed avgöra vilken ekonomisk information som är 

viktigast. 

 Kreditgivning kan förklaras enligt agentteori enligt vilken information är asymmetrisk 

och medför mer eller mindre osäkerhet i kreditbedömningen.  

 Revision är en möjlig lösning på problemen med informationsasymmetrin. 

 Den främsta anledningen till varför bolag frivilligt väljer revision är att det främjar 

kontroll av intressekonflikter med bolagets intressenter. 

 Efterfrågan på revision kan förklaras med företagsledningars uppfattar om revisionens 

värde för att öka kvaliteten i den finansiella informationen. 

 En god relation med kreditgivare kan säkerställa tillgång till krediter och minska 

kapitalkostnader. 

 Bolag som frivilligt väljer att behålla revision åtnjuter en högre kreditvärdighet 

jämfört med bolag som väljer bort revision. 

 Sannolikheten är större att ett bolag som har revision beviljas en kredit jämfört med 

bolag som inte har revision. 

 Privata bolag med frivillig revision betalar lägre räntor på bolagets skulder jämfört 

med bolag som inte har revision. 

 Revision har i ägarledda företag en viktig roll för att skapa trovärdighet till tredje part. 

Revisorns oberoende åsikt i revisionsberättelsen skapar trovärdighet till bolagets 

finansiella rapportering och därmed rimlig försäkran om sanning och rättvisa i vad 

som rapporteras till tredje part. 
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 Endast en auktoriserad redovisningskonsult kan avge en bokslutsrapport om samtliga 

förutsättningar enligt Reko – Svensk standard för redovisningstjänster uppfylls. 

 Att bokslutsrapporten enligt SRF innebär fördelar jämfört med revisionsberättelsen för 

kreditgivare. 

 Att bokslutsrapporten därmed är ett fullgott substitut till revisionsberättelsen. 
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3. Metod 

 
Kapitel 3 presenterar uppsatsens genomförande. 

 

3.1 Företagsekonomisk forskning – kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi 
Bryman och Bell (2005) beskriver företagsekonomisk forskning som forskning om affärslivet 

placerad i en kontext av samhällsvetenskapliga discipliner som t.ex. ekonomi, vilken påverkar 

forskningen om affärslivet och dess specifika områden, som t.ex. inom finansväsen. Inom 

företagsekonomisk forskning förekommer två forskningsstrategier – kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi. En forskningsstrategi är en generell inriktning när det avser att genomföra 

företagsekonomisk forskning och det finns flera skillnader mellan forskningsstrategierna. Den 

kvalitativa forskningsstrategin utgår ifrån ord och inte kvantifiering vid insamling och analys 

av data och deltagarens perspektiv – vad denne uppfattar som viktigt och betydelsefullt samt 

är ostrukturerad i syfte att uppfatta innebörder och begrepp som grundar sig på den empiriska 

informationen. Kvalitativa forskare eftersträvar en förståelse av beteende, värderingar och 

åsikter i den kontext undersökningen genomförs och menar att ett kontextuellt och långvarigt 

engagemang åstadkommer rika och fylliga data. Kvalitativ forskning sker i naturliga miljöer. 

Enligt kvalitativa forskare tillskriver inte naturvetenskapens analysobjekt som t.ex. atomer, 

molekyler, gaser och metaller mening till sin omgivning och vad som sker i den, vilket 

däremot människor gör. Den kvantitativa forskningsstrategin utgår ifrån siffror vid insamling 

och analys av data och forskarens perspektiv – vad denne uppfattar som intressant samt är 

strukturerad i syfte att studera väl avgränsade begrepp och frågeställningar. Kvantitativa data 

betraktas som hårda och reliabla data till följd av den precision objektiva mätningar har och 

sker i konstlade miljöer (Bryman & Bell, 2005). Skillnaderna mellan den kvalitativa och den 

kvantitativa forskningsstrategin åskådliggörs även i Denscombe (2009). När forskaren har valt 

forskningsstrategi är nästa val av forskningsdesign.  

 

3.2 Forskningsdesign 
En forskningsdesign är en ram för insamling och analys av data. Valet av forskningsdesign 

görs utifrån beslut avseende vilken prioritet ett antal aspekter av forskningsprocessen ska ges, 

som t.ex. kausalitet mellan olika variabler, generalisering till större grupper av individer än till 

vilka som har deltagit i undersökningen, förståelse av beteende och den mening dessa har i
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den kontext undersökningen genomförs och bedömning över tid av olika sociala företeelser 

och de samband som finns mellan dem. En av flera forskningsdesigner är en fallstudiedesign 

och kommer fortsättningsvis att kallas fallstudie (Bryman & Bell, 2005). Enligt Denscombe 

(2009) fokuserar en fallstudie på en eller flera förekomster av ett särskilt fenomen i syfte att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i detta särskilda fall. Enligt Denscombe (2009) utmärks fallstudier 

av fokus på en enda undersökningsenhet. Det förekommer emellertid att forskare använder två 

eller flera undersökningsenheter. Enligt Patel och Davidson (2002) utgår en fallstudie från ett 

helhetsperspektiv och i syfte att få heltäckande information. Enligt Denscombe (2009) är en 

fallstudie användbar när forskare avser att undersöka en fråga på djupet och tillhandahålla en 

förklaring som kan hantera komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer. Den är även 

användbar för att studera processer och relationer vilka tenderar att vara sammanlänkade med 

och ömsesidigt påverka varandra, dvs. att förstå en sak är nödvändigt för att förstå många 

andra och för att förstå hur dessa är sammanlänkade. En fallstudie är mer holistisk än enskilt 

har fokus på enstaka faktorer och vars utgångspunkt är något som existerar (Denscombe, 

2009). Enligt Denscombe (2009) är en av fallstudiens styrkor att den inte endast tillåter utan 

även uppmuntrar till att använda flera forskningsmetoder och datakällor, vilket underlättar att 

bekräfta data genom triangulering. Triangulering innebär att forskare använder mer än en 

metod eller datakälla vid studiet av sociala företeelser i syfte att få en extra kontroll av 

resultatens giltighet och relevans (Bryman & Bell, 2005). När forskaren har valt 

forskningsdesign är nästa val av forskningsmetod. 

 

3.3 Forskningsmetod 
En forskningsmetod är en teknik för insamling av data. En av flera forskningsmetoder är 

kvalitativa intervjuer och är intervjuer som förekommer i samband med kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman och Bell (2005) är intervjuer sannolikt den mest 

använda forskningsmetoden, pga. att den är flexibel. Enligt Bryman och Bell (2005) är det två 

viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer. Ostrukturerade intervjuer är intervjuer där forskare utgår ifrån en intervjuguide, 

dvs. en lista eller uppsättning med teman och allmänna frågeställningar som intervjun avser 

att avhandla. Frågorna ställs tämligen informellt och formuleringen av och ordningsföljden av 

frågorna kan variera. Det kan hända att forskare ställer en enda fråga och deltagaren därefter 

får svara och associera fritt – forskaren reagerar på vad som är värt en uppföljningsfråga.
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Semistrukturerade intervjuer avser flera former av intervjuer och är intervjuer där forskare 

utgår ifrån en intervjuguide med förhållandevis specifika teman och frågeställningar som 

intervjun avser att avhandla. Deltagaren har möjlighet att svara på sitt eget sätt. Frågornas 

ordningsföljd kan variera och forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor på vad som 

framstår som viktigt (Bryman & Bell, 2005). Enligt Denscombe (2009) utnyttjas 

forskningsmetodens potential när forskare avser att utforska mer komplexa och subtila 

fenomen. Om forskare avser att samla information om enkla och okontroversiella fakta kan 

frågeformulär vara en mer kostnadseffektiv metod. När forskare avser att få insikt i t.ex. 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är intervjuer sannolikt en 

lämpligare metod – en metod som överensstämmer med innehållets beskaffenhet 

(Denscombe, 2009). 

 

3.4 Kritik av den kvalitativa forskningsstrategin 
Kvantitativa forskare har påpekat svårigheterna med att replikera en kvalitativ undersökning, 

pga. att den är alldeles för subjektiv och impressionistisk, dvs. att kvalitativa resultat utgår 

ifrån forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och det 

nära och personliga förhållande som etableras mellan forskaren och deltagaren. Kvantitativa 

forskare menar även att kvalitativa resultat är svåra att generalisera utöver den situation i 

vilken data har samlats in, pga. att stickprovet i en fallstudie inte är hänförligt från en känd 

population (Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman och Bell (2005) kan det även ibland vara 

omöjligt att exakt beskriva eller räkna populationen. Enligt Bryman och Bell (2005) ska 

kvalitativa resultat generaliseras till teori och inte till populationer. Kvalitativa metoder kan 

emellertid tillhandahålla hypoteser som senare kan testas med kvantitativa metoder (Bryman 

& Bell, 2005). Enligt Denscombe (2009) är varje enskilt fall unikt men även ett exempel i en 

bredare kategori. Möjligheten att generalisera resultat från en fallstudie till andra exempel i 

kategorin beror på i hur hög grad exemplet i fallstudien liknar andra exempel i kategorin. 

Kritiken av kvalitativ forskning består även i att det konkret är svårt att fastställa hur forskare 

har valt ut sina deltagare och kommit fram till sina slutsatser (Bryman & Bell, 2005).  

 

3.5 Metodologiska val 
Jag har valt att använda den kvalitativa forskningsstrategin, eftersom jag avsåg att utgå ifrån 

kreditgivarnas perspektiv och i syfte att förklara hur kreditgivarna upplever bokslutsrapporten 

som substitut till revisionsberättelsen. Jag avsåg även att förklara hur kreditgivarna upplever
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förändringen med bokslutsrapporten som underlag för kreditbedömningen. Den kvalitativa 

forskningsstrategin har varit ändamålsenlig, eftersom den är ostrukturerad och eftersträvar en 

förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den kontext undersökningen genomförs. Jag 

har därmed haft möjlighet att vidareutveckla intressanta svar och ställa följdfrågor och studera 

kreditgivarna i sin kontext. Jag har valt att använda en fallstudie eftersom forskningsdesignen 

är användbar för att undersöka en fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan 

hantera komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer. En fallstudie utmärks av fokus 

på en eller flera förekomster av ett särskilt fenomen i syfte att tillhandahålla en djupgående 

redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 

särskilda fall. En fallstudie är mer holistisk än enskilt har fokus på enstaka faktorer. Jag avsåg 

att studera ett fåtal kreditgivare i sin kontext i syfte att åstadkomma ett helhetsperspektiv på 

uppsatsens problem och syfte och därmed har en fallstudie varit ändamålsenlig. För att samla 

in data har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer och utgå ifrån en intervjuguide 

(se Bilaga 1) med förhållandevis specifika frågeställningar med möjlighet att ställa följdfrågor 

och variera frågornas ordningsföljd. Jag har genomfört fyra intervjuer med fyra kreditgivare i 

fyra olika banker, dels för att få ett mer djupgående och heltäckande perspektiv på uppsatsens 

problem och syfte, dels för att kunna jämföra och analysera insamlad data. Intervjuerna har 

spelats in och transkriberats. Intervjuguiden presenteras i nästa avsnitt. 

 

3.6 Intervjuguide 
Intervjuguiden består av fem avsnitt. Avsnitt ett avser fråga 1-2 och är bakgrundsfrågor, vars 

syfte är att ge en allmän beskrivning av vad och hur länge intervjupersonerna har arbetat med 

kreditbedömning. Avsnitt två avser fråga 3-27 och vars fokus är kreditbedömning och syfte är 

att ge ett helhetsperspektiv på kreditbedömning och för att kunna placera och värdera vilken 

betydelse revisorn och revisionsberättelsen har för kreditbedömningen. Avsnitt tre avser fråga 

28-38 och vars fokus är revisorn och revisionsberättelsen i kreditbedömningen och syfte är att 

förklara vilken betydelse revisorn och revisionsberättelsen har för kreditbedömningen och för 

en kredittagares möjligheter att få en kredit, jämfört med att inte ha lagstadgad revisionsplikt. 

Avsnitt fyra avser fråga 39-46 och vars fokus är den auktoriserade redovisningskonsulten och 

bokslutsrapporten i kreditbedömningen. Syftet är att förklara hur intervjupersonerna uppfattar 

och tror att den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten kommer att 

påverka kreditbedömningen, i förhållande till revisorn och revisionsberättelsen. Det femte och 

sista avsnittet avser fråga 47-50 och vars fokus är bokslutsrapporten och revisionsberättelsen
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och syfte är att förklara hur intervjupersonerna upplever bokslutsrapporten som substitut till 

revisionsberättelsen och hur intervjupersonerna tror att bokslutsrapporten kommer att påverka 

kreditbedömningen.  

 

3.7 Kriterier för företagsekonomisk forskning 
Tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av företagsekonomisk forskning är reliabilitet, 

replikation och validitet. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är 

stabilt eller pålitligt (Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet uttrycks vanligen enligt Denscombe 

(2009) med frågeställningen: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra 

tillfällen (allt annat lika)?” Enligt Denscombe (2009) tenderar en kvalitativ forskare vara 

mycket nära knuten till forskningsinstrumentet, jämför t.ex. en intervju där forskaren blir en 

närmast integrerad del av datainsamlingstekniken. Denscombe (2009) menar att detta innebär 

att frågeställningen om reliabilitet förvandlas till ”Om någon annan utför forskningen, skulle 

han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma slutsatser?” Enligt Denscombe 

(2009) finns det sannolikt inte något sätt att ta reda på det i någon absolut bemärkelse, dels för 

sociala företeelser förändras över tiden och dels för att en kvalitativ forskare tenderar att bli 

mycket nära involverad i insamling och analys av data, vilket innebär att möjligheten för en 

annan forskare att åstadkomma samma data och slutsatser är mycket liten. Sannolikheten är 

därmed liten att en annan forskare skulle åstadkomma samma data och slutsatser, jämför 

replikation som innebär i vilken utsträckning resultat från en viss undersökning kan replikeras 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Validitet innebär i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av 

begreppet (Bryman & Bell, 2005). Denscombe (2009) menar att validitet hänvisar till 

noggrannhet, precision och lämplighet i data vad avser den forskningsfråga som undersöks. 

Enligt Bryman & Bell (2005) rymmer definitionen av validitet nästan konnotationer vad avser 

mätning, vilket inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare. Enligt Bryman & Bell 

(2005) innebär detta att validitet inte är av speciell betydelse för kvalitativa undersökningar. 

Ett validitetsbegrepp är extern validitet och innebär om resultatet från en undersökning kan 

generaliseras utöver den speciella undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2005). Enligt 

Bryman & Bell (2005) blir valet av individer och organisationer avgörande i detta 

sammanhang. Som antytts i avsnitt 3.4 Kritik av den kvalitativa forskningsstrategin kritiserar 

kvantitativa forskare den kvalitativa forskningsstrategin och menar att kvalitativa resultat är 
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svåra att generalisera utöver den kontext i vilken data har samlats in, pga. att stickprovet i en 

fallstudie inte är hänförligt från en känd population (Bryman & Bell, 205). Bryman & Bell 

(2005) menar att kvalitativa resultat ska generaliseras till teorier och inte populationer, men 

att kvalitativa metoder kan tillhandahålla hypoteser som senare kan testas med kvantitativa 

metoder.  

 

3.8 Urval 
Enligt Bryman och Bell (2005) är ett urval den del av en population som avses att studeras 

och kan ske genom sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 

innebär att ett urval har skett på slumpmässiga grunder där varje enhet i populationen har en 

känd chans att komma med i urvalet. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att ett urval inte har 

skett på slumpmässiga grunder och att vissa enheter i populationen har större möjlighet att 

väljas ut än andra (Bryman & Bell, 2005). Ett av flera icke-sannolikhetsurval är ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2005) genomförs för att enheterna är 

lättillgängliga för forskaren. Enligt Bryman och Bell (2005) kan ett bekvämlighetsurval 

åstadkomma mycket intressanta resultat, men pga. av urvalsstrategin kan inte resultatet 

generaliseras, vilket överensstämmer med kritiken att ett stickprov i en fallstudie inte är 

hänförligt från en känd population. Kreditgivarna har valts utifrån access och är ett 

bekvämlighetsurval, vilket överensstämmer med vad Bryman och Bell (2005) ansåg som skäl 

för att genomföra ett bekvämlighetsurval. Urvalet av kreditgivare har inte skett enligt någon 

särskild urvalsram, utan utifrån personliga kontakter. Kreditgivarna kontaktades via mail och 

intervjuades senare enligt överenskommelse. Insamlad empiri från intervjuerna med 

kreditgivarna presenteras i nästa kapitel.  
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4. Empiri 

 
Kapitel 4 presenterar uppsatsens empiri. 

 

4.1 Inledning 
På den ort jag har valt att genomföra intervjuerna finns fyra banker. Jag har valt att intervjua 

en kreditgivare i varje bank – sammanlagt fyra intervjuer för att senare i analysen visa på 

likheter och skillnader. Samtliga fyra intervjuade kreditgivare arbetar som företagsrådgivare 

och har arbetat olika länge med det. Kreditgivare A har arbetat som företagsrådgivare i 23 år, 

kreditgivare B i 2 år, kreditgivare C i 2 år och kreditgivare D i 8 år. 

 

4.2 Kreditbedömning – extern och intern information 
Kreditbedömningen sker i stort sätt på samma vis i de fyra bankerna: kredittagaren lämnar in 

en kreditansökan, extern och intern information samlas in för analys och bedömning och 

därefter fattas beslut. Kreditgivare A börjar med att leta efter information i externa källor för 

att lära sig så mycket som möjligt om kredittagaren, som t.ex. offentliga handlingar som t.ex. 

registreringsbevis, årsredovisningar och information på hemsidor. Därefter kompletteras den 

externa informationen med intern information vid kundbesök, som t.ex. budgetar, prognoser 

och årsbokslut samt preliminära delårsbokslut. Kreditgivare A tittar på den interna 

skötsamheten, dvs. hur kredittagare i tidigare engagemang gentemot banken har skött sig, 

vilket även säger mycket om risken i en kredit. Enligt kreditgivare A har en skötsam 

kredittagare jämfört med en misskötsam kredittagare bättre rating eller kreditvärdighet för 

framtida krediter. Kreditgivare B hämtar in årsbokslut och preliminära delårsbokslut om det 

finns och finns inte det ska kredittagaren lämna en budget. Kreditgivare B hämtar in 

framåtriktat material, som t.ex. budgetar och information om kommande orderingång, vilket 

även är den viktigaste informationen. Kreditgivare B träffar kredittagare vid kundbesök och 

ska beskriva sitt företag i branschen och risker kredittagaren uppfattar i sin verksamhet. Är det 

en ny kund ska kredittagaren även lämna med en affärsplan. Enligt kreditgivare B är 

kreditbedömning en helhetsbedömning utifrån flera aspekter, som t.ex. ägare och erfarenhet 

inom bransch, om det är en hög- eller lågriskbransch och företagets ekonomi och säkerheter. 

Kreditgivare C hämtar in information om objekt som kredittagare ska låna till, som t.ex. en 

kredit till en industrifastighet eller en maskin för leasing eller avbetalning. Omfattningen kan 

variera med objekt. Kreditgivare C hämtar in årsbokslut och preliminära delårsbokslut om
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årsbokslutet inte är tillräckligt aktuellt, pga. att det har gått för lång tid sedan bokslutsdatum. 

Är kredittagarens ekonomiska situation inte särskilt god träffar kreditgivare C kredittagaren 

och bolagets revisor när det är ett aktiebolag för genomgång av verksamheten och för att få 

reda på hur kredittagaren tror att verksamheten kommer att utvecklas framöver, t.ex. inom de 

sex kommande månaderna. Kreditgivare D hämtar in årsredovisningar, årsbokslut och 

preliminära delårsbokslut och kan variera tidpunkten för bokslutsdatum. Kreditgivare D tittar 

på kreditvärdighet, återbetalningsförmåga och säkerheter och fattar därefter beslut. 

Kredittagare ska även lämna en affärsplan och budget. Kreditgivare D hämtar in information 

om säkerheter, som t.ex. säkerheternas värde och tittar på den interna skötsamheten i tidigare 

engagemang som kreditgivare A. Enligt kreditgivare A, C och D är tyngdpunkten i 

kreditbedömningen kredittagarens återbetalningsförmåga. Kreditgivare B menar att 

kreditbedömning en helhetsbedömning utifrån flera aspekter. 

 

Kreditgivare A hämtar in årsredovisningar i alla krediter till aktiebolag och krediter av större 

värde samt årligen eller oftare vid omprövning av befintliga engagemang. Informationen i 

årsredovisningar är oftast inte aktuell och varierar med hur nära bokslutsdatum det är. Enligt 

kreditgivare A är en årsredovisning historia och återbetalningsförmåga avser framtid. 

Informationen förlorar betydelse när den inte är tillräckligt aktuell. Kreditgivare B hämtar in 

årsredovisningar i alla krediter till aktiebolag årligen och varierar som enligt kreditgivare A 

med hur nära bokslutsdatum det är. Kreditgivare B menar som kreditgivare A att en 

årsredovisning är historia och att framåtriktat är det viktiga. Enligt kreditgivare B kan historia 

visa på hur det har sett ut, som t.ex. trender men framåtriktat är det viktiga. Kreditgivare B 

anser som kreditgivare A att informationen förlorar betydelse när den inte är tillräckligt 

aktuell. Kreditgivare C hämtar in årsredovisningar årligen för uppföljning av befintliga och 

vid nya engagemang. Informationens aktualitet varierar som enligt kreditgivare A och B med 

hur nära bokslutsdatum det är och när kredittagare ansöker. Kreditgivare C anser som 

kreditgivare A och B att informationen förlorar betydelse när den inte är tillräckligt aktuell. 

Kreditgivare D anser som kreditgivare B, C och D att informations aktualitet och betydelse 

varierar med hur nära bokslutsdatum det är och när kredittagare ansöker. Kreditgivare D 

menar som kreditgivare A och B att en årsredovisning är historia men att framåtriktat är det 

viktiga, som kommer att tala om hur kredittagare kommer att sköta sig gentemot banken. 

Kreditgivare A och B har möjlighet att komplettera informationen om den inte är tillräckligt 

aktuell och kreditgivare A hämtar in t.ex. likviditetsprognoser för likviditetsanalyser och 

simulerar utfall samt budgetar och preliminära delårsbokslut. Kreditgivare B hämtar in den
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information som behövs för att kunna göra en bedömning. Kreditgivare C och D har i flesta 

fall möjlighet att komplettera informationen. Kreditgivare C hämtar in som kreditgivare A, B 

och D preliminära delårsbokslut. 

 

Samtliga kreditgivare hämtar in kreditupplysningar från UC. Kreditgivare A och D använder 

det i mycket stor omfattning i samtliga engagemang och kreditgivare D får rapporter dagligen 

från UC med upplysningar om hur det ser ut och när något har registrerats på en kredittagare 

för att vara uppdaterad med vad som händer. Kreditgivare B använder det vid nya och 

befintliga engagemang och kreditgivare C i relativt stor omfattning. Samtliga kreditgivare 

anser att UC levererar bra och uppdaterade rapporter med stor precision med nytta för 

kreditgivare och andra finansiärer. UC tillhandahåller även enligt samtliga kreditgivare annan 

information med nytta för kreditgivare, som t.ex. bransch- och finansieringsanalyser och 

nyckeltal för branschjämförelser. Kreditgivare A upplever att information från UC har ökat i 

betydelse, som t.ex. betalningsanmärkningar. Enligt kreditgivare A är du som privatkund 

relativt ointressant om du har betalningsanmärkningar. Kreditgivare B och C upplever inte att 

information från UC har fått ändrad betydelse men kreditgivare C anser att det finns avsevärt 

mycket mer information än vad som finns i en årsredovisning. Kreditgivare D upplever att 

information från UC har ökat i betydelse, dels för att den har blivit mer omfattande och dels 

mer aktuell. Tabell 1 visar en översikt av vilken extern och intern information kreditgivarna 

hämtar in för kreditbedömningen. 

                                                                           Kreditgivare
 A B C D 
Extern information 
Årsredovisning JA JA JA JA
Registreringsbevis JA    
Information på hemsidor JA    
Intern information vid kundbesök
Årsbokslut JA JA JA JA
Preliminära delårsbokslut JA JA JA JA
Affärsplan  JA  JA
Budget JA JA  JA
Prognos JA JA JA JA

Intern skötsamhet JA JA JA JA
Kreditupplysning från UC JA JA JA JA
Företagaren ska beskriva sitt företag i branschen  JA   
Risker företagaren uppfattar i sin verksamhet  JA   
Information om objekt   JA  
Information om säkerheter    JA

Tabell 1. Extern och intern information för kreditbedömning. 
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4.2.1 Informationsinhämtningen kan variera 

Enligt kreditgivare A varierar informationsinhämtningen med storlek och engagemang och 

osäkerhet och risk. Ju större engagemang, desto större informationsinhämtning och ju sämre 

resultat, desto större informationsinhämtning och vice versa. Ökad osäkerhet och högre 

riskklass ökar informationsinhämtningen betydligt och det ställs andra krav på rapportering 

och uppföljning. Kreditgivare A menar att det kan upplevas som mer osäkert att bedöma en 

ny kund jämfört med en befintlig kund, eftersom en befintlig kund är känd sedan tidigare och 

det finns intern betalhistorik. Intern betalhistorik har enligt kreditgivare A stor betydelse i 

kreditbedömningen. Enligt kreditgivare A kräver ett större bolag mer information och analys 

jämfört med ett mindre bolag. Ett tjänsteföretag är beroende av företagsledarens förmåga att 

driva bolaget och är därmed svårare att kreditbedöma jämfört med ett industri- och 

fastighetsföretag som har produktion, varulager och inventarier och fastigheter och 

hyresgäster. Kreditgivare A tar även hänsyn till vilken bolagsform det är, dvs. om det t.ex. är 

en enskild firma med personligt betalningsansvar eller om det är ett aktiebolag med begränsat 

betalningsansvar och därmed även säkerheter. Kreditgivare B upplever att han försöker att 

hämta in likvärdig information och menar att det är en helhetsbedömning, men är 

bedömningen att det är högre risk kan det kräva mer utförliga budgetar och mer framåtriktat 

material. Kreditgivare B anser som kreditgivare A att informationsinhämtningen varierar med 

storlek och engagemang. Är det en ny kund kräver det ofta mer information jämfört med en 

befintlig kund, eftersom en befintlig kund är känd sedan tidigare och det finns intern 

betalhistorik. Kreditgivare C anser inte att informationsinhämtningen varierar mer med ökad 

osäkerhet och riskklass än om det skulle vara motsatsen. Kreditgivare C hämtar in den 

information som krävs för att kunna fatta ett beslut och därefter är det en bedömning om en 

kredit kan beviljas och om det ska ställas några motkrav, som t.ex. krav på högre amortering. 

Kreditgivare C menar att hur långt man än vrider och vänder kommer man tillbaka till om det 

finns återbetalningsförmåga och säkerheter för vad som ska lånas ut. Kreditgivare D anser att 

det är affärsspecifikt men hämtar in viss grundläggande information. Kreditgivare D anser 

som kreditgivare A och B att informationsinhämtningen varierar med storlek och engagemang 

och om det är en relativt ny verksamhet eller bransch. Enligt kreditgivare D är det vid ökad 

osäkerhet och högre riskklass, desto viktigare att hämta in så mycket information som möjligt 

för att kunna fatta ett beslut. Enligt kreditgivare D kan det vara skäl för att inte bevilja en 

kredit, om informationen inte är tillräcklig. Är det en befintlig kund som har skött sig länge 

och väl behöver ev. inte informationsinhämtningen vara lika omfattande som vid en ny kund, 

verksamhet eller bransch. 
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För att sammanfatta avsnitt 4.2.1 kan det konstateras att: 

 Ju större engagemang desto, större informationsinhämtning och ju sämre resultat, 

desto större informationsinhämtning och vice versa. 

 Ökad osäkerhet och högre riskklass ökar informationsinhämtningen betydligt och det 

ställs andra krav på rapportering och uppföljning. 

 Informationsinhämtningen behöver ev. inte vara lika omfattande om det är en befintlig 

kund som har skött sig länge och väl som vid en ny kund, verksamhet eller bransch. 

 

4.2.2 Kredittagarens återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter 

Enligt kreditgivare A är det relativt stor betydelse vid kredittagarens förmåga att driva sitt 

bolag och uppfylla sina åtaganden gentemot banken. Kreditgivare B menar att kredittagarens 

ekonomiska situation är viktig men även kredittagaren. Finns det inget förtroende kan det vara 

svårt att bevilja en kredit, även om det ekonomiska ser bra ut. Enligt kreditgivare A har 

säkerheter störst betydelse efter kredittagaren. Kreditgivare A menar att det finns en gammal 

norm inom bankvärlden som säger att du ska ta säkerheter och pantsätta dem, om det inte är 

obehövligt. Skälet är att kredittagaren inte ska kunna pansätta säkerheterna för andra krediter 

som banken inte har någon kontroll över eller information om. Har du som kredittagare 

möjlighet att erbjuda kreditgivare säkerheter är det bättre och lättare att få en kredit enligt 

kreditgivare A, dock är återbetalningsförmågan viktigare. Kreditgivare B menar att säkerheter 

har viss betydelse. Är banken intresserad och det finns kassaflöde har säkerheter betydelse för 

att säkerställa utestående krediter vid risk för obestånd. Kreditgivare C menar att säkerheter 

har stor betydelse och att det kan variera med vad det är för bolag. Är det ett företag som 

behöver en kortfristig kredit på två månader även om det finns likvida medel, behöver 

företaget ev. inte pantsätta industrifastigheten om det finns kapital. Enligt kreditgivare C har 

säkerheter betydelse i ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa krediter. Kreditgivare D 

anser att säkerheter har stor betydelse, eftersom det direkt påverkar risken i ett engagemang, 

dock är återbetalningsförmågan viktigare som enligt kreditgivare A. Finns det inte 

återbetalningsförmåga har säkerheter ingen betydelse för kredittagarens möjligheter att få en 

kredit, hur goda säkerheterna än är. En kredittagare kan emellertid få en kredit, även om 

säkerheterna inte är fullgoda, förutsatt att det finns återbetalningsförmåga. Enligt kreditgivare 

D blir säkerheter aktuella när kredittagarens återbetalningsförmåga upphör. Samtliga 

kreditgivare anser att kredittagarens återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter. Enligt 

kreditgivare B finns det ingen anledning att bevilja en kredit bara för att man ev. kan få 

säkerheterna. Enligt kreditgivare C har säkerheter ingen betydelse om det inte
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finns återbetalningsförmåga, som enligt kreditgivare D. Samtliga kreditgivare anser att 

säkerheter har olika stor betydelse och att det kan variera med engagemang. Exempel på 

säkerheter är pantbrev i fastigheter, företagsinteckningar, pantsatta inlåningskonto och aktier, 

borgensförbindelser, kundfodringar, lager och värdedepåer. Enligt kreditgivare A väger 

realsäkerheter betydligt tyngre än borgensförbindelser. Enligt kreditgivare B kan värdet på 

företagsinteckningar variera med vad som ingår i företagets säkerhetsmassa och en 

borgensförbindelse kan ha sitt värde om man känner kredittagaren och vet hur 

privatekonomin ser ut. Finns det inget värde privat har en borgensförbindelse inget värde som 

säkerhet. Enligt kreditgivare C känns pantbrev i en industrifastighet mer säkert än t.ex. 

kundfordringar, lager och företagsinteckningar, eftersom värdet ev. kan variera mer än i en 

industrifastighet. Pantsätter kredittagaren en värdedepå justeras marknadsvärdet över tiden. 

För att sammanfatta avsnitt 4.2.2 kan det konstateras att: 

 Kredittagarens återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter. 

 En kredit beviljas inte om det inte finns återbetalningsförmåga. 

 En kredit kan beviljas även om säkerheterna inte är fullgoda, förutsatt att det finns 

återbetalningsförmåga men inte tvärt om. 

 Säkerheter har olika stor betydelse och kan variera med engagemang. 

 

4.2.3 Årsredovisningens delar har olika stor betydelse för kreditbedömning 

Enligt kreditgivare A, C och D har årsredovisningens delar olika stor betydelse för 

kreditbedömning. Enligt kreditgivare A är revisionsberättelsen viktigast och därefter 

balansräkning, finansieringsanalys, resultaträkning och kommentarer. Enligt kreditgivare A är 

förvaltningsberättelsen oftast kortfattad och oftast finns det mer intressant information ev. på 

ett företags hemsida. Kreditgivare B menar som tidigare har nämnts att kreditbedömning är en 

helhetsbedömning och tittar därför inte mer på något än något annat. Kreditgivare B tittar på 

resultat- och balansräkning, revisionsberättelse. Kreditgivare C anser att resultat- och 

balansräkning är viktigast, eftersom det direkt har samband med återbetalningsförmåga och 

säkerheter och noter kan vara bra om det förekommer något avvikande. Kreditgivare C tittar 

sällan på förvaltningsberättelse och finansieringsanalys och revisionsberättelsen ska vara 

påskriven för att vara aktuell för kreditbedömningen. Kreditgivare D menar att betydelsen till 

årsredovisningens delar varierar med engagemang och verksamhet. Är det ett nystartat företag 

finns ev. inte så mycket i balansräkningen och då får man ev. titta på något annat. 

Kreditgivare D anser att det är affärsspecifikt och har därmed inte valt att rangordna 

informationen.
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 Enligt kreditgivare A har prognoser stor betydelse och menar att det är intressant att jämföra 

gamla prognoser med faktiskt utfall, eftersom det ökar kredittagarens trovärdighet. 

Prognostiserar kredittagaren ett resultat på två miljoner kronor och det blir något helt annat, är 

det inte särskilt hög trovärdighet i prognoserna. Enligt kreditgivare A har nyckeltal betydelse 

och stor del av nyckeltalsanalysen sker automatiskt när bokslutet har matats in. Kreditgivare 

A tittar manuellt på bruttomarginalen och är relationen mellan företagets bruttovinst, dvs. 

intäkter minus kostnader å ena sidan och företagets intäkter å andra sidan för att se att den är 

tillräcklig för att täcka övriga kostnader. Kreditgivare A tittar även på vissa kostnader så att de 

inte skenar iväg, som t.ex. ett företags personalkostnader. Kreditgivare B menar att 

kreditbedömning är en helhetsbedömning och att kassaflöde är det viktiga. Det är även viktigt 

med god soliditet om företaget skulle gå med förlust ett antal år, så att ställningen i 

balansräkningen inte urholkas. Kreditgivare C anser att omvärlds- och riskanalyser är viktiga 

och upplever att miljöaspekter har ökat i betydelse. VD:s kommentarer framkommer vid 

kundbesök. Kreditgivare D anser att det är affärsspecifikt har därmed inte valt att rangordna 

informationen.  

 

Kreditgivare A upplever att revisionsberättelsen har ökat i betydelse och att det ev. har skett 

en förskjutning mot likviditet och ställning i balansräkningen, men alla delar är viktiga för en 

helhetsbedömning. Det är inte bra om någon del saknas. Kreditgivare B och C upplever inte 

att årsredovisningens olika delar har fått ändrad betydelse över tiden. Kreditgivare D upplever 

inte att årsredovisningens olika delar generellt har fått ändrad betydelse, men menar att de 

olika delarna kan få olika stor betydelse över tiden i hur ett företag utvecklas, t.ex. om ett 

företag byter verksamhetsinriktning eller hur framgångsrikt det är. Samtliga kreditgivare 

använder informationen i årsredovisningar för att t.ex. se trender i omsättning, hur 

verksamheten har utvecklats och branschjämförelser samt för framåtriktad analys av 

återbetalningsförmåga. Kreditgivare C tittar på resultaträkning och rörelseresultat, resultat 

efter finansiella poster och årets resultat. Enligt kreditgivare C är det viktigt att kunna jämföra 

med föregående år. Kreditgivare D använder information i årsredovisningar i den mån det 

finns något som talar om framtiden. Kreditgivare D menar att sanningen inte finns i de gamla 

boksluten. Tabell 2 visar en översikt av vilken information i en årsredovisning som har 

betydelse enligt kreditgivarna för kreditbedömningen. 
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                                                                                       Kreditgivare
 A B C D*
Redovisningsinformation rapporterad enligt lag 
Resultaträkning X X X  
Balansräkning X X X  
Bokslutskommentarer etc. se fråga 17 Bilaga 1. X X X  
Förvaltningsberättelse     
Finansieringsanalys X    
Delårsrapport     
Revisionsberättelse X X X  
Kassaflöde X X X  

Frivilligt rapporterad redovisningsinformation 
VD:s kommentarer     

Prognoser X    

Omvärldsanalyser etc. se fråga 17 Bilaga 1.   X  
Nyckeltal etc. se fråga 17 Bilaga 1.     

Tabell 2. Information i en årsredovisning som har betydelse för kreditbedömningen. 

*Kreditgivare D anser att det är affärsspecifik och har valt att inte rangordna informationen i 

en årsredovisning, men menar att det varierar med engagemang och verksamhet. 

 

4.2.4 Relationer och förtroende samt en god dialog med kredittagare är viktigt 

Samtliga kreditgivare anser att relationer och förtroende samt en god dialog med kredittagare 

är viktigt för kreditbedömningen. Kreditgivare A menar att en yrkesmässig relation byggs om 

kredittagare uppfyller sina åtaganden gentemot banken, är öppen i med och motgångar och är 

ärlig i den information och uppföljning banken får. Enligt kreditgivare A känns det då mycket 

tryggare och stabilare. Enligt kreditgivare A är det värsta som kan hända att en kredittagare 

döljer information eller inte är helt ärlig mot sin bank. När det uppdagas förlorar kreditgivare 

förtroendet för kredittagaren. Kreditgivare A menar även att personbedömningen är viktig och 

känns det inte riktigt rätt kan det vara svårt att bevilja en kredit, även om det både kanske 

finns vettig återbetalningsförmåga och säkerheter. Enligt kreditgivare A kan det vara skäl för 

att avstå engagemang. Kreditgivare B anser att det är viktigt att veta vem som har upprättat 

den ekonomiska rapporteringen. Är det en byrå han har förtroende för förlitar han sig på vad 

som har rapporterats. Är det en kredittagare eller en redovisningsbyrå som inte är känd sedan 

tidigare skapar han sig en uppfattning om underlaget är adekvat och trovärdigt. Enligt 

kreditgivare B är relationer och förtroende relaterat till vilken redovisningsbyrå kredittagaren 

har använt sig av. Enligt kreditgivare B är relationer och förtroende viktigt och att det är en
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öppen dialog och ärlighet. Finns det inget förtroende ska man enligt kreditgivare B inte heller 

göra affärer med varandra. Enligt kreditgivare C underlättar goda relationer access till

information och menar att det även kan bli fler kundbesök jämfört med sämre relationer med 

kredittagare. Enligt kreditgivare C ska relationer och förtroende inte påverka redovisningens 

betydelse som underlag i kreditbedömningen. Kreditgivare D har stor tillit till sina kunder och 

speciellt när det är långsiktiga och förtroendefulla relationer, men det ska inte påverka och 

äventyra kvaliteten i bedömningen. Även om kreditgivare D har stor tillit till sina kunder har 

han skyldigheten enligt sina instruktioner att göra analyser och bedömningar och försätter sig 

aldrig i den situation att han sitter i knäet på kunden. Kreditgivare D menar att han har sina 

instruktioner att följa, hur goda relationerna än är. Enligt kreditgivare D underlättar goda 

relationer och menar att det är både i kreditgivare och kredittagares intresse för att kunna vara 

öppenhjärtliga. Enligt kreditgivare D handlar det mycket om förtroende  

 

4.2.5 Informationens jämförbarhet över tiden är viktig 

Samtliga kreditgivare anser att informationens jämförbarhet över tiden är viktig. Enligt 

kreditgivare A försvårar t.ex. ett byte av verksamhetsår som t.ex. förlängning eller förkortning 

jämförbarheten över tiden och menar att informationens jämförbarhet även kan påverkas i 

säsongsbetonade verksamheter, som t.ex. inom detaljhandeln. Enligt kreditgivare B är 

informationens jämförbarhet viktig för en rättvisande analys. Föreligger det stora skillnader 

över tiden ska kredittagaren eller redovisningsbyrån som har upprättat redovisningen och den 

ekonomiska rapporteringen förklara vad det beror på och är det extraordinära poster justeras 

det ev. i bedömningen. Enligt kreditgivare B är det viktigt att informationen är jämförbar för 

en rättvisande nyckeltalsanalys. 

 

4.2.6 Nyckeltal 

Samtliga kreditgivare använder nyckeltal i kreditbedömningen. Kreditgivare A använder ett 

antal nyckeltal som genereras automatiskt när bokslutet har matats in och som rangordnar och 

klassificerar företagets kreditrisk och kreditklass och därefter avgör beslutnivå. Kreditgivare 

B anser att det är affärsspecifikt och har därmed inte valt att specifikt ange nyckeltal, men 

använder nyckeltal relaterat till resultat- och balansräkning och kassaflöde. Kreditgivare C 

använder framförallt nyckeltal som soliditet och likviditet och kreditgivare D använder utan 

rangordning nyckeltal som t.ex. soliditet, kassalikviditet, ränteteckningsgrad och avkastning 

på totalt kapital. 
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4.2.7 Coventants – villkorade krediter 

Kreditgivare A tillämpar vid behov villkor i kreditavtal, s.k. covenants och upplever att det 

långsamt har blivit viktigare. Skälet till att det inte används i större omfattning är att allt för 

krångliga villkor i en kredit blir svåra att följa upp och därmed meningslösa och oanvändbara. 

Villkoren ska vara lätta att följa upp för att vara användbara. Det förekommer att kreditgivare 

A använder negativklausuler, dvs. klausuler som anger att kredittagaren t.ex. inte får sälja av 

egendom, amortera sin ägarinsats och dyl. förrän banken har fått sina villkor uppfyllda. Enligt 

kreditgivare A är negativklausuler betydligt lättare att följa upp och menar att det inte finns 

någon anledning att tillämpa särskilda villkor i krediter om det inte går att följa upp dem. 

Kreditgivare C har inte tillämpat särskilda villkor i krediter, men förmodar att det förekommer 

vid större krediter. Kreditgivare C har uppföljning av nyckeltal som t.ex. soliditet och 

fortlöpande utvärderingar och avstämningar av investeringsplaner. 

 

4.3 Revisorn som kvalitetsreferens för redovisning och den ekonomisk 

rapportering 
Samtliga kreditgivare anser att en revisor är en kvalitetsreferens för redovisning och 

ekonomisk rapporteringen. Kreditgivare A anser att en revisor har en viss betydelse i 

kreditbedömningen och att det även har förekommit revisorer som har brustit i sin granskning 

och genomfört en bristfällig revision. Enligt kreditgivare A kan det ifrågasätta revisorernas 

sätt att arbeta och menar att det är viktigt att en revisor är korrekt och riktig i sin bedömning. 

Kreditgivare B menar att en revisor skriver en revisionsberättelse som har krav att efterleva 

och därmed får utgå ifrån att det är korrekt och riktigt och förlita sig på vad som rapporteras. 

Kreditgivare B känner de flesta revisorerna som han samarbetar med. Kreditgivare C och D 

ser positivt på revisorn som kvalitetsreferens. Enligt kreditgivare C är revisionsberättelsen ett 

intyg på att det är korrekt och riktigt. Enligt kreditgivare A handlar kreditbedömning om 

bedömning av risken i en kredit och är det inte en kredit till ett aktiebolag har revisionsplikten 

ingen betydelse. Enligt kreditgivare A är det vid ökad risk i ett engagemang, desto viktigare 

att det underlag banken ska ta ställning till är riktigt kvalitetssäkrat. Är det mycket små 

engagemang och ett aktiebolag som har valt bort lagstadgad revisionsplikt kan bolagets ägare 

förvänta sig större krav på personligt säkerställande, eftersom kreditbedömningen av bolaget 

försvåras. Enligt kreditgivare A krävs det vid ökad osäkerhet stabilare underlag jämfört med 

vid liten risk eller ingen risk alls. För att sammanfatta avsnitt 4.3 kan det konstateras att:

 



42 

 En revisor är en kvalitetsreferens för redovisning och den ekonomisk rapporteringen. 

 En revisor har en viss betydelse för kreditbedömningen. 

 En revisor skriver en revisionsberättelse som har krav att efterleva och därmed får utgå 

ifrån att det som rapporteras är korrekt och riktigt. 

 Det vid ökad risk i ett engagemang är desto viktigare att det underlag banken ska ta 

ställning till är riktigt kvalitetssäkrat. 

 Ägare i aktiebolag som inte har lagstadgad revisionsplikt kan förvänta sig större krav 

på personligt säkerställande, eftersom kreditbedömningen av bolagen försvåras. 

 Ökad osäkerhet kräver stabilare underlag jämfört med vid liten risk eller ingen risk 

alls. 

 

4.3.1 Revisionsberättelsen som kvalitetsbevis 

Enligt kreditgivare A har revisionsberättelsen stor betydelse för kreditbedömningen. En oren 

revisionsberättelse är inte alls bra, det är väldigt illa. Enligt kreditgivare A är det nästa värre 

än enstaka betalningsanmärkningar. Enligt kreditgivare A påverkar revisionsberättelsen på 

egen hand om en kredit ska beviljas eller inte, snarare än kreditbeloppet. Är det en oren 

revisionsberättelse kräver det en noggrann genomgång av vad som är fel. Är det en 

anmärkning som visar att skatter inte har betalats i tid och det beror på slarv och det har 

åtgärdats, då har det ev. inte så stor betydelse. Enligt kreditgivare A har revisionsberättelsen 

stor betydelse om en kredit ska beviljas eller inte och vill inte ha företagare med orena 

revisionsberättelser som kunder. Enligt kreditgivare A kan det förekomma kredittagare med 

orena revisionsberättelser och då ska det åtgärdas. En oren revisionsberättelse är allvarligt, 

enligt kreditgivare A. Enligt kreditgivare B är en revisionsberättelse en av flera delar i en 

helhetsbedömning och menar att det inte är enstaka saker som avgör om man ska göra affärer 

med varandra eller inte. Kreditgivare B stämmer av att revisionsberättelsen är ren och är den 

oren pratar han med kredittagare och ev. redovisningsbyrån för att skapa sig en uppfattning 

om vad som är fel. Enligt kreditgivare B är det ett ställningstagande till vad som är fel, som 

t.ex. om skatter inte har betalats i tid eller om lagret inte har kunnat bedömas av någon 

anledning. Det kan vara väsentligt vid säkerheter i företagsinteckningar. Enligt kreditgivare B 

har olika upplysningar och anmärkningar sannolikt olika stor betydelse och menar att det ofta 

inte finns noteringar i revisionsberättelser. Kreditgivare C stämmer av att revisionsberättelsen 

är ren och är den oren tar han reda på vad det beror på. Enligt kreditgivare C kan det variera 

från engagemang till engagemang om revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen och
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menar att den inte behöver göra det. Enligt kreditgivare C är revisionsberättelsen en av flera 

delar i en helhetsbedömning. Det som påverkar kreditbedömningen är kredittagarens 

återbetalningsförmåga och säkerheter. Enligt kreditgivare D är revisionsberättelsen en av flera 

delar i en helhetsbedömning. Omvänt skulle en oren revisionsberättelse med upplysningar 

eller anmärkningar och som visar att det inte är enstaka handlingar eller slarv och därmed att 

kredittagaren inte har förstått vad som åligger honom och kan därmed på egen hand vara skäl 

för att inte bevilja en kredit. En ren revisionsberättelse påverkar inte kreditbedömningen på 

egen hand, men omvänt kan en oren revisionsberättelse vara skäl för att inte bevilja en kredit 

enligt kreditgivare D. För att sammanfatta avsnitt 4.3.1 kan det konstateras att: 

 En revisionsberättelsen har betydelse för kreditbedömningen. 

 En oren revisionsberättelse kan på egen hand påverka om en kredit ska beviljas eller 

inte, men inte tvärt om. 

 En revisionsberättelse påverkar inte kreditbeloppet.  

 En revisionsberättelse är en av flera delar i en helhetsbedömning.  

 Olika upplysningar och anmärkningar har sannolikt olika stor betydelse. 

 

4.3.2 Revision kan öka en kredittagares kreditvärdighet, men påverkar inte 

räntenivåer 

Enligt kreditgivare A ökar revision kredittagarens kreditvärdighet om den har utförts av en 

välrenommerad revisionsbyrå, men påverkar inte räntenivåer. Det som påverkar räntenivåer är 

enligt kreditgivare A till viss del kredittagarens återbetalningsförmåga och till viss del 

säkerheter, men även om kredittagaren agerar på ett kostnadseffektivt sätt för banken. En 

kredittagare som agerar på ett kostnadseffektivt sätt för banken får enligt kreditgivare A högre 

intern lönsamhet och kan därmed ges bättre räntevillkor, jämfört med en kredittagare som inte 

agerar på ett kostnadseffektivt sätt för banken. Kreditgivare B menar att en revisor skriver en 

revisionsberättelse som har krav att efterleva och därmed får utgå att ifrån att det är korrekt 

och riktigt och förlita sig på vad som rapporteras. Enligt kreditgivare B är det en 

ledningsfråga hur banken anser att revision påverkar en kredittagares kreditvärdighet när det 

är ett aktiebolag och har därmed valt att avstå att svara på frågan. Enligt kreditgivare B 

påverkar inte revision räntenivåer och menar att det är en helhetsbedömning. Kreditgivare B 

känner till lokala redovisningsbyråer och är det en redovisningsbyrå han har förtroende för 

och för vad som rapporteras, förlitar han sig på det som rapporteras, även om det inte har 

reviderats. Enligt kreditgivare C är det mycket viktigt att vad som rapporteras är korrekt och
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riktigt och menar att det är positivt att få preliminära delårsbokslut från en revisor. Enligt 

kreditgivare C påverkar inte revision räntenivåer och menar att det är en helhetsbedömning. 

Kreditgivare D anser att revision är en kvalitetssäkring och att en ren revisionsberättelse ökar 

kredittagarens tillförlitlighet. Enligt kreditgivare D skulle det teoretiskt kunna bli en 

diskussion om räntenivåer när det är ett aktiebolag som har lagstadgad revisionsplikt, även om 

det inte är uttalat och menar att det är en helhetsbedömning. Enligt kreditgivare D bekräftar 

revision även att det historiskt är korrekt och riktigt. För att sammanfatta avsnitt 4.3.2 kan det 

konstateras att: 

 Revision kan öka en kredittagares kreditvärdighet, men påverkar inte räntenivåer. 

 Det är en helhetsbedömning som avgör räntenivåer.  

 Revision är en kvalitetssäkring och en ren revisionsberättelse kan öka en kredittagares 

tillförlitlighet.  

 Teoretiskt skulle det kunna bli en diskussion om räntenivåer när det är en kredittagare 

som är ett aktiebolag och som har lagstadgad revisionsplikt, men att det är en 

helhetsbedömning. 

 Revision bekräftar att det historiskt är korrekt och riktigt. 

 

4.3.3 Revision kan öka en kredittagares trovärdighet 

Enligt kreditgivare A ökar en kredittagares trovärdighet när det är ett aktiebolag som har 

lagstadgad revisionsplikt om kredittagaren har tagit hjälp av bolagets revisor för att upprätta 

och presentera framarbetade rapporter, jämfört med om kredittagaren på egen hand har 

upprättat rapporterna. Enligt kreditgivare A visar det att kredittagaren tar den ekonomiska 

sidan på allvar och använder kvalificerade rådgivare och det material banken får bör ha 

betydligt högre trovärdighet jämfört med om kredittagaren på egen har upprättat rapporterna. 

Enligt kreditgivare A kan budget och prognos därmed sägas bygga på befintlig information, 

dvs. att det är rätt periodiserat och att det är rätt kapital och rätt kapitalanskaffning. Enligt 

kreditgivare A ökar en kredittagares trovärdighet när det är ett aktiebolag som har lagstadgad 

revisionsplikt om kredittagaren använder kvalificerade rådgivare, som t.ex. bolagets revisor i 

ekonomiska ärende och en jurist i juridiska ärende som t.ex. avtal. Enligt kreditgivare B är det 

avgörande om vad som har rapporterats är trovärdigt och vilken redovisningskonsult och 

redovisningsbyrå kredittagaren har tagit hjälp av för att upprätta rapporterna. Kreditgivare C 

förespråkar att kredittagare som är aktiebolag har lagstadgad revisionsplikt, jämfört t.ex. 

enskild firma där företagaren på egen hand har upprättat rapporterna. Kreditgivare C tittar lite
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extra på siffrorna om företagaren har upprättat rapporterna på egen hand, jämfört med om det 

har granskats av en revisor. Kreditgivare C anser att en revisor är ett bra bollplank som ofta är 

väl insatt i kredittagarens företag och verksamhet och som därmed kan rådfrågas vid behov. 

Enligt kreditgivare C kan bolagets revisor känna till information som kreditgivare inte känner 

till och menar att det även är i revisorns intresse. Enligt kreditgivare D ökar revision en 

kredittagares trovärdighet när det är ett aktiebolag som har lagstadgad revisionsplikt, eftersom 

det har granskats av någon utomstående. Enligt kreditgivare D ökar en kredittagares 

trovärdighet när någon utomstående har granskat det, oavsett nivå. För att sammanfatta avsnitt 

4.3.3 kan det konstateras att: 

 Lagstadgad revisionsplikt kan öka en kredittagares trovärdighet om kredittagaren tar 

hjälp av bolagets revisor för att upprätta och presentera framarbetade rapporter. 

 Lagstadgad revisionsplikt kan öka en kredittagares trovärdighet om kredittagaren 

använder kvalificerade rådgivare, som t.ex. bolagets revisor i ekonomiska ärende och 

en jurist i juridiska ärende.  

 Ett bolag som inte har lagstadgad revisionsplikt kan bli mer granskat, jämfört med ett 

bolag som har lagstadgad revisionsplikt. Jämför t.ex. aktiebolag och enskild firma.  

 En revisor är ett bra bollplank som kan rådfrågas vid behov. 

 En utomstående granskning, som t.ex. revision, kan öka en kredittagares trovärdighet, 

oavsett nivå.  

 

4.3.4 Kreditgivarnas uppfattning om lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag 

Enligt kreditgivare A har ett årsbokslut i ett aktiebolag som har valt bort lagstadgad 

revisionsplikt betydligt mindre trovärdighet jämfört med ett årsbokslut i ett aktiebolag som 

har lagstadgad revisionsplikt. Enligt kreditgivare A går det att titta med lite annorlunda ögon 

på ett årsbokslut som har reviderats av en välrenommerad revisionsbyrå och menar att en del 

av kreditbedömningen är att prata med bolagets revisor, som både är neutral och som har 

mycket god insyn i företaget. Kreditgivare B anser att det är en ledningsfråga hur banken ser 

på lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag och har därmed valt att avstå att svara på frågan. 

Enligt kreditgivare B kan revision bli ett krav om kreditgivare ställer krav på det för att 

bevilja en kredit. Kreditgivare B menar att det måste finnas ett förtroende och trovärdighet för 

vad som rapporteras. Kreditgivare C har hittills inte varit i kontakt med aktiebolag som har 

valt bort lagstadgad revisionsplikt och kan därmed inte uttala sig om hur banken ser på det. 

Kreditgivare C upplever att det är positivt att aktiebolag väljer lagstadgad revisionsplikt, men 

även att aktiebolag inte har börjat frångå lagstadgad revisionsplikt. Enligt kreditgivare Där det
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avgörande om det går att uppnå ett likvärdigt alternativ till det som finns idag till revision. 

Enligt kreditgivare D är revision en kvalitetskontroll som ger en förbättrad kontroll och en 

företagare kan känna tilltro till att det är korrekt och riktigt utfört. Kreditgivare D menar att 

det är ett ställningstagande för företagare att fortsätta med lagstadgad revisionsplikt eller att 

frångå lagstadgad revisionsplikt, men menar inte att någon annan kvalitetssäkring skulle vara 

sämre än revision. Enligt kreditgivare D är det inte många aktiebolag som har valt att frångå 

lagstadgad revisionsplikt, utan har valt att fortsätta som tidigare, eftersom det har fungerat i 

förhållande till banken. För att sammanfatta avsnitt 4.3.4 kan det konstateras att: 

 Ett årsbokslut i ett aktiebolag som har valt bort lagstadgad revisionsplikt har betydligt 

mindre trovärdighet jämfört med ett årsbokslut i ett aktiebolag som har lagstadgad 

revisionsplikt.  

 En del av kreditbedömningen är att prata med bolagets revisor, som både är neutral 

och som har mycket god insikt i företaget.  

 Revision kan bli ett krav om kreditgivare ställer krav på det för att bevilja en kredit. 

 Det måste finnas ett förtroende och trovärdighet för vad som rapporteras. 

 Det är positivt att aktiebolag väljer lagstadgad revisionsplikt och att det inte är många 

aktiebolag som har valt att frångå lagstadgad revisionsplikt.  

 Det är avgörande om det går att uppnå ett likvärdigt alternativ till vad som finns idag 

till revision. 

 Revision är en kvalitetskontroll som ger en förbättrad kontroll och att företagare kan 

känna tilltro till att det är korrekt och riktigt utfört. 

 Det är ett ställningstagande för företagare att fortsätta med lagstadgad revisionsplikt 

eller att frångå lagstadgad revisionsplikt. 

 

4.4 Den auktoriserade redovisningskonsulten som kvalitetsreferens för 

redovisning och ekonomisk rapportering 
Enligt kreditgivare A är den auktoriserade redovisningskonsulten en kvalitetsreferens för 

redovisning och ekonomisk rapportering. Enligt kreditgivare B har en auktoriserad 

redovisningskonsult sin auktorisation och är bokslutsrapporten tillfredställande kan det vara 

ett likvärdigt alternativ till revisionsberättelsen. Kreditgivare B menar att det handlar om 

förtroende för vad som rapporteras och tror att den auktoriserade redovisningskonsulten och 

bokslutsrapporten kommer att bli motsvarande kvalitetssäkring till vad som finns idag till
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revisorn och revisionsberättelsen. Kreditgivare C bemöter en revisor och en auktoriserad 

redovisningskonsult på samma sätt och menar att det är utomstående personer att skapa 

trovärdighet för. Kreditgivare D har goda erfarenheter av auktoriserade redovisningskonsulter 

och menar att det är personer som är utbildade i vad de arbetar med och upplever av 

erfarenhet att det görs på ett bra sätt. För att sammanfatta avsnitt 4.4 kan det konstateras att: 

 Den auktoriserade redovisningskonsulten är en kvalitetsreferens för redovisning och 

ekonomisk rapportering. 

 En auktoriserad redovisningskonsult har sin auktorisation och är bokslutsrapporten 

tillfredställande kan det vara ett likvärdigt alternativ till revisionsberättelsen. 

 Det handlar om förtroende för vad som rapporteras. 

 Den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten kan bli motsvarande 

kvalitetssäkring till vad revisorn och revisionsberättelsen är idag. 

 

4.4.1 Bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för redovisning och ekonomisk 

rapportering 

Samtliga kreditgivare upplever att det är positivt att bokslutsrapporten är ett löpande 

kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag och att det kontinuerligt har skett kontroller och 

rimlighetsbedömningar i syfte att uppnå en korrekt och tillförlitlig redovisning och ekonomisk 

rapportering. Enligt kreditgivare A ökar det förtroendet för den ekonomiska rapporteringen 

och i dialogen med kreditgivare. Enligt kreditgivare B kan det ge ett mer rättvisande underlag 

fortlöpande och menar att balans- och resultaträkning vanligtvis ev. inte är periodiserad och 

att balans- och resultaträkning därmed blir oanvändbara, med undantag för hur omsättningen 

har utvecklats över tiden. Enligt kreditgivare B innebär fortlöpande periodiseringar att vad 

som rapporteras blir mer adekvat och rättvisande. Enligt kreditgivare C innebär det mer 

aktuella och uppdaterade rapporter att ta ställning till och menar att det ökar trovärdigheten 

för den ekonomiska rapporteringen och kredittagaren. Enligt kreditgivare D är det naturligtvis 

bättre med mer aktuella och uppdaterade och kontrollerade beslutsunderlag, jämfört med om 

det inte är det och menar att det är ett ställningstagande för en kredittagare vilken 

kvalitetssäkring den väljer. Enligt kreditgivare D kan ett löpande kontrollerat och uppdaterat 

beslutsunderlag åstadkomma mer säker information för analyser och att det därmed är större 

sannolikhet att fatta korrekta beslut. Enligt kreditgivare D är det ett fåtal kredittagare som är 

aktiebolag som använder bokslutsrapporten och menar att de flesta aktiebolagen som tidigare 

upprättar årsredovisning och revisionsberättelse. Kreditgivare D menar att det är tänkbart att
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banken kommer att arbeta som tidigare, men att verksamheten kommer att kompletteras med 

en bokslutsrapport. Enligt kreditgivare D är det även tänkbart att det om ett antal år är många 

kredittagare som är aktiebolag som har valt bort lagstadgad revisionsplikt och därmed 

revisionsberättelsen och istället valt bokslutsrapporten och att det känns väldigt tryggt, pga. 

att banken har mycket god kontakt med den auktoriserade redovisningskonsulten och 

redovisningsbyrån som har upprättat bokslutsrapporten. Kreditgivare D har stor nytta av och 

diskuterar gärna med den auktoriserade redovisningskonsulten och redovisningsbyrån som har 

upprättat en kredittagares redovisning och ekonomiska rapportering och menar att det är en 

mycket viktig informationskälla i arbetet. Enligt kreditgivare D har den auktoriserade 

redovisningskonsulten ofta mer kunskap om kredittagarens verksamhet än vad kredittagaren 

har och känna till information som inte kreditgivare gör. Enligt kreditgivare D har kontakten 

med den auktoriserade redovisningskonsulten och redovisningsbyrån stor betydelse för arbetet 

och menar att det därmed känns mycket tryggt i arbetet.  

 

Enligt kreditgivare A framstår det som mycket tilltalande att inför ett engagemang att kunna 

få en bokslutsrapport på delårsbokslut. Bokslutsrapporten är dessutom formellt påskriven och 

minskar därmed risken enligt kreditgivare A. Enligt kreditgivare A handlar kreditbedömning 

om bedömning av risk och hur den kan minskas. Enligt kreditgivare A är det mycket illa att ta 

ställning till eller få felaktiga siffror och menar att revisorns roll är att siffrorna är korrekta 

och riktiga. Enligt kreditgivare B är det positivt att kunna få en uppdaterad, adekvat och 

tillförlitlig resultat- och balansräkning som överensstämmer väl med verkligheten, dvs. som är 

avstämd och periodiserad. Enligt kreditgivare C är det bättre och enklare att fatta ett beslut ju 

mer aktuell informationen är. Kreditgivare D menar att det är av godo för både kreditgivare 

och kredittagare att informationen är uppdaterad och kontrollerad. Kreditgivare D är 

övertygad om att kredittagare kommer att använda bokslutsrapporten, men att det kommer att 

ta tid, pga. företagare inte hinner riktigt eller att företagare tvingas tänka på något annat sätt 

när redovisningen ska lämnas över till någon annan. Kreditgivare A upplever att ju mer som 

är granskat, desto mindre risk innebär det. Enligt kreditgivare B beviljas inte en kredit om vad 

som rapporteras inte är trovärdigt och därmed att en korrekt bedömning inte kan göras. 

Kreditgivare B begär in rapporter för att kunna göra en korrekt bedömning och menar att 

kredittagare kommer att få prestera rapporter oavsett revisionsplikt eller inte. Enligt 

kreditgivare B kan bokslutsrapporten innebära utifrån att det är ett adekvat och trovärdigt 

bedömningsunderlag, att ärende kan processas snabbare, pga. att det är krav på att det ska 

vara ett löpande kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag, istället för att igen behöva vända
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sig till kredittagaren eller den auktoriserade redovisningskonsulten och redovisningsbyrån, 

pga. att underlaget inte är tillräckligt aktuellt. Kreditgivare B upplever att bokslutsrapporten 

kan vara ett bra bedömningsunderlag för kreditbedömningen. Kreditgivare C har ännu inte 

påträffat kredittagare som använder bokslutsrapporten, men menar att om en auktoriserad 

redovisningskonsult har upprättat rapporterna till en kredittagare att det kan bli snabbare och 

enklare att få information och menar att ju mer aktuell informationen är desto enklare blir 

arbetet. Enligt kreditgivare C är värsta tänkbara knapphändig och inte aktuell information, det 

ger egentligen ingen grund att stå på i kreditbedömningen. Enligt kreditgivare C är det oklart 

vilken information bokslutsrapporten innebär att kreditgivare får tillgång till och menar att det 

är ett ställningstagande framöver vilken betydelse informationen kommer att ges. Kreditgivare 

A upplever att bokslutsrapporten kan innebära stabilare kundrelationer och kreditgivare B:s 

förhoppning är att kundrelationer ska vara bra även som det är idag. Enligt kreditgivare C är 

det inte säkert att bokslutsrapporten kommer att innebära stabilare kundrelationer och menar 

att han kommer att träffa kredittagare i samma omfattning som tidigare och hoppas på att det 

inte i så fall ska vara av den anledningen. För att sammanfatta avsnitt 4.4.1 kan det 

konstateras att: 

 Det är positivt att bokslutsrapporten är ett löpande kontrollerat och uppdaterat 

beslutsunderlag och att det kontinuerligt har skett kontroller och 

rimlighetsbedömningar i syfte att uppnå en korrekt och tillförlitlig redovisning och 

ekonomisk rapportering. 

 Punkt 1: det ökar förtroendet för den ekonomiska rapporteringen och i dialogen med 

kreditgivare. 

 Punkt 1: det kan ge ett mer rättvisande underlag fortlöpande. 

 Punkt 1: det innebär mer aktuella och uppdaterade rapporter att ta ställning till och att 

det ökar trovärdigheten för den ekonomiska rapporteringen och kredittagaren. 

 Det är ett ställningstagande för en kredittagare vilken kvalitetssäkring den väljer. 

 Ett löpande kontrollerat beslutsunderlag kan åstadkomma mer säker information för 

analyser och att det därmed är större sannolikhet att fatta korrekta beslut. 

 Ett fåtal kredittagare som är aktiebolag använder bokslutsrapporten och att de flesta 

aktiebolagen som tidigare upprättar årsredovisning och revisionsberättelse. 

 Det är tänkbart att banken kommer att arbeta som tidigare, men att verksamheten 

kommer att kompletteras med en bokslutsrapport. 

 Kreditgivare har stor nytta av och gärna diskuterar med den auktoriserade 

redovisningskonsulten och redovisningsbyrån som har upprättat kredittagarens



50 

  redovisning och ekonomiska rapportering och att det är en mycket viktig 

informationskälla i arbetet. 

 En auktoriserad redovisningskonsult ofta har mer kunskap om en kredittagares 

verksamhet än vad kredittagaren har. 

 Samarbetet med den auktoriserade redovisningskonsulten och redovisningsbyrån har 

stor betydelse för arbetet och att det därmed känns mycket tryggt i arbetet. 

 Det är tilltalande att kunna få en periodbokslutsrapport på delårsbokslut och som 

dessutom är formellt påskriven. 

 Det är positivt att kunna få en uppdaterad, adekvat och tillförlitlig resultat- och 

balansräkning som överensstämmer väl med verkligheten, dvs. som är avstämd och 

periodiserad. 

 Det är bättre och enklare att fatta ett beslut ju mer aktuell informationen är. 

 Bokslutsrapporten kan innebära utifrån att det är ett adekvat och trovärdigt 

bedömningsunderlag att ärende kan processas snabbare, pga. att det är ett krav att det 

ska vara ett löpande kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag. 

 Knapphändig och inte aktuell information egentligen inte ger någon grund att stå på i 

kreditbedömningen. 

 Det är oklart vilken information bokslutsrapporten innebär att kreditgivare kommer att 

få tillgång till.  

 Bokslutsrapporten kan innebära stabilare kundrelationer. 

 

4.4.2 Jämförelse bokslutsrapporten och revisionsberättelsen 

Enligt kreditgivare A kan bokslutsrapporten med all säkerhet bli ett mycket bra substitut till 

revisionsberättelsen och ser mycket positivt på att använda bokslutsrapporten istället för 

revisionsberättelsen. Kreditgivare A tror att bokslutsrapporten kommer att påverka 

kreditbedömningen, utifrån riskbedömning. Enligt kreditgivare B är bokslutsrapporten ett 

löpande kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag och förutsätter att det är seriösa 

auktoriserade redovisningskonsulter som upprättar bokslutsrapporterna. Kreditgivare B:s 

uppfattning är att det är bättre kontrollerat och att auktoriserade redovisningskonsulter har 

bättre helhet av en kredittagares verksamhet än vad revisorn har, vars granskning sker genom 

ett urval av stickprov och menar att det även är en fråga om oberoende i uppdragsförhållandet.  

En revisor är oberoende och en auktoriserad redovisningskonsult är inte oberoende, dvs. som i 

samråd med uppdragsgivaren kan diskutera hur poster ska hanteras och hur verksamheten ska 

bedrivas. Enligt kreditgivare B handlar det om trovärdighet i förhållande till den auktoriserade
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redovisningskonsulten. Revisionsberättelsen är en bekräftelse på att det är korrekt och riktigt. 

Kreditgivare C ser positivt på att använda bokslutsrapporten och menar att 

revisionsberättelsen inte kommer att upphöra som bedömningsunderlag och att det kommer 

att variera från kredittagare till kredittagare. Enligt kreditgivare C kan bokslutsrapporten vara 

ett ändamålsenligt alternativ för enskilda firmor som avser att upprätta rapporter på egen 

hand. Kreditgivare B och C tror inte att bokslutsrapporten kommer att påverka 

kreditbedömningen. Kreditgivare B menar att det är ett ställningstagande inom banken hur 

bokslutsrapporten ska påverka kreditbedömningen och enligt kreditgivare C är det svårt att 

svara på eftersom det är siffror som siffror och information som information. Kreditgivare A 

tror inte att revision kommer att bli ett krav om en ordentlig bokslutsrapport har arbetats fram, 

förutsatt att revisorer ev. har lärt kreditgivare vad bokslutsrapporten innebär och att 

kreditgivare är komfortabla med det. Enligt kreditgivare A kommer det även att bero på hur 

bokslutsrapporten är utformad. En revisionsberättelse är mycket standardiserad och vet 

mycket väl vad som står. Kreditgivare A tittar efter kursivt, dvs. om revisorn har lämnat 

upplysningar eller anmärkningar och menar att en bokslutsrapport faktiskt kan ge mer 

information och att det därmed är mycket intressant. Enligt kreditgivare B och C är det en 

ledningsfråga om banken kommer att kräva revision som krav för att bevilja en kredit. 

Kreditgivare C tror inte att han kommer att kräva revision, så länge det är ett aktuellt underlag 

från en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult. För att sammanfatta avsnitt 4.4.2 

kan det konstateras att: 

 Bokslutsrapporten kan bli ett mycket bra substitut till revisionsberättelsen.  

 Kreditgivarna ser mycket positivt på att använda bokslutsrapporten.  

 Bokslutsrapporten ev. kommer att påverka kreditbedömningen, utifrån riskbedömning. 

 Bokslutsrapporten är ett löpande kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag och att 

det förutsätter att det är seriösa auktoriserade redovisningskonsulter.  

 Kreditgivarnas uppfattning är att det är bättre kontrollerat och att den auktoriserade 

redovisningskonsulten har bättre helhetsbild av en kredittagarens verksamhet jämfört 

med revisorn vars granskning sker genom ett urval av stickprov. 

 Det är en fråga om oberoende i uppdragsförhållandet. En revisor är oberoende och en 

auktoriserad redovisningskonsult är inte oberoende. 

 Bokslutsrapporten kan vara ett ändamålsenligt alternativ för enskilda firmor som avser 

att upprätta rapporter på egen hand. 

 Revision ev. inte kommer att bli ett krav om en ordentlig bokslutsrapport har arbetats 

fram. 
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 Bokslutsrapporten betydelse kommer även att bero på hur den är utformad. En 

bokslutsrapport kan faktiskt ge mer intressant information än en revisionsberättelse 

och att det därmed är mycket intressant. 
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5. Analys 

 
Kapitel 5 presenterar uppsatsens analys. 

 
 
5.1 Kreditbedömning är en helhetsbedömning, men vilken information som 

efterfrågas och hur den värderas varierar 
Enligt vad som framkommit sker kreditbedömningen i stort på samma vis i samtliga fyra 

banker: kredittagaren lämnar in en kreditansökan, extern och intern information samlas in för 

analys och bedömning och därefter fattas beslut. Kreditgivarna poängterar att 

kreditbedömning är en helhetsbedömning och samlar i det stora hela in samma information, 

men det är även skillnad på vilken information som hämtas in och hur den värderas, se tabell 

1. Det kan konstateras att kreditgivarna använder och efterfrågar viss information för 

kreditbedömningen, men att det även handlar om vilken information den enskilda bedömaren 

efterfrågar. Informationen som kreditgivarna efterfrågar är i det stora hela samma som 

Svensson (2003) har funnit, givet skillnaderna som har kursiverats i tabell 1. Enligt Duréndez 

Goméz-Guillamón (2003) har extern information och därefter intern information störst 

betydelse för kreditbedömning. Enligt Berry & Robertson (2006) är reviderade räkenskaper 

fortfarande det viktigaste bedömningsunderlaget för kreditbedömning. Varken det ena eller 

andra kan bestyrkas eller avvisas enligt vad som framkommit. Kreditgivarna hämtar in extern 

och intern information i den omfattning den behövs för att kunna göra en korrekt och riktig 

bedömning. Enligt vad som framkommit är det en av fyra kreditgivare som vid behov 

använder villkorade krediter, s.k. covenants och det är vanligt att negativklausuler används 

eftersom det är lätt att följa upp. Anledningen till att covenants inte används i större 

omfattning är att allt för krångliga villkor är svåra att följa upp och att villkoren därmed blir 

meningslösa och oanvändbara. Sammanfattningsvis är kreditbedömning en helhetsbedömning 

och det handlar mycket om den enskilda bedömarens arbetsmetod och vilken information som 

efterfrågas och hur den värderas, vilket stämmer väl överens med vad forskning visar. 

 

5.1.1 Återbetalningsförmåga är viktigast 

Enligt vad som framkommit varierar informationsinhämtningen å ena sidan med storlek och 

engagemang och å andra sidan osäkerhet och risk. Ju större engagemang, desto större 

informationsinhämtning och ju sämre resultat, desto större informationsinhämtning och vice 

versa. Ökad osäkerhet och högre riskklass ökar informationsinhämtningen betydligt och det
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ställs andra krav på rapportering och uppföljning. Informationsinhämtningen behöver inte 

vara lika omfattande om det är en befintlig som har skött sig länge och väl jämfört med t.ex. 

en ny kund, verksamhet eller bransch. Detta resonemang stämmer väl överens med och kan 

förklaras med kontraktsteori, vars utgångspunkt är att information är asymmetrisk och att 

ökad osäkerhet ökar informationsinhämtningen och att ökad osäkerhet och högre riskklass 

ökar efterfrågan på aktuell information (Svensson, 2003). Jensen & Meckling (1976) förklarar 

problematiken med informationsasymmetrin enligt agentteori. Carrington (2010) menar att 

agentteori kan generaliseras till alla situationer när en principal har gett i uppdrag till en agent 

att utföra något och därmed även kan generaliseras till kreditgivare och kredittagare. Det kan 

konstateras att olika bedömningssituationer medför mer eller mindre osäkerhet och därmed 

mer eller mindre informationsasymmetri i kreditbedömningen, vilket stämmer överens med 

vad som framkommit (Svensson, 2003). En av kreditgivarna menar att ökad osäkerhet inte 

ökar informationsasymmetrin, vilket är i motsats till kontraktsteori (Svensson, 2003) och 

agentteori (Jensen & Meckling, 1976). Samma kreditgivare menar och till skillnad från de 

andra kreditgivarna att informationsinhämtningen inte varierar mer med ökad osäkerhet och 

högre riskklass än om det skulle vara motsatsen, vilket även är i motsats till kontraktsteori 

(Svensson, 2003) och agentteori (Jensen & Meckling, 1976). Resonemanget stämmer väl 

överens med vad som framkommit (Svensson, 2003 & Sveriges Riksbank, 2001). 

 

Det kan utan tvekan konstateras att en kredittagares återbetalningsförmåga är den viktigaste 

aspekten i kreditbedömningen, vilket stämmer väl överens med vad som framkommit 

(Svensson, 2003 & Sveriges Riksbank, 2001). En kredit beviljas inte om det inte finns 

återbetalningsförmåga och återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter, vilket även 

stämmer väl överens med vad Svensson (2003) menar. Säkerheter har betydelse först när det 

finns återbetalningsförmåga och för att i ett långsiktigt perspektiv säkerställa krediter vid risk 

för obestånd. En kredit kan beviljas även om säkerheterna inte är fullgoda – förutsatt det finns 

återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågans betydelse för kreditbedömningen framgår 

tydligt i tabell 1. Samtliga kreditgivare efterfrågar prognoser, tittar på den interna 

skötsamheten och samarbetar med UC för kreditupplysningar. Detta stämmer väl överens med 

att Berry & Robertson (2006) menar att kreditgivare i kreditbedömningen är på väg bort från 

gone concern approach där säkerheter har betydelse för att säkerställa en kredit mot 

fortlevnadsprincipen där säkerheter har mindre betydelse och återbetalningsförmåga har 

betydelse för att säkerställa en kredit. Sammanfattningsvis är återbetalningsförmåga viktigare 

än säkerheter och en kredit beviljas inte om det inte finns återbetalningsförmåga. En kredit
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kan beviljas även om säkerheterna inte är fullgoda, förutsatt det finns återbetalningsförmåga, 

vilket stämmer väl överens med vad forskning visar.  

 

5.2 Revision har ett värde som försäkran 
Enligt vad som framkommit kan det konstateras att en revisor är en kvalitetsreferens för 

redovisning och ekonomisk rapportering. Tre kreditgivare är positiva till en revisor som en 

kvalitetsreferens och kan förklaras med att en revisor upplevs som en kvalificerad rådgivare 

som är oberoende och att revision är en kvalitetskontroll som ger en förbättrad kontroll. Detta 

stämmer väl överens med att Far (2006) menar att revision innebär en större sannolikhet att 

lämnade upplysningar är korrekta, vilka även menar att kreditgivare har nytta av revision för 

att kunna bedöma om kredittagare kan uppfylla sina åtaganden i form av att amortera lån och 

betala räntor. Thorell & Nyberg (2005) menar även att en av revisionens fördelar är att det är 

ordning och reda i räkenskaperna och den externa rapporteringen. En av kreditgivarna menar 

att det vid ökad risk i ett engagemang är desto viktigare att det underlag banken ska ta 

ställning till är riktigt kvalitetssäkrat. Ökad osäkerhet kräver stabilare underlag jämfört med 

vid liten risk eller ingen risk alls. Samma kreditgivare menar att kreditbedömning handlar om 

bedömning av risk och hur den kan minskas. Revisionens värde som försäkran för att minska 

informationsasymmetrin i kreditbedömningen kan enligt Svensson (2003) förklaras med 

kontraktsteori och enligt Jensen & Meckling (1976) med agentteori. Carrington (2010) menar 

att agentteori kan generaliseras till alla situationer där en principal har gett i uppdrag till en 

agent att utföra något och kan därmed även generaliseras till kreditgivare och kredittagare. 

Grönlund, Tagesson & Öhman (2005) menar att en oberoende granskning är fundamental för 

samhällets tilltro till ekonomisk rapportering. Ett mycket intressant resonemang som framkom 

är att ägare i ett bolag som väljer bort lagstadgad revisionsplikt kan förvänta sig större krav på 

personligt säkerställande, eftersom kreditbedömningen försvåras. Osäkerheten ökar och 

därmed även informationsasymmetrin, vilket stämmer överens med vad som framkommit 

(Svensson, 2003 & Jensen & Meckling, 1976). Olika bedömningssituationer medför mer eller 

mindre osäkerhet och därmed mer eller mindre informationsasymmetri för kreditgivare i 

kreditbedömningen, se även avsnitt 5.1.1. En av kreditgivarna är inte särskilt överväldigad av 

revisorns arbete. Han menar att en revisor skriver en revisionsberättelse som har krav att 

efterleva och därmed får utgå ifrån att det är korrekt och riktigt och förlita sig på vad som 

rapporteras.

  



56 

Chow (1982) och Clark & Tauringana (2000) visar till skillnad från Seow (2001) att det finns 

ett samband mellan valet av frivillig revision och skuldsättningsgrad, men att bolagsledningar 

frivilligt väljer revision när kreditgivare efterfrågar eller kräver det. Av allt att bedöma torde 

ökad skuldsättningsgrad öka osäkerheten och därmed revisionens värde som försäkran för att 

minska informationsasymmetrin i kreditbedömningen. Collis & Jarvis (2002) visar att det i 

mindre bolag finns ett tydligt fokus på att övervaka kassaflöde och följa upp resultat för att 

upprätthålla relationer med kreditgivare och att lagstadgade räkenskaper har en agentfunktion 

i relationen med kreditgivare. Collis (2003) och Collis, Jarvis & Skerratt (2004) visar att 

efterfrågan på revision kan förklaras med företagsledares uppfattningar om revisionens värde 

för att öka kvaliteten i den finansiella informationen och för att förbättra relationer med 

bolagets intressenter när det föreligger informationsasymmetri, som t.ex. kreditgivare. Collis 

& Jarvis (2002) menar att en god relation med kreditgivare kan tillförsäkra tillgång till 

krediter och minska kapitalkostnader. Det har även framkommit att relationer och förtroende 

och en god dialog med kredittagare har stor betydelse för kreditbedömningen. Stämmer inte 

personbedömningen kan det vara skäl för att inte bevilja en kredit.  

 

Enligt vad som framkommit kan revision öka en kredittagares kreditvärdighet, vilket stämmer 

väl överens med vad som framkommit (Thorell & Nyberg, 2005; Collis, 2003 och Collis & 

Jarvis, 2002). Dedman & Kausar (2012) visar att bolag som väljer att behålla revision åtnjuter 

en högre kreditvärdighet jämfört med bolag som väljer bort revision även när hänsyn har 

tagits till kända determinanter som kan påverka kreditvärdigheten, som t.ex. lönsamhet, 

bolagsstorlek, likviditet, mognad och materiella tillgångar. Detta stämmer väl överens med att 

Allee & Yohn (2009) menar att sannolikheten är större att ett bolag som har revision beviljas 

en kredit jämfört med ett bolag som inte har revision. Det kan däremot konstateras att revision 

inte påverkar räntenivåer, vilket är i motsats till vad som framkommit (Thorell & Nyberg, 

2005; Collis, 2003 och Collis & Jarvis, 2002). Kim, Simunic, Stein & Yi (2011) visar att 

privata bolag med revision betalar lägre ränta på bolaget skulder jämfört med privata bolag 

som inte har revision och att bolag som frivilligt eller som enligt lagstiftning väljer revision 

minskar räntor på bolagets skulder. Tre kreditgivare menar att det är en helhetsbedömning 

som påverkar räntenivåer och en kreditgivare att det är återbetalningsförmåga och säkerheter 

samt om en kredittagare agerar kostnadseffektivt för banken. En kredittagare som agerar 

kostnadseffektivt uppnår högre intern lönsamhet och kan därmed ges bättre räntevillkor. En 

kreditgivare menar att det teoretiskt skulle kunna bli en diskussion om räntenivåer men att det 

är en helhetsbedömning som avgör räntenivåer. 
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Enligt vad som framkommit kan revision öka en kredittagares trovärdighet när kredittagaren 

har tagit hjälp av bolagets revisor för att upprätta och presentera framarbetade rapporter. En 

kreditgivare menar att det visar att kredittagaren tar den ekonomiska sidan på allvar och 

använder kvalificerade rådgivare och att det underlag banken får och ska ta ställning till bör 

åtnjutas betydligt högre trovärdighet jämfört med om kredittagaren på egen hand har upprättat 

rapporterna. En annan kreditgivare menar att en utomstående granskning oavsett nivå ökar 

trovärdigheten och att det är ett ställningstagande för en kredittagare vilken kvalitetssäkring 

den väljer. En kreditgivare menar att ett årsbokslut i ett aktiebolag som har valt bort 

lagstadgad revisionsplikt har betydligt mindre trovärdighet jämfört med ett årsbokslut i ett 

aktiebolag som har lagstadgad revisionsplikt. Av allt att bedöma har revision ett värde som 

försäkran för att minska informationsasymmetri i kreditbedömningen. Revision kan öka en 

kredittagares kreditvärdighet, men påverkar inte räntenivåer. Revision kan även öka en 

kredittagares trovärdighet, vilket stämmer väl överens med vad forskning visar.  

 

5.2.1 Revisionsberättelsens betydelse för kreditbedömning 

Enligt vad som framkommit kan det konstateras att en ren revisionsberättelse inte påverkar 

om en kredit ska beviljas eller inte, men omvänt kan en oren revisionsberättelse vara skäl för 

att inte bevilja en kredit. Detta stämmer väl överens med vad Duréndez Goméz-Guillamón 

(2003) menar att kreditgivare har nytta av revision och att revisorns åsikt i 

revisionsberättelsen påverkar kreditbedömningen och därmed om en kredit ska beviljas eller 

inte. Tabone & Baldacchino (2003) visar att revision i ägarledda bolag har en viktig roll för 

att skapa trovärdighet till tredje part. Tabone & Baldacchino (2003) menar att revisorns 

oberoende åsikt i revisionsberättelsen skapar trovärdighet till bolagets finansiella rapportering 

och därmed rimlig försäkran om sanning och rättvisa i vad som rapporteras till tredje part. En 

revisionsberättelse påverkar däremot inte kreditbeloppet, vilket är i motsats till vad Duréndez 

Goméz-Guillamón (2003) visar. Detta kan förklaras med att kreditbedömning är en 

helhetsbedömning och att en revisionsberättelse är ett av flera bedömningsunderlag. Svensson 

(2003) menar att kreditbedömning handlar om att bedöma en helhet, varför det är svårt att 

rangordna årsredovisningens delar och därmed att bestämma vilken ekonomisk information 

som är viktigast. Tabell 2 visar en översikt av vilken information i en årsredovisning som 

enligt kreditgivarna har betydelse för kreditbedömningen. Tre kreditgivare anser i det stora 

hela att samma information har betydelse för kreditbedömningen, men att den värderas olika. 

En kreditgivare anser att det är affärsspecifikt och har valt att inte rangordna informationen, 

men menar att det varierar med engagemang och verksamhet. Vad avser revisionsberättelsens
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betydelse för kreditbedömning är det endast en kreditgivare som anser att det är den viktigaste 

informationen i en årsredovisning, vilket kan förklaras med att banken i vilken kreditgivaren 

arbetar i inte vill ha bolag med orena revisionsberättelser som kunder. Revisionsberättelsens 

betydelse för kreditbedömning värderas annorlunda av två kreditgivare. Den ena kreditgivaren 

menar att en revisionsberättelse är ett av flera bedömningsunderlag i en helhetsbedömning 

och att det inte är enstaka saker som avgör om man ska göra affärer med varandra eller inte. 

Den andra kreditgivaren menar att en revisionsberättelse är ett av flera bedömningsunderlag i 

en helhetsbedömning och att det kan variera från engagemang till engagemang om en 

revisionsberättelse påverkar kreditbedömningen. Enligt kreditgivaren är det avgörande om det 

finns återbetalningsförmåga och säkerheter för vad som ska lånas ut. Sammanfattningsvis kan 

en ren revisionsberättelse inte påverka om en kredit ska beviljas eller inte, men omvänt kan en 

oren revisionsberättelsen vara skäl för att inte bevilja en kredit. En revisionsberättelse 

påverkar inte kreditbeloppet, vilket stämmer väl överens med vad forskning visar. 

 

5.3 Den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten – en 

jämförande analys 
Enligt vad som framkommit kan det konstateras att en auktoriserad redovisningskonsult precis 

som en revisor är en kvalitetsreferens för redovisning och ekonomisk rapportering. Samtliga 

kreditgivare värdesätter samarbetet med auktoriserade redovisningskonsulter och menar att 

det är en mycket viktig informationskälla i arbetet, vilket kan förklaras med att en 

auktoriserad redovisningskonsult är väl insatt i uppdragsgivarens verksamhet och stämmer väl 

överens med vad som framkommit (SRF, 2010). En kreditgivare menar att en auktoriserad 

redovisningskonsult har sin auktorisation och är bokslutsrapporten tillfredställande kan det bli 

ett likvärdigt alternativ till revisionsberättelsen. Samma kreditgivare menar att en auktoriserad 

redovisningskonsult och bokslutsrapporten kan bli motsvarande kvalitetssäkring till en revisor 

och revisionsberättelsen. Avgörande för vilken betydelse en auktoriserad redovisningskonsult 

och bokslutsrapporten kommer att få i kreditbedömningen kommer att handla om förtroende 

och trovärdighet och hur det kommer att påverka informationsasymmetrin i förhållande till en 

revisor och revisionsberättelsen. Det kan även mycket väl bli en fråga om oberoende i 

uppdragsförhållandet, dvs. en auktoriserad redovisningskonsult är till skillnad från en revisor 

inte oberoende. Ett mycket intressant ställningstagande som skulle kunna påverka valet av 

revision eller inte 
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Enligt vad som framkommit kan det konstateras att bokslutsrapporten kan innebära flera 

fördelar för kreditgivare i kreditbedömningen, vilket stämmer väl överens med vad SRF 

(2010) menar. Samtliga kreditgivare upplever att det är positivt att bokslutsrapporten är ett 

löpande kontrollerat och uppdaterat beslutsunderlag och att det kontinuerligt har skett 

kontroller och rimlighetsbedömningar i syfte att uppnå en korrekt och tillförlitlig redovisning. 

Enligt kreditgivarna innebär det ett ökat förtroende för den ekonomiska rapporteringen och i 

dialogen med kreditgivare. Det innebär ett mer rättvisande bedömningsunderlag fortlöpande 

och mer aktuella och uppdaterade rapporter att ta ställning till, vilket ökar trovärdigheten för 

den ekonomiska rapporteringen och kredittagaren. Det kan även innebära att ärenden kan 

processas snabbare, pga. att det är ett krav att bokslutsrapporten ska vara ett löpande 

kontrollerat beslutsunderlag.  

 

Enligt vad som framkommit upprättar de flesta aktiebolagen som tidigare årsredovisning och 

revisionsberättelse. Det är ett fåtal aktiebolag som använder bokslutsrapporten, vilket kan 

förklaras med att lagändringen om avskaffad revisionsplikt infördes den 1 november 2010 och 

kunde tidigast tillämpas för räkenskapsår som påbörjades from den 1 november 2010. Det har 

framkommit att det inte är helt klart vilken information bokslutsrapporten innebär att 

kreditgivare kommer att få tillgång till, vilket kan förklaras med att bokslutsrapporten är en 

relativt ny kvalitetssäkring och att det tar tid innan lagändringen införs. Av allt att bedöma är 

bokslutsrapporten i dagsläget ett komplement till revisionsberättelsen. 

 

Sammanfattningsvis upplevs en auktoriserad redovisningskonsult precis som en revisor som 

en kvalitetsreferens för redovisning och ekonomisk rapportering. Avgörande för vilken 

betydelse en auktoriserad redovisningskonsult och bokslutsrapporten kommer att få i 

kreditbedömningen kommer att handla om förtroende och trovärdighet och hur det kommer 

att påverka informationsasymmetrin i förhållande till en revisor och revisionsberättelsen. Det 

kan även mycket väl bli en fråga om oberoende i uppdragsförhållandet som kan påverka valet 

av frivillig revision eller inte. För att återkoppla till problem och syfte kan det konstateras att 

bokslutsrapporten i dagsläget är ett komplement till revisionsberättelsen.  
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6. Slutsatser 

 
Kapitel 6 presenterar uppsatsens slutsatser. 

 
Det kan konstateras att kreditbedömning är en helhetsbedömning och att det mycket handlar 

om den enskilda bedömarens arbetsmetod och vilken information som efterfrågas och hur den 

värderas. Det kan utan tvekan konstateras att en kredittagares återbetalningsförmåga är den 

viktigaste aspekten i kreditbedömningen. Finns det inte återbetalningsförmåga finns det ingen 

möjlighet att beviljas en kredit och återbetalningsförmåga är viktigare än säkerheter. 

Säkerheter har betydelse först när det finns återbetalningsförmåga och för att i et långsiktigt 

perspektiv säkerställa krediter vid risk för obestånd. En kredit kan beviljas även om 

säkerheterna inte är fullgoda, förutsatt att det finns återbetalningsförmåga. 

 

Det kan konstateras att en revisor upplevs som en kvalificerad rådgivare och kvalitetsreferens 

för redovisning och ekonomisk rapportering. Revision har ett värde som försäkran och för att 

minska informationsasymmetri i kreditbedömningen. Revision kan öka en kredittagares 

kreditvärdighet, men påverkar inte räntenivåer. Revision kan även öka en kredittagares 

trovärdighet. Därmed kan kreditbedömning förklaras enligt kontraktsteori och agentteori. En 

ren revisionsberättelse påverkar inte om en kredit ska beviljas, men omvänt kan en oren 

revisionsberättelse vara skäl för att inte bevilja en kredit. En revisionsberättelse påverkar inte 

kreditbeloppet. Revision skapar trovärdighet i vad som rapporteras till tredje part. 

 

Det kan konstateras att en auktoriserad redovisningskonsult precis som en revisor upplevs 

som en kvalitetsreferens för redovisning och ekonomisk rapportering. Avgörande för vilken 

betydelse en auktoriserad redovisningskonsult och bokslutsrapporten kommer att få i 

kreditbedömningen kommer att handla om förtroende och trovärdighet och hur det kommer 

att påverka informationsasymmetri i kreditbedömningen i förhållande till en revisor och 

revisionsberättelsen. Det kan även mycket väl bli en fråga om oberoende i 

uppdragsförhållandet, dvs. en auktoriserad redovisningskonsult är till skillnad från en revisor 

inte oberoende. Ett mycket intressant ställningstagande som skulle kunna påverka valet av 

frivillig revision eller inte. Av allt att bedöma är bokslutsrapporten i dagsläget ett komplement 

till revisionsberättelsen. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
För att öka kunskapen om den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten i 

kreditbedömningen hade det varit intressant att följa upp och utvärdera hur lagändringen har 

påverkat kreditbedömningen. Det hade varit intressant att förklara: 

 Bokslutsrapportens betydelse i förhållande till revisionsberättelsen – ett substitut 

eller komplement? 

 Trovärdighet, förtroende och oberoende – tre betydelsefulla förhållanden och hur 

det har påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens och bokslutsrapportens 

betydelse för kreditbedömningen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide frågor kreditgivare 
1. Bakgrundsfrågor 

1. Vad arbetar du med? 

2. Hur länge har du arbetat med det du gör? 

 

2. Kreditbedömning 

3. Beskriv kortfattat hur kreditbedömningen går till från ansökan till beviljat lån eller avslag. 

4. Var ligger tyngdpunkten i kreditbedömningen? 

5. Utifrån vad bedöms risken i en kredit? 

6. Vilken betydelse har säkerheter för kredittagarens möjligheter att få ett lån? 

7. Kan säkerheter ha olika stor betydelse? 

8. Vilket är viktigast kredittagarens återbetalningsförmåga eller säkerheter? 

9. Använder ni villkorade krediter, dvs. villkor i kreditavtal som anger t.ex. 

Vilken information ni ska få ta del av som t.ex. bokslutsinformation och kompletterande 

redovisningsinformation vid behov? 

Om ni med kredittagare och revisor ska få gå igenom revisionspromemorior? 

Hur ofta rapportering ska ske? 

Miniminivåer för nyckeltal? 

10. Vilken information hämtar ni in för kreditbedömningen? 

11. Vilken information är viktigast? 

12. I vilken omfattning hämtar ni in årsredovisningar? 

13. Är informationen i årsredovisningar tillräckligt aktuell? 

14. Förlorar informationen betydelse om den inte är tillräckligt aktuell? 

15. Har ni möjlighet att komplettera informationen om den inte är tillräckligt aktuell? 

16. Hur viktig är informationens jämförbarhet? 

17. Anser ni att årsredovisningens olika delar har olika stor betydelse för kreditbedömning? 

Rangordna. 

Redovisningsinformation rapporterad enligt lag 

1. Resultaträkning 

2. Balansräkning 

3. Bokslutskommentarer/redovisnings- och värderingsprinciper samt tilläggsupplysningar i 

form av noter 

4. Förvaltningsberättelse (om sådan finns) 



 

5. Finansieringsanalys (om sådan finns) 

6. Delårsrapport (om sådan rapporteras) 

7. Revisionsberättelse 

Frivilligt rapporterad redovisningsinformation 

1. VD:s kommentarer (om sådana finns) 

2. Prognoser (framtidsutsikter) 

3. Omvärldsanalyser, information om medarbetare, miljö, känslighets- och riskanalyser etc. 

4. Nyckeltal (räkenskapsanalys), ev. i 5-årsöversikt 

5. Annat, ange vad 

18. Upplever ni om årsredovisningens olika delar över tiden har fått en ändrad betydelse? 

19. Hur använder ni informationen i årsredovisningar? 

20. I vilken omfattning använder ni information från Upplysningscentralen? 

21. Upplever ni om information från Upplysningscentralen har ökat i betydelse över tiden? 

22. Använder ni nyckeltal i bedömningen? Vilka? Vilket eller vilka är viktigast? 

23. Kan informationsinhämtningens omfattning variera?  

24. Hur påverkas informationsinhämtningen vid ökad osäkerhet och högre riskklass?  

25. Hur påverkas informationens betydelse jämfört med person- och marknadsbedömning vid 

ökad osäkerhet och högre riskklass? Jämför t.ex. 

Ny jämfört med befintlig kund? 

Litet jämfört med medelstort bolag? 

Tjänsteföretag jämfört med industri- och fastighetsföretag? 

Associationsform utan personligt betalningsansvar jämfört med associationsform med 

personligt betalningsansvar? 

26. Hur påverkar relationer och förtroende informationens betydelse jämfört med person- och 

marknadsbedömning? Långsiktiga och förtroendefulla relationer?  

27. Vilken betydelse har en god dialog med kredittagaren?  

 

3. Revisorn och revisionsberättelsen 

28. Hur ser ni på revisorn som kvalitetsreferens? 

29. Hur ser ni på lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag? 

30. Vilka skäl finns för att frivilligt välja revision? 

31. När bör aktiebolag som omfattas av undantagsregeln frivilligt välja revision? 

32. Hur påverkar revision 

Kreditvärdigheten? 



 

Kapitalkostnader? 

Relationer med intressenter, som t.ex. kreditgivare? 

Möjligheten till finansiering? 

33. Har ni nytta av revision, dvs. att räkenskaperna är reviderade? 

34. Hur påverkar revision trovärdigheten till informationen? Kredittagaren? 

35. Vilken betydelse har revisionsberättelsen för bedömningen? 

36. Hur använder ni revisionsberättelsen? 

37. Hur påverkar revisionsberättelsen bedömningen? 

38. Påverkar revisionsberättelsen på egen hand eller i samlad bedömning 

Om en kredit ska beviljas? 

Kreditbeloppet? 

 

4. Den auktoriserade redovisningskonsulten och bokslutsrapporten  

Information om bokslutsrapporten på www.bokslutsrapporten.se 

39. Hur ser ni på den auktoriserade redovisningskonsulten som kvalitetsreferens? 

40. Bekräftar att den löpande redovisningen uppfyller gällande lagar och regler för korrekt 

och tillförlitlig redovisning= löpande kontrollerat beslutsunderlag. Hur ser du på detta? 

41.  Bekräftar att det finns rutiner och att det kontinuerligt under året har skett kontroller och 

rimlighetsbedömningar och inte endast i efterhand vid årets slut= ökat förtroende för den 

ekonomiska rapporteringen och i dialogen med kreditgivare. Tror du att detta skulle kunna 

öka förtroendet för den ekonomiska rapporteringen och i dialogen med er? 

42. Kan avges när redovisningen är klar och inte endast i efterhand vid årets slut= kreditgivare 

behöver inte vänta på viktiga underlag för bedömningen. Hur ser du på detta? Det finns 

även möjlighet att få periodbokslutsrapport. 

43.  Kan avges för samtliga bolagsformer, även enskilda firmor och handelsbolag= inte endast 

för aktiebolag. Hur ser du på detta? 

44. Innebär att bolag som börjar sin verksamhet i en annan bolagsform än aktiebolag kan 

kvalitetssäkras och att förtroendet kan överföras för bolag som avser att byta bolagsform 

till aktiebolag. Tror du att detta skulle kunna underlätta kreditbedömningen? 

45. Kan endast avges av en auktoriserad redovisningskonsult och som i sitt arbete följt och 

uppfyller kraven enligt Reko – Svensk standard för redovisningstjänster. Bygger på en 

granskning av hela den underliggande redovisningen. Tror du att detta skulle kunna ge dig 

en bredare grund att stå på i ditt arbete? 



 

46. Modernt sätt för att bygga in kvalitet i det löpande arbetet istället för via rättelser eller 

revision i efterhand= stabilare kundrelationer för kreditgivare. Tror du att det skulle kunna 

medföra stabilare kundrelationer? 

 

5. Sammanfattande frågor 

47. Hur ser ni på bokslutsrapporten som substitut till revisionsberättelsen? 

48. Hur ser ni på att använda bokslutsrapporten istället för revisionsberättelsen? 

49. Tror du att bokslutsrapporten konkret kommer påverka kreditbedömningen? 

50. För aktiebolag som valt bort revisor och därmed revisionsberättelsen och som istället valt 

bokslutsrapporten – tror du att ni ändå kommer att kräva revision i vissa fall? 

 


