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Förord 
 

Efter många givande och lärorika veckor under vårterminen 2010 vid Högskolan Kristianstad 

är vår uppsats klar. Vårt syfte har varit att studera hur banker förhåller sig till en oren 

revisionsberättelse och hur stor betydelse revisionen har vid kreditgivning. Vi vill tacka de 

banker som ställt upp på intervju och deltagit i vår undersökning. Era synpunkter och åsikter 

har varit mycket värdefulla och detta har gett oss en djupare förståelse och insikt i ämnet men 

även gjort denna uppsats möjlig. 

 

Vidare vill vi ge ett stort tack till Leif Holmberg som har varit vår handledare under den här 

tiden. Leif har genom sina kunskaper och erfarenheter hjälp oss med bra tips och idéer men 

även gett oss värdefull kritik. Slutligen vill vi tacka alla övriga berörda parter som stöttat och 

hjälpt oss under dessa veckor. 

 
 

 

 

 

Högskolan Kristianstad, maj 2010 

 

 

 

 

 

Marina Idee Schultz         Anna Olsson 
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Sammanfattning  
 
Titel: Revisionsberättelsens betydelse – utifrån bankernas kriterium i kreditprövnings-

processen.  

 

Författare: Marina Idee Schultz och Anna Olsson 

 

Nyckelord: Revision, revisionsberättelse, kreditgivning 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda revisionsberättelsens betydelse vid bankernas 

kreditgivning. Dessutom har vi undersökt hur banker förhåller sig till en oren 

revisionsberättelse i kreditprövningsprocessen.  

 

Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår empiriska undersökning genom intervjuer 

med banker. Därutöver har vi använts oss av sekundärdata i form av böcker, databaser och 

artiklar för att få en djupare förståelse i ämnet.  

 

Teori: I den teoretiska referensramen har vi först berört olika lagar och begrepp och därefter 

samlat teorier för att förstå revisionen och revisionsberättelsen. Efter det har vi gått över till 

kapitalmarknaden och hur bankernas kreditprövningsprocess går till. Vi har beskrivit olika 

teorier om riskbedömning, beslutsprocessen och relationer vid kreditgivning. Slutligen har vi 

knutit samman revisionsberättelse och kreditgivning genom att noggrant granska tidigare 

forskning och resultatet från dessa.  

 

Empirin: Vi intervjuade fyra banker och granskade tidigare studier inom ämnet för att 

besvara våra frågeställningar. Samtliga banker och sju av åtta vetenskapliga artiklar vi 

granskat anser att revisionsberättelsen har betydelse, men storleken på denna betydelse skiljer 

sig. Alla banker vi intervjuat tar hänsyn till om ett företag fått en oren revisionsberättelse. 

 

Analys: Vi genomförde en omfattande analys för att upptäcka skillnader och likheter mellan 

bankerna vi intervjuat. Samtliga banker tar hänsyn till en oren revisionsberättelse och alla 

anser att revisionsberättelsen har betydelse i mer eller mindre varierande grad vid 

kreditgivning. Vi jämförde även tidigare studier inom forskningsområdet och slutligen knöt vi 

samman teorin och vår empiriska undersökning genom att jämföra dessa.  

 
Slutsatser: Först har vi återkopplat till vårt syfte och frågeställningar för att sedan kunna 

dra slutsatser utifrån vår empiriska undersökning. Vi konstaterade att revisionsberättelsen har 

betydelse och att alla banker vi intervjuat tar hänsyn till revisionsberättelsen vid 

kreditgivning. Utöver detta har vi kunnat dra slutsatsen att en oren revisionsberättelse 

påverkar kreditprövningsprocessen negativt. Detta kan yttra sig i att företag med oren 

revisionsberättelse antingen inte blir beviljad kredit eller får en försvårad och mer utdragen 

kreditgivningsprocessen. 
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Abstract  
 
Title: The audit report instruments - from the banks' criteria in the credit licensing process 
 

Author: Marina Idee Schultz and Anna Olsson  

 

Keywords: audit, audit report, credit  

 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the role of an audit report on bank 

credit. In addition, we examined how banks relate to an auditor's non-standard report design 

in the credit licensing process. 

 

Method: We have used the qualitative approach in our empirical study through interviews 

with banks. In addition, we used secondary data in the form of books, articles and databases 

to gain a deeper understanding of the subject.  

 

Theory: In the theoretical framework, we have only touched on various laws and concepts 

and then gathered theories for the understanding of audits and audit reports. After that, we 

have gone over to the financial market and the banks' credit review process. We have 

described various theories of risk assessment, decision making and relationships in banking. 

Finally, we have tied up the audit report and credit by carefully reviewing previous research 

and their results.  

 

Empiric: We interviewed four banks and reviewed previous studies on the subject to respond 

to our questions. All banks and seven of eight articles we examined where of the view that the 

report has significance but the size of this significance differs between them. All the banks we 

interviewed take into account whether a firm received a qualified opinion.  
 

Analysis: We carried out an extensive analysis to find differences and similarities between 

the banks we interviewed. All banks take into account an auditor's non-standard report design 

and everyone believes that the report was significant in more or less varying degrees. We also 

compared the previous studies in the research and we tied together the theory and our 

empirical study by comparing them. 

 

Conclusions: First, we reconnected to our purpose and questions to be able to draw 

conclusions from our empirical study. We found that the report was important and that all the 

banks we interviewed take into account the audit report for credit. In addition, we have been 

able to conclude that an auditor's non-standard report design affects the credit licensing 

process negatively. This can manifest itself in a company with an auditor's report non-

standard design by not having a loan granted or that the credit granting process becomes more 

difficult and time consuming. 
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1 Inledning 
 

 detta kapitel ska vi presentera bakgrunden till vår uppsats där vi även diskuterar de 

frågor som finns inom ämnet. Vi tar även upp syftet med uppsatsen, de avgränsningar vi 

gjort och hur arbetet är disponerat. 

 

Efter de skandaler som skakat världen vad det gäller redovisning har förtroendet för revisorn 

försvagats. Revisorns oberoende har diskuterats efter Enron-skandalen där revisionsbyrån 

Andersens var inblandade. Detta har lett till att lagen har skärpts och stramats åt gällande 

revisorns dokumentering, analysen av revisorns oberoende och regler innan man åtar sig ett 

uppdrag. (Edling, 2002-02-04)  

Att granska årsredovisningar och förvaltningar är revisorns jobb. Denne skriver sedan 

en revisionsberättelse, ren eller oren, beroende på vad denne fått fram i granskningen. En ren 

revisionsberättelse ses som en kvalitetsstämpel då det visar att företaget sköter sig på ett 

korrekt ekonomiskt tillvägagångssätt. Däremot kan en oren revisionsberättelse få stora 

konsekvenser för ett företag då intressenterna tappar sitt förtroende för företaget. (FAR, 2006) 

Det var just detta som hände i det svenska företaget Morphic som arbetar med förnybar 

energi. Redan från start fick företaget problem och tvingas till ett antal nyemissioner. När 

revisorn får ett tips börjar denne granska företaget, vilket leder fram till en oren 

revisionsberättelse. Detta resulterar i att en ny styrelse polisanmäler företagets två grundare, 

men även att kreditinstituten inte längre vill låna ut pengar. Även företagets aktieägare vill 

inte längre hjälpa till genom nyemissioner, vilket försvårar företagets fortlevnad. (Elgemyr, 

2009-09-04) 
Man kan se i Morphics fall att kreditgivarna genast drog sig tillbaka vilket skapade 

komplikationer i företaget. I slutet av år 2009 hade storbankerna i Sverige en kreditförlust på 

0,2 % av den totala utlåningen (både privatpersoner och företag) vilket motsvarar 7 

miljarder kronor. (Jönsson, 2010-04-28) För att kreditförluster inte skall uppstå för 

kreditinstituten gör de en riskbedömning vid kreditgivning för att få en helhetsbild av 

företaget. (Riksbanken, 2001)  

En oren revisionsberättelse berättar att revisorn gjort anmärkningar på saker som inte 

rättats till av företaget. (FAR, 2006) Vi skall därför undersöka hur kreditinstituten förhåller sig 

till en oren revisionsberättelse och om de tar hänsyn till om årsredovisningen är reviderad i 

kreditprövningsprocessen. 

1.1 Bakgrund till vår frågeställning 

Sverige och världen skakades av Kreugerkraschen som uppdagades i början av 1930-talet. 

Ivar Kreugers företagsimperium var högt belånat och efter att finansiärerna börjat säga upp 

lånen befann sig företagen i en likviditetskris. Situationen försökte räddas av att Kreuger tog 

nya lån hos storbankerna i Sverige och Svenska Riksbanken. Efter att han tagit sitt liv i Paris 

år 1932 tillsattes en kommission för att undersöka koncernens bokföring. Flera personer 

inom koncernen åtalades senare för bokföringsbrott eller vårdslöshet mot borgenär och 

dömdes till att betala stora skadestånd, även fängelsestraff förekom. Koncernkonkursen 

slutställdes först år 1941. Följderna blev att många privatpersoner gjorde förluster och att de 

privatägda bankerna gick i konkurs. (Lindgren, 2010-04-30) På grund av kraschen gjordes en 

granskning av aktiebolagslagen i början av 1930-talet. Man kom fram till att det fanns 

brister i reglerna om redovisning och kontroll. Detta resulterade i en ny aktiebolagslag år 

1944 som först trädde i kraft år 1948. Lagen uppdaterades år 1975 eftersom den gamla 

I 
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ansågs vara svåröverskådlig och besvärlig att använda. (Hemström, 2010-04-30) Det var först 

med den nya aktiebolagslagen år 1944 som revisionsberättelsens innehåll blev lagstadgat.  

Revisionsberättelsen är en slutrapport från en revisor som granskat företaget. Revisorn 

intygar på så vis att företaget följt god redovisningssed och lagkraven. Revisionsberättelsen 

är därför viktig för företagets intressenter som tar berättelsen till hjälp vid beslutsfattande. 
(Johansson; Nyström; Rydström, 1987)  

För att dagens banker inte skall drabbas på samma sätt som under Kreugerkraschen 

kontrollerar de företagen för att få en helhetsbild av deras ekonomiska ställning. 

Kreditinstituten gör olika bedömningar och riskanalyser där de tittar på företagets 

ledningsgrupp, affärsidé, årsredovisningar, kreditupplysningar och revisionsberättelser. 

Detta görs för att minska kreditförlusterna. (Riksbanken, 2001) Sveriges Riksbank har bedömt 

att de fyra storbankernas kreditförluster kommer att uppgå till 170 miljarder kronor under 

2009 – 2010 varav ca 50 % av dessa kommer från Sverige och Norden. Redan under år 2008 

började bankernas kreditförluster att öka då företagens kreditvärdighet minskade och 

konkurserna ökade på grund av finanskrisen.  (Ekici; Guibourg; Åsberg-Sommar, 2009)  

Revisionen roll är att hjälpa företagen att lämna en så sanningsenlig och rättvisande bild 

av företaget som möjligt, så att företagets intressenter, exempelvis kreditgivare, kan förlita 

sig på företagets revision när de beslutar om långivning. (Cassel, 1996) Detta hjälper 

kreditgivarna att minska risken för kreditförluster.  

1.2 Frågeställning  

Kreditgivarna är en viktig intressent för företagen eftersom de är i behov av kapital från 

dessa. När dessa genomför en kreditbedömning använder de sig av finansiella rapporter för 

att hämta betydande information om företaget. Vi skall därför undersöka 

revisionsberättelsens betydelse för kreditgivarna när de gör kreditbedömningar. Utifrån den 

inledande diskussionen har vi utformat följande frågor som denna studie avser att besvara:  

– Tar bankerna hänsyn till om årsredovisningen är reviderad och därmed innehåller 

en revisionsberättelse i kreditprövningsprocessen? 

– Hur förhåller sig banker till en oren revisionsberättelse?  

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera vilken betydelse revisionsberättelsen har i samband 

med bankernas kreditprövningsprocess. Vi vill undersöka om bankerna tar hänsyn till att 

årsredovisningen är kvalitetssäkrad av en revisor och därmed innehåller en 

revisionsberättelse. Dessutom vill vi belysa hur kreditgivare förhåller sig till en oren 

revisionsberättelse. Här vill vi främst ta reda på om banker beviljar lån trots att ett företag 

fått en oren revisionsberättelse. Slutligen vill vi även undersöka om banker tar hänsyn till 

varför den orena revisionsberättelsen uppstod.  

1.4 Avgränsningar 

I vårt urval av banker har vi inriktat oss på tre av Sveriges fyra storbanker och därefter ett 

bankaktiebolag. Vi har inte tagit med Sparbanker och inte heller alla utländska banker med 

svenska filialer, i vår undersökning. Inom ramen för uppsatsen har vi inte haft möjlighet att 

verkställa någon större empiriskt undersökning utan endast ett begränsat antal intervjuer. I 

denna uppsats är vår utgångspunkt revisionens betydelse utifrån bankernas perspektiv vid 

kreditgivning. Därmed har vi avgränsat bort övriga intressenter som finns till ett företag.  

Utöver detta har vi avgränsat bort konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande. Det 

finns många spekulationer runt just detta i vår frågeställning. Det gäller framförallt åtgärder 
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  Inledning 

 

    Metod 

  

    Teori 

 

    Empiri 

 

   Analys 

  

 Slutsatser 

kreditgivarna tvingas ta till för att kvalitetssäkra informationen från kredittagarna, när deras 

årsredovisning inte längre är reviderad. Skälet till denna avgränsning är först och främst att 

det mesta bygger på spekulationer och det finns därför inga garanterade svar. Dessutom 

skulle vår undersökning bli för djupgående och tidskrävande med hänsyn till den tid vi har 

att slutföra denna uppsats. Vi tror att de avgränsningar vi gjort har lett till att vårt empiriska 

underlag blir lagom stort att analysera och dessutom att det blir ett så trovärdigt resultat som 

möjligt.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Detta kapitel ger läsaren bakgrunden till vårt valda ämnesområde 

och även frågeställningsdiskussionen kring ämnet. Därefter 

beskriver vi syftet med uppsatsen och vilka avgränsningar vi gjort.  

 

Kapitel 2: Metod 

I metodkapitlet lämnar vi en redogörelse för varför vi använt ett 

kvalitativt angreppssätt genom att intervjua banker. Därefter 

förklarar vi vilka sekundära och primära källor vi använt oss av samt 

hur datainsamlingen gått till. Vi presenterar även vårt val av banker 

och hur vi gått tillväga vid intervjuerna. Slutligen berör vi begrepp 

som validitet och reliabilitet.    

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I kapitel tre lägger vi fram olika teorier som är väsentliga för vår 

uppsats. Vi inleder med att beskriva de lagar och begrepp som är 

relevanta för att förstå fortsättningen. Därefter ges en beskrivning av 

revisionsberättelsen, revision och dess syfte och slutligen går vi in 

på kapitalmarknaden och hur kreditprövningsprocessen ser ut. Vi 

binder till sist samman detta genom att lägga fram tidigare forskning 

inom ämnesområdet. Avslutningsvis sammanfattar vi den teoretiska 

referensramen. 

 

Kapitel 4: Empiri  

Här presenterar vi de respondenter vi valt att intervjua. Vi 

presenterar också det material vi samlat in från bankerna utifrån våra 

frågeställningar. 

 

Kapitel 5: Analys 

I detta avsnitt analyserar vi resultatet av den empiriska 

undersökningen och sätter ihop det med den teoretiska 

referensramen. Dessutom gör vi en jämförelse mellan vårt empiriska 

resultat och tidigare studier och forskning.  

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till 

genom vår undersökning. Vi delar även med oss av våra egna tankar 

och funderingar kring slutsatsen.  

 
Figur 1, Disposition av arbetet (egen bild) 
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2 Metod  
 

detta kapitel skall vi förtydliga vilka metoder vi använt oss av och hur vi gått tillväga vid 

datainsamlingen. Vi inleder med att beskriva skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod och motiverar vårt val av angreppssätt. Därefter presenterar vi skillnaden mellan 

primärdata och sekundärdata och hur vi genomfört vår datainsamling. I detta avsnitt 

redogör vi även för vårt tillvägagångssätt vid intervjuer och våra val av banker. Slutligen 

går vi närmre in på giltighetsanspråket. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två typer av metoder och angreppssätt: kvalitativ och kvantitativ. Den främsta 

skillnaden mellan dessa metoder är hur insamling av information går till. Vid en kvalitativ 

metod görs detaljerande undersökningar av ett fåtal objekt. Detta kan exempelvis ske genom 

intervjuer, observationer och litteraturstudier. Vid en kvantitativ undersökning analyseras ett 

större antal objekt mindre ingående med hjälp av exempelvis enkätundersökningar. (Patel & 

Davidson, 2003)  

2.1.1 Vårt val av metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod för vår 

empiriska undersökning genom öppna frågor till banker. Motivet till detta är att få ökad 

förståelse för ämnet genom att det ges möjlighet till diskussion och följdfrågor till 

respondenterna. Vi anser att en standardiserad enkätundersökning inte hade gett lika bra 

resultat som intervjuer på grund av att svaren inte är så utvecklade i en enkätundersökning. 

Dessutom har vi enbart varit i kontakt med ett fåtal banker för att få en djupare insikt i hur 

de olika respondenterna ser på våra frågeställningar. Skälet till detta val av metod är att 

samla in olika synvinklar och åsikter om revisionen och den orena revisionsberättelsens 

betydelse vid kreditgivning. Vårt mål har varit att åstadkomma en djupare förståelse av 

svaren på våra frågor och problemställningar, vilket inte hade varit genomförbart vid en 

kvantitativ metod.  

2.2 Primär- och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata är de två främsta metoderna vid insamling av data. Primärdata är 

underlag som forskaren själv samlat in genom exempelvis enkäter, intervjuer eller 

observationer. Primärkällor är förstahandskällor där forskaren försöker finna svar på 

frågeställningar utan att förlita sig på andrahandskällor. Sekundärkällor eller 

andrahandskällor är material som samlats in eller skrivits av någon annan än forskaren själv. 

Detta material är mindre trovärdigt och skall läsas med ett kritiskt öga. Sekundärkällor är 

den information som redan finns tillgänglig och kommer främst från böcker, databaser och 

artiklar. (Patel & Davidson, 2003) 

2.2.1 Vårt val av insamlingsmetod av data 

När vi samlat in material till vår uppsats har vi använt oss av både primära och sekundära 

källor. Primärdata har bestått av intervjuer med banker för att samla in ny information och 

för att besvara vår frågeställning. Utöver detta har vi använt oss av sekundära källor och då 

främst böcker och artiklar. För att få teori och fakta om revision, revisorer och 

revisionsberättelse till den teoretiska referensramen, så har vi främst använt oss av FAR:s 

I 
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samlingar. Anledningen till detta är att vi bedömer att deras information är tillförlitlig vilket 

medför hög validitet och reliabilitet. Utöver detta har vi använt Högskolan Kristianstads 

databaser men även Google Scholar för att finna relevanta forskningsartiklar, som vi haft 

nytta av i vår undersökning. Dessutom har vi tagit hjälp av olika böcker för att bland annat 

kunna redogöra för hur riskbedömning och beslutsprocess går till vid kreditprövning. Vi har 

under hela processen förhållit oss kritiskt till källorna och vi har försökt att använda så 

tillförlitliga och trovärdiga källor som möjligt.  

2.3 Val av banker 

Vi har valt att genomföra intervjuer med tre av Sveriges fyra storbanker: Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank. För att inte enbart inrikta oss mot storbankerna har vi även valt att 

intervjua Länsförsäkringar som är en lite mindre bank. Skälet till detta är att vi ville 

undersöka om det finns någon skillnad i deras kreditgivningsprocesser i jämförelse med 

storbankerna. Vi hoppas kunna se skillnader mellan bankerna och även se om det skiljer sig 

med tanke på bankernas storlek. 

Vi har även varit i kontakt med SEB och Ikano Bank med en undran om de ville hjälpa 

oss i vårt arbete. De visade ett positivt intresse, men när vi sedan skulle följa upp med våra 

frågor drog de sig ur då de inte hade tid till detta. 

2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Vårt val av intervjuform blev till sist telefonintervju. Vi vägde för och nackdelar mellan 

besöksintervju och telefonintervju och kom fram till att i vårt fall var telefonintervju det 

bästa. Den främsta anledningen till detta val är att vi ville att respondenterna skulle vara 

kunskapsrika och pålitliga. Därför kontaktade vi bankernas växel för att bli kopplade till 

experterna inom området. Vid telefonintervjuerna ställde vi enkla och inte så ingående 

frågor och för att komplettera detta skickade vi även mejl med frågor till våra respondenter. 

Samtliga respondenter fick följdfrågor efterhand och syftet med detta är att de tillfrågade 

skulle få möjlighet att göra tillägg till tidigare uttalanden.  Efter varje intervju 

sammanställde vi det insamlade underlaget för att minimera risken att information gick 

förlorad.  

2.5 Giltighetsanspråk 

Graden av trovärdighet kan mätas med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet som vi 

beskriver närmre nedan. Validitet innebär förmågan att mäta det man avser att mäta. När 

syftet är att granska om validiteten är hög eller låg, så studeras forskarnas skicklighet att 

undersöka det som från början var tänkt att undersökas. Reliabilitet är en kontroll på att det 

vi undersökt har blivit mätt på ett sätt så att informationen är tillförlitlig. Med detta menas 

att undersökningen inte lider av slumpmässiga fel. För att öka reliabiliteten gör man ett urval 

av de personer man skall intervjuas så att dessa är kunniga och pålitliga inom området som 

skall undersökas. Ett sätt att mäta reliabilitet är att utföra oberoende mätningar och analysera 

om dessa ger samma resultat. Skulle samtliga oberoende mätningar ge samma resultat, 

indikerar detta på en väldigt hög reliabilitet. (Patel & Davidson, 2003) 

2.5.1 Hur hög är validiteten och reliabiliteten i vår uppsats? 

Vi anser att reliabiliteten i vår studie är hög. Motivet till detta är att vi genomfört 

djupintervjuer och på sätt kunnat ställa följdfrågor och därmed få exakt den information som 

vi behöver. Detta har underlättat våra försök att besvara våra frågeställningar avsevärt. 

Utöver detta har vi lagt ner mycket tid och engagemang i vårt urval av respondenter för att 
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endast intervjua kunskapsrika och pålitliga intervjupersoner. Även detta leder till att 

reliabiliteten ökar i vår uppsats. För att öka reliabiliteten vid användning av sekundära källor 

har vi hela tiden kritiskt granskat källorna.  

Validiteten i vårt arbete ser vi som ett problem då vi varit i kontakt med ett kontor från 

varje bank. Kontoren har berättat att de inte har någon utformad policy från koncernen. 

Därför vet vi inte om svaren vi fått skiljer sig från kontor till kontor eller om hela banken 

ställer sig bakom dessa. Dock utgår vi ifrån att de enskilda kontorens tillvägagångssätt är 

tillräckligt likartade med företaget i stort för att vi skall kunna dra slutsatser utifrån de 

enskilda tjänstemännens svar. När vi senare nämner bankerna vid deras namn syftar vi på de 

personer vi varit i kontakt med från de olika bankerna.  
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3 Teoretisk referensram 
 

den teoretiska referensramen vill vi ge en introduktion till ämnet med syftet att skapa 

insikt för läsaren. Vi kommer att presentera de teorier som ligger till grund för studien 

och som är relevanta för studiens syfte och frågeställning. I den första delen ges en 

beskrivning av olika lagar och begrepp för att ge en bättre förståelse för hela uppsatsen.  1 

de tre följande kapitlen redogör vi ingående för revisionsberättelse, revisionens syfte och 

hur revisionsberättelsen kommer till.  Därefter går vi närmare in på kapitalmarknaden och 

berör områden som riskbedömning, beslutsprocess och relationer vid kreditgivning.  

Avslutningsvis kopplar vi samman revisionsberättelsen och kapitalmarknaden genom att 

presentera tidigare studier inom ämnet.  

3.1 Lagar, nämnder och begrepp  

I revisorns arbete med att granska årsredovisning och förvaltning och ta fram en 

revisionsberättelse måste denne ta hänsyn till lagar, regleringar och seder för att revisorns 

arbete skall bli korrekt och hålla en hög kvalité. Vi presenterar FAR, nämnder, lagar och 

seder som är viktiga inom redovisningen och revisionen. Detta för att du som läsare skall få 

en bättre bild av det som sedan tas upp i uppsatsen.  

3.1.1 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR 

FAR grundades år 1923 och är en intresseförening för auktoriserade revisorer. De har en 

ledande roll i yrkesutveckling, utbildning och information inom revisorernas 

verksamhetsområde. FAR har även en disciplinnämnd som ser till att revisorerna följer god 

revisorssed. (FAR, 1992) För att revisorerna skall kunna följa god revisorssed skall de beakta 

rekommendationer och uttalanden som FAR gett ut. Dessa tillämpningar används även av 

domstolarna och Revisorsnämnden. (FAR, 2006) FAR publicerar årligen en samlingsvolym 

där bland annat lagar, förordningar och rekommendationer finns. (Johansson; Rydström; 

Nyström, 1987) 

3.1.2 Revisionslag (1999:1079) 

Lagen bygger på Årsredovisningslagen från år 1980. I lagen framställs hur revisionen skall 

genomföras, krav på revisorn och dess uppgifter och revisionsberättelsen. Man kan se ett 

samband mellan Revisionslagen och Bokföringslagen. (Westermark, 2005) 

3.1.3 God revisionssed 

Enligt Aktiebolagslagen skall revisorer utföra sitt arbete enligt god revisionssed. Innebörden 

i god revisionssed bestäms inte i någon lag. Istället har man arbetat fram rekommendationer 

och regler för vad som är god revisionssed. Uttalanden kommer från FAR och 

Revisorsnämnden. (Smiciklas, 2006)  

Några av FAR:s rekommendationer och uttalanden handlar om dessa områden; 

 Intern kontroll 

 Kundfodringar 

 Varulager 

 Gemensam revision 

 Koncernrevision (Johansson; Rydström; Nyström, 1987) 

I 
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Anvisningar om hur revisionen skall genomföras ingår i god revisionssed. Arbetet skall 

planeras noggrant och granskningen skall riktas in på det som är väsentligt och mest 

riskfyllt. (Grönlund; Tagesson; Öhman, 2007) 

 
Aktiebolagslag 9:3§ 

Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående 

och omfattande som god revisionssed kräver.  

Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om 

en sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes förhållanden. 

3.1.4 God revisorssed 

Enligt revisorslagen skall revisorn tillämpa god revisorssed. FAR har tagit fram yrkesetiska 

regler och dessa regler utgör vad FAR anser vara god revisorssed. (Moberg, 2003) 

Huvudpunkterna i dessa är bland annat; 

 Yrkesmässigt uppträdande 

 Oberoende 

 Tystnadsplikt 

 Yrkesutövning 

Genom oberoendet är syftet med reglerna att skapa förtroende hos allmänheten. (Johansson; 

Rydström; Nyström, 1987) 
 

Revisorslag 19§ 

En revisor skall iaktta god revisorssed. Om arbetet som hänför sig till ett uppdrag i 

revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se 

till att även biträdet iakttar god revisorssed.  

3.2 Revisionsberättelsen 

Varje revision avslutas med en revisionsberättelse som revisorn iordningställer. Berättelsen 

är oftast kortfattad, cirka ¾ A4 och den skall framför allt beskriva kvalitén i den löpande 

bokföringen och årsredovisningen. (Cassel, 1996) Revisionsberättelsen är en viktig rapport för 

företaget och en årsredovisning får inte publiceras utan att revisionsberättelsen offentliggörs 

samtidigt. (FAR, 2009) I detta avsnitt börjar vi återge revisionsberättelsens historia och hur 

den utvecklats till att se ut som den gör idag. Därefter ger vi läsarna ett klarläggande för vad 

en revisionsberättelse innehåller.  Vi går därefter in på bakgrunden till att revisorn lämnar en 

ren revisionsberättelse. I slutet på detta avsnitt förklarar vi tänkbara orsaker till en oren 

revisionsberättelse samt olika grader av utlåtanden som en revisor kan göra.  

3.2.1 Historia  

Den 6 oktober år 1848 kom Sveriges första aktiebolagslag men den innehöll inga 

bestämmelser om revisionsberättelsen. (Broberg, 2006) Det var först 47 år senare i 1985 års 

aktiebolagslag som regler om revisionsberättelsen kom till. I 1944 års Aktiebolagslag kom 

de första reglerna om innehållet i revisionsberättelsen. Det fanns dock ingen begäran om en 

årlig fastställd balans- och resultaträkning. År 1975 fastställdes en ny mall för 

revisionsberättelsen och i denna fokuserade man på vad som var viktigt enligt FAR. 

(Thörnholm& Hjalmarsson, 1997) Mallen började användas år 1979 efter FAR:s fastställande och 

i denna fanns krav på en årlig fastställd balans- och resultaträkning. Dessutom skulle det 

framgå vad revisorn hade gjort, godkännande av vinstdisposition samt att årsredovisningen 

följde lagen och att revisionen var utförd enligt god revisionssed.  
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I slutet på 1980-talet i USA utfördes ett omfattande förändringsarbete i 

revisionsberättelsens utformning med avsikt att göra den mer användbar. Som en 

konsekvens av moderniseringen i USA började man i många andra länder och då även i 

Sverige se över sina revisionsberättelser År 1996 lades det nya iden fram vilket medförde att 

en ny utformning av revisionsberättelsen antogs år 1997. (Thörnblad & Hjalmarsson, 1997) I de 

två följande kapitlen ger vi en djupare beskrivning om hur dagens revisionsberättelse ser ut 

och vad den innehåller. 

3.2.2 Dagens revisionsberättelse 

Det är inte mycket som hänt med revisionsberättelsens utformning sedan år 1997. Den 

största förändringen är en omformulering kring revisorns ansvar. (FAR, 2006) Numera 

redogörs en bredare förklaring av revisorns och styrelsens ansvarsområden och en klarare 

beskrivning för hur revisorns granskning är utformad. Däremot tillkom det år 1999 en ny 

reglering om revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott samt att revisorn är tvungen 

att anmäla misskötsel av skatter och avgifter. I dagens revisionsberättelse framgår det 

tydligare på vilka grunder uttalande fastställs. (FAR, 2009) 

3.2.3 Revisionsberättelsen innehåll 

Dagens revisionsberättelse är väldigt standardiserad och innehållet regleras i 

aktiebolagslagen. (Cassel, 1996) Revisorn skall lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman och är bolaget ett moderbolag måste dessutom revisorn lämna en 

koncernrevisionsberättelse. (Moberg, 1992) Berättelsen skall lämnas till styrelsen senast tre 

veckor innan ordinarie stämma och revisionsberättelsen är den enda offentliga årliga 

rapporten från revisorn. Inom en månad efter bolagsstämman måste årsredovisning och 

revisionsberättelse skickas till bolagsverket. (FAR, 2006).   

Det finns en standardiserad mall för hur revisionsberättelsen skall se ut, som FAR har 

tagit fram. (FAR, 2006) Det finns sammanlagt åtta olika delar i mallen. Den första delen är 

rubrik och därefter mottagare som alltid är årsstämman. I introduktionen skall det bli tydligt 

vad som granskats, det vill säga årsredovisning, räkenskaper samt styrelsen och VD:s 

förvaltning. Dessutom skall det i inledningen upplysas om ansvarsfördelningen, att styrelsen 

och VD ansvarar för räkenskaper och förvaltning medan revisorn ansvarar inför dem 

uttalanden som gjorts.  Nästa del i mallen är revisionens inriktning och omfattning. I den 

skall det framgå att revisorn har försäkrat sig ”med hög säkerhet om att det inte finns några 

väsentliga fel och brister” Det skall poängteras att revisorn har utfört sitt arbete enligt god 

revisionssed. Ytterligare skall det betonas att granskningen bara omfattar ett urval av 

underlag för belopp och annan information i redovisning. Det skall finnas med en 

bedömning om uppskattningar som styrelse och VD genomfört men även ett omdöme av 

valet redovisningsprinciper. Slutligen skall det framgå att revisorn granskat väsentliga beslut 

för att kunna bedöma om styrelse eller VD på något sätt brutit mot lagen. Den femte delen 

handlar om revisorns uttalande. Det skall understyrkas att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamheten och att den är upprättad enligt årsredovisningslagen. 

Därutöver skall resultat- och balansräkning fastställas och det skall framhävas att man 

använt god redovisningssed. Förutom detta skall det finnas ett godkännande av vinst och 

förlust dispositionen samt beviljande av ansvarsfriheten. I vissa fall skall det finnas ett 

uttalande om förteckning över lån och säkerheter. Sist skall det finnas datum, orten och en 

underskrift av ansvarig revisor.  

I samtliga delar finns det förslag på exakta formuleringar och dessa används i princip 

alltid av revisorerna. I de flesta fall är revisionsberättelserna rena vilket innebär att revisorn 

inte har något att anmärka på vad det gäller ekonomisk rapportering och förvaltning. Har 
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däremot revisorn upptäckt väsentliga fel och brister kan detta leda till en oren 

revisionsberättelse. (FAR, 2006) I följande avsnitt ger vi en klarare bild av vad en ren och oren 

revisionsberättelse innebär.  

3.2.4 Revisionsberättelse enligt standardutformningen 

En ren revisionsberättelse lämnas efter en avslutad revision om inte revisorn har något att 

anmärka på vad det gäller styrelsen och VD:s förvaltning och årsredovisningen.  En 

revisionsberättelse enligt standardutformningen skall bekräfta att företaget följer de lagar 

och regleringar som finns. Den är dock inget bevis på att företaget sköter sin redovisning 

och förvaltning på ett felfritt sätt. Revisorns ansvar är att ”med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter” (FAR, 

2006) Det finns alltid en liten risk att revisorn missar svårfunna fel och brister. Motivet till att 

man använder sig av standardiserande revisionsberättelser är att man enkelt skall se om den 

är ren eller om den innehåller anmärkningar. De flesta revisioner avslutas utan anmärkningar 

och statistiken visar att sju av åtta företag åskådliggör en ren revisionsberättelse. (Suneson, 

1997) 

3.2.5 Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 

När revisorn upptäcker fel eller brister i verksamheten och dessa fel är av väsentlig grad 

skall revisorn upprätta en revisionsberättelse som avviker från standardmallen. 

Anmärkningarna som revisorn uttalar skall tydligt framgå, så därför skrivs dem antingen i 

kursiv stil eller på något annat sätt så att det tydligt avviker från den övriga texten. (FAR, 

2004) Dessutom krävs det att revisorn klargör detta i revisorspåteckningen. Påteckningen 

innebär att revisorn i slutet av revisionsberättelsen skriver att denna avviker från 

standardutformningen.  

Det finns ett stort antal anmärkningar som en revisor kan göra. Några av de vanligaste 

orsakerna som leder till en oren revisionsberättelse är brister i intern kontroll och 

redovisning, fel i värderingar eller periodiseringar eller att årsredovisningen lämnats in för 

sent. Om anmärkningen gäller försening av skatter och avgifter skall även kopia av 

revisionsberättelsen sändas till Skattemyndigheten. (FAR, 2006) Revisionsberättelsen skall 

också sändas till Skattemyndigheten då den innehåller: 

 Anmärkningar som hävdar att VD eller styrelse har handlat i strid mot 

Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 Anmärkningar som tyder på att VD eller styrelse har gjort sig skyldig till något som 

kan leda till skadeståndsskyldighet. 

 Ett uttalande från revisorn att årsredovisningen inte upprättas enligt de lagar som 

måste tillämpas. 

 Uttalanden om att upplysningar saknas. 

 Uttalanden om att ansvarsfrihet för styrelse och VD inte bör lämnas. 

 Anmärkningar om företaget bryter mot några skatteregler som:  

 – att göra skatteavdrag. 

 – lämna deklarationen. 

 – att anmäla sig för registrering.  
(FAR, 2004) 

Några andra orsaker till att en revisionsberättelse avviker från standardutformningen kan 

vara olovliga lån till aktieägarna eller om revisorn tvingats avvika från god revisionssed. En 

revisor kan tvingas avvika från god revisionssed om revisorn inte haft möjlighet att 

genomföra en tillräckligt omfattande granskning. 
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En revisor brukar vara försiktig med att skriva revisionsberättelser som avviker från 

standardutformning. I första hand försöker revisorn få företaget att rätta till sina väsentliga 

fel istället för att skriva en oren revisionsberättelse. Även revisorn ser det som ett 

misslyckande då han inte fått företaget att genomföra rekommenderade förändringar. Om 

revisorn misstänker brott skall denne rapportera det till företagets styrelse samt göra en 

anmälan till företaget. (FAR, 2006) Efter detta har revisorn fyra veckor på sig att säga upp sig 

från sitt uppdrag. (ABL, kap 9, 44 §)  

En oren revisionsberättelse kan utarbetas på olika sätt beroende på vad för slags 

anmärkning det gäller. Den mildaste formen av anmärkning är så kallade ”särskilda 

upplysningar”. Dessa fel är inte av väsentlig grad utan revisorn vill bara belysa vissa delar 

som är anmärkningsvärda. Det kan till exempel vara att företaget har skrivit i sin 

förvaltningsberättelse att de tvivlar på sin fortlevnad så skriver revisorn om detta för att 

tydliggöra förhållandet. Denna avvikelse från standardutformningen ses inte som oren. (FAR, 

2006) 

Det finns tre grader av invändningar som revisorn kan verkställa i en 

revisionsberättelse. Den lindigaste formen av uttalanden är reservation och den uppstår ofta i 

samband med att revisorn inte är överens med styrelse och VD. När en reservation inte 

räcker till kan revisorn konstatera att granskningen inte är fulländad. Denna situation uppstår 

ofta när revisorn inte har tillräckligt med revisionsbevis. Det kan bero på brister antingen av 

revisorn själv eller också en ovilja hos företaget att lämna viss information. Den sista och 

allvarligaste graden är ett uttalande om avvikande mening. Det kan vara följden av fel från 

företagets sida, ofullständiga uppgifter eller bedrägeri. (FAR, 2009)  

3.3 Revision och dess syfte  

Enligt FAR (2006) är revision ”att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. Det finns många 

olika slags revision exempelvis extern och intern revision, kommunal och statlig revision 

men även miljörevision och taxeringsrevision. (FAR, 2006). Vi kommer i vår uppsats fokusera 

på extern revision av företag och framförallt de uppgifter en revisor har som arbetar på en 

revisionsbyrå. Intressenterna måste känna tillit den information företaget lämnar, så 

revisionens syfte är framförallt att öka trovärdigheten i den ekonomiska informationen. (FAR 

2006) Revisionens roll är att hjälpa företagen att leverera en så sanningsenlig och så 

rättvisande bild av företaget som möjligt. Det är viktigt för intressenterna att få ett korrekt 

beslutsunderlag och att det speglar den verkliga verksamheten. Revisionens syfte är därmed 

att skapa förtroende och trovärdighet till samtliga intressenter. (Cassel, 1996) Revisorn skall 

kvalitetssäkra informationen och revision är därmed en förutsättning för ett väl fungerande 

näringsliv och samhälle. (FAR, 2006) 

3.3.1 Revisionsprocessen – Hur kommer revisionsberättelsen till? 

Revision innebär ”att först sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet, sedan 

granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning” 

(FAR, 2006) Slutmålet i en revision är revisionsberättelsen, och för att komma till detta mål 

krävs det revisorn utför ett arbete efter en modell. Modellen kallas revisionsprocessen och i 

den påträffas tre steg. Dessa tre steg är planering, granskning och rapportering. Egentligen 

finns det ett sista steg, dokumentation. Detta sker löpande under hela revisionsprocessen. 

(Moberg, 2003) Nedan går vi in lite djupare på varje steg i revisionsprocessen.  
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Figur 2, Revisionsprocessen, (egen bild). 

 

Det krävs en noggrann planering för att revisorn skall kunna genomföra en så resultatrik 

revision som möjligt. I första hand måste revisorn samla information och få god kunskap om 

företaget för att överhuvudtaget kunna granska det.  

Utifrån den information som samlats in måste revisorn göra ett urval av vad som skall 

granskas. Det är inte utförbart att granska alla ekonomiska händelser därför blir urvalet en 

central betydelse. (Cassel, 1996) 

Planeringen och informationsinsamlingen resulterar i en revisionsplan. I planen har 

problemområden identifierats och vilka granskningsinsatser som behövs göras. (FAR, 1992)  

Därefter startar granskningen. För själva granskningen upprättas ett 

granskningsprogram vilket innehåller arbetsinstruktioner till revisorerna som utför 

uppdraget. (FAR, 2006) Det finns framförallt två olika granskningsmetoder: 

kontrollgranskning och substansgranskning. Vid kontrollgranskning studerar man om 

företagets interna kontroll fungerar på ett bra sätt. Detta kan genomföras med hjälp av 

intervjuer, bedömning av redovisningsrutiner och kontrollåtgärder. Vid substansgranskning 

undersöks innehållet i balans- och resultaträkning och transaktionerna som format dessa. 

Exempel på granskningsåtgärder vid substansgranskning kan vara kontoanalys, inventering 

av lager, saldoförfrågan hos kunder och leverantörer och avstämning av bankkonto. (FAR, 

2009) 
Under hela arbetets gång rapporterar revisorn både muntligt och skriftligt väsentliga 

iakttagelser till företagsledningen. Om företaget rättar till de fel som upptäcks och felen inte 

är allvarliga behövs det inte bli någon anmärkning i revisionsberättelsen. Är däremot felen 

av väsentlig grad som till exempel att årsredovisningen inte är upprättad enligt 

årsredovisningslagen eller att företaget frångått god redovisningssed skall detta rapporteras i 

revisionsberättelsen. (FAR, 2006)  

3.4 Kapitalmarknaden 

Kapitalmarknad är ”den organiserade marknaden för utbud och efterfrågan av kapital”. 

Den består av ”marknaden för eget kapital, aktiemarknaden och av marknaden för lånat 

kapital, kreditmarknaden”. (NE, 2010-04-24) I vår uppsats fokuserar vi på kreditmarknaden 

och då framförallt hur banker går tillväga vid kreditprövning. I kommande avsnitt diskuterar 

vi riskbedömning och hur beslutsprocessen ser ut när banker skall bevilja lån. Därefter går vi 

närmre in på relationernas betydelse vid kreditprövning. Slutligen knyter vi samman 

revision och kreditgivning och fokuserar därmed på revisionsberättelsen och revisionens 

betydelse när banker skall fatta beslut om utlåning.  
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3.4.1 Riskbedömning  

Alla kreditgivare vill minimera risken för en kreditförlust, därför görs det en riskbedömning 

av alla kreditansökningar. Kreditgivarna har olika syn på risker och riskbenägenheter, på så 

sätt kan ett företag få kredit hos ett företag men inte hos ett annat. (Sigbladh & Wilow, 2008) 

Kreditgivarna brukar analysera två sorters risk;  

 Risk för fallissemang 

 Risk vid fallissemang 

Risken som uppstår för fallissemang är att kredittagaren inte kommer att kunna följa de avtal 

som skrivits i samband med krediten i framtiden. Detta är exempelvis att kredittagaren inte 

kan betala räntan, amorteringar, avgifter etc. Kreditgivarnas kunskap om kunden och i de 

fall det finns kundspecifik information är utgångspunkten i bedömningen. Ett stabilt 

kassaflöde ses som mest intressant, men man bedömer även affärsidén, årsredovisningar, 

revisionsberättelser, kreditupplysningar och ledningsgruppen. (Riksbanken, 2001) 

Risken vid fallissemang är till för att bedöma hur den förutbestämda säkerhetens värde 

har utvecklats under kreditens löptid och vilket värde som den förutbestämda säkerheten 

skulle ha haft vid konkurs.  

Dessa två risker multipliceras ihop och dess marginal är kreditrisken. Riskerna är även i 

motvikt till varandra och kan i vissa fall balansera upp varandra till ett likvärdigt tillstånd.  
(Tegin, 1993) 

3.4.2 Beslutsprocessen vid kreditgivning 

Processerna som ligger till grund för beslut kan se olika ut. Det är företagets interna kriterier 

som avgör vid kreditgivning, en skillnad som framkommit är att de skiljer sig mellan små 

och stora orter. På de små orterna är sociala faktorer och nätverk väldigt viktigt och kan i 

vissa fall fungera bättre än exempelvis årsredovisningar. I de större orterna är det tvärtom att 

de sociala faktorerna och nätverken inte är av stor vikt. Här spelar den finansiella 

informationen, revisionsberättelsen och information från kredittagaren en större roll. 

Årsredovisningen utgör basen enligt den klassiska kreditvärderingsbedömningen. Utifrån 

den fundamentala analysen kan man prognostisera samt utvärdera krediter och företag. Man 

kan även beräkna olika mått på företagets överlevnadsförmåga men även hur företagets 

kapital utnyttjas och i vilken takt det omsätts. Syftet med krediten är även en viktig faktor 

vid kreditgivning. Kreditens användningsområde är det centrala vid kreditgivning för att 

kreditgivarna skall minimera riskerna vid utlåning. (Landström, 2003) 

3.4.3 Relationer vid kreditgivning 

Vid kreditgivningen är en viktig del att försöka bedöma kompetensen hos en 

företagsledning. Det största motivet till att banker tar reda på ledningens kompetens är för 

att kunna göra en tänkbar uppskattning vad det gäller företagets utveckling och framgång. 

Många banker bedömer att ledningens skicklighet är en av de väsentligaste multiplikatorerna 

för ett företags fortlevnad. Att analysera företagsledningens kvalifikationer är mycket 

komplicerat och det är åtskilliga faktorer som har betydelse. En viktig omständighet är om 

kredittagaren är känd eller inte för banken. Förutom detta lägger banken stor vikt på om 

företaget är nystartat eller det är en väl inarbetad verksamhet med en ledning som har 

kunskaper från tidigare likartade situationer. Eftersom lånet skall betalas tillbaka med 

kommande överskott så är det även viktigt att titta på företagets affärsidé och 

framtidsplaner. Banker vill bygga långsiktiga relationer, vilket kan innebära att en mogen 

relation kan leda till bättre kreditvillkor. Vid en långvarig relation ökar också förtroendet 

som kreditgivarna får för sina kunder. (Broomé; Elmer; Nylen, 1998) 
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3.4.4 Revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning  

Banker behöver upplysningar om verksamheten för att bedöma om företaget har en god 

betalningsförmåga, så att de kan betala framtida amorteringar och räntor. Dessa 

upplysningar graderas som mer trovärdiga och tillförlitliga när de granskats av en 

kvalificerad revisor och innehåller en revisionsberättelse. (Justitiedepartementet, 2008) Dessutom 

ses det som en säkerhet på att informationen är korrekt och risken för att företag idealiserar 

sin verksamhet minskar (FAR, 2006) Reviderad ekonomisk information och 

revisionsberättelsen är därmed ett viktigt och bra hjälpmedel vis kreditprövning. 

Kreditgivare drar nytta av revisionsplikten då de inte själva behöver lägga kapital och 

resurser på att kvalitetssäkra informationen som fås från kredittagaren.  

För en bank är det angeläget att företaget har en ren revisionsberättelse, vilket ger en 

uppfattning om att allt står rätt till i verksamheten. Om däremot företaget har fått en oren 

revisionsberättelse, indikerar detta att något är fel och det blir därmed svårare att få kredit. 

Om årsredovisningen inte innehåller en revisionsberättelse kan detta medföra att banker 

skulle agera i försiktighet men även begära fler kreditupplysningar från 

upplysningscentralen. I många fall där kreditgivare påträffar en oren revisionsberättelse, 

brukar banken kontakta revisorn för att få mer kännedom. Kreditgivarens avsikt är att 

fastställa karaktären på anmärkningen men även motivet bakom. (Svensson, 2003) 

3.5 Tidigare studier  

Duréndez Gomez-Guillamon (2003) har genomfört en omfattande enkätundersökning i 

Spanien där han bland annat analyserar om revisorerna skapar nytta och om 

revisionsberättelserna bringar trygghet till bankerna. Avsikten med undersökningen är att 

utreda om kreditgivares beslut om utlåning influeras av revisorernas utlåtanden i 

revisionsberättelsen.  Forskaren lämnade enkäter till 231 kreditgivare och 104 stycken 

marknadsanalytiker och dessa fick en svarsfrekvens på 33,73 %. Duréndez framhäver att 

företags ekonomiska situation är av central betydelse i kreditprövningen, vilket medför att 

banken måste kunna fastställa att redovisningen är korrekt. Därför bedömer Duéndez att 

revisorn intygar och garanterar att den ekonomiska informationen speglar verksamheten på 

ett sanningsenligt sätt. 

Resultatet av studien uppvisade att revisions utlåtanden var väldigt betydelsefulla för 

kreditprövningens slutresultat. Revisionsberättelsen skapar förtroende för årsredovisningens 

innehåll och hjälper därmed bankernas beslut om utlåning. Slutsatsen av undersökningen är 

att revisionsberättelsen är i hög grad relevant när banken skall bestämma om företaget skall 

få kredit eller inte. Dessutom är slutsatsen att revisionsberättelsen används som 

informationsunderlag vid bankernas kreditprövning. (Duréndez Gomez-Guillamon, 2003) 

I USA genomförde Schneider och Church (2008) en undersökning där de bland annat 

studerat revisorns och revisionsberättelsens betydelse när ett beslut om kreditgivning skall 

beviljas. Forskarna har främst fokuserat på den interna kontrollen som revisorn granskat och 

om brister i denna påverkar bankers beslut om kreditgivning. Studien består av data från 111 

banker och dessa banker hade ett medeltal på 15 års erfarenhet av utlåning till företag. 

Resultatet av undersökningen var att kreditgivare värdesätter revisorns granskning och 

uttalanden i revisionsberättelsen vid kreditgivning. Den interna kontrollen som revisorn 

granskat och kvalitetssäkrat visade sig vara en viktig del i kreditprövningsprocessen. Om 

revisorn yttrat ett negativt utlåtande om den interna kontrollen och därmed lämnar en oren 

revisionsberättelse så försvagar detta tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. I 

undersökningen dras slutsatsen att företaget som investerat i den interna kontrollen och som 

får bra utlåtande från revisorer i revisionsberättelsen har lättare att få banklån. 
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Kvalitetssäkrade rapporter av revisorer har en central betydelse vid riskbedömning och 

beslut om kreditgivning och därmed har revisionsberättelsen en väsentlig betydelse vid 

kreditprövningsprocessen.(Schneider & Church, 2008) 
Handelsdepartementen gav Jill Collins år 2003 i uppdrag att undersöka avskaffandet av 

revisionsplikten i Storbritannien. Studien omfattade 2633 stycken enkäter som sändes ut till 

små onoterade bolag i Storbritannien. Studien visade att det främsta motivet till att de små 

företagen skulle välja frivillig revision var att förse kreditgivare med kvalitetssäkrad 

information. Collins betonar att revision ökar förtroendet mellan kreditgivare och 

kredittagare. Undersökningen visade även att det var framförallt banker som hade en negativ 

inställning till avskaffandet av revisionsplikten och anledningen till detta var att de använder 

sig av reviderat material i sin kreditprövningsprocess. (Collins; Jarvis; Skerratt, 2004) 

Ungefär samma resultat kom Carey (2000) fram till i sin undersökning. Slutsatsen från 

den studien var att det främsta skälet till att välja revision för småföretag var att förbättra 

lånevillkoren. De flesta banker kräver att årsredovisningen är reviderade och därmed 

innehåller en revisionsberättelse när kredit skall beviljas. (Carey; Simnett; Tanewski, 2000) 

Professorerna Thorell och Norberg (2003) bedömer att revisionsberättelsen har 

betydelse vid kreditgivningen men att denna betydelse ofta överdrivs. De anser att 

betalningsanmärkningar och personliga kontakter är mer väsentliga för kreditgivaren i 

kreditprövningsprocessen. (Thorell & Norberg, 2005)  

Berry (1993) har i sin artikel skrivit om vad banker tar hänsyn till vid kreditgivning till 

små företag. Han framhäver att reviderade bokslut som därmed innehåller 

revisionsberättelse är av central betydelse i kreditprövningsprocessen men att betydelsen har 

minskat. Han menar att andra faktorer har fått en viktigare roll när kredit skall beviljas. 

Exempelvis lägger banker stor vikt på företagets fortsatta överlevnad men även personliga 

kontakter och säkerheter. (Berry & Robertson 2006) 

Seow (2001) hävdar i sin studie att det finns en tendens att kreditgivare kräver att 

låntagarna anlitar en revisor för att överhuvudtaget bevilja lån. Seow menar att detta 

framförallt blir aktuellt då företag redan har hög skuldsättningsgrad och dålig lönsamhet. 

Frivillig revision kan i dessa fall förbättra kreditvillkoren. (Seow, 2001) 

Z Jun Lin, Qinglian Tang och Jason Xiao slutförde en studie i med ansatsen att utforska 

intressenternas reaktioner på en oren revisionsberättelse. Forskarna har i sin undersökning 

främst inriktat sig på kreditgivare och aktieägare. Resultatet av utredningen visade att det 

var en liten anknytning mellan intressenternas tillförlitlighet till årsredovisningen och den 

orena revisionsberättelsen. Det var i första hand banker som ansåg att tillförlitligheten tog 

skada av den orena revisionsberättelsen. Anmärkningsvärt visade denna undersökning att en 

oren revisionsberättelse inte medförde större negativ effekt än en ren revisionsberättelse. 

Därmed har revisorns arbete ingen väsentlig betydelse när banker skall bevilja kredit. Värt 

att betona är att denna studie är verkställd i Kina och att redovisningskulturen skiljer sig i 

jämförelse med svensk. (Lin; Qingliang; Xiao, 2003) 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Redan i 1985 års aktiebolagslag kom de första reglerna om revisionsberättelsen. Varje 

revision skall avslutas med en revisionsberättelse som revisorn upprättar. Det finns en 

standardiserad mall för hur revisionsberättelsen skall se ut, som FAR har tagit fram. Om 

revisorn upptäcker fel och brister av väsentlig grad skall denna upprätta en oren 

revisionsberättelse. Några av de vanligaste orsakerna som leder till en oren 

revisionsberättelse är brister i intern kontroll och redovisning, fel i värderingar eller 
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periodiseringar, att årsredovisningen lämnats in för sent eller försening av skatter och 

avgifter.  

Syftet med revisionen att skapa förtroende samt att de reviderade företaget lämnar en 

sannhetsenlig bild av verksamheten. För att revisionsberättelsen skall komma till följer 

revisorn en modell som kallas revisionsprocessen. Revisionsprocessen har tre steg: 

planering, granskning och rapportering. 

Kapitalmarknaden består av ”marknaden för eget kapital, aktiemarknaden och av 

marknaden för lånat kapital, kreditmarknaden” Samtliga kreditgivare utför en 

riskbedömning när de skall bevilja lån, då man bland annat tar hänsyn till om företaget kan 

betala räntan, amorteringar och avgifter. Beslutsprocessen i samband med kreditprövning ser 

olika ut och det är företagets interna kriterier som avgör hur denna process formar sig. Enligt 

den klassiska beslutsprocessen vid kreditgivning är det årsredovisningen som utgör basen.  

Revisionsberättelsen har en central betydelse i kreditprövningsprocessen. Upplysningar 

som banker tar hänsyn till vid kreditgivningen anses som mer tillförlitliga och trovärdiga när 

de granskats av en kvalificerad revisor och när årsredovisningen innehåller en 

revisionsberättelse. När en kreditgivare upptäcker en oren revisionsberättelse påverkar detta 

negativt vid kreditgivarens kreditprövning.  
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4 Empiri 
 

 detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår empiriska undersökning genom att 

redogöra för materialet vi samlat in genom intervjuer med banker. Vi vill ge en inblick i 

hur de olika bankerna förhåller sig till en oren revisionsberättelse samt hur de ser på 

revisionsberättelsen betydelse vid kreditgivning. 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Handelsbanken 

Handelsbanken öppnade sitt första kontor år 1871 i Stockholm och är idag en av Sveriges 

fyra storbanker. Bankens första verksamhetsår var mycket framgångsrikt och det tog bara ett 

par år innan Handelsbanken hade en stark position bland Stockholms banker. Redan år 1873 

noterades Handelsbankens aktier på Stockholms fondbörs. Den 31 mars i år hade 

Handelsbanken 461 kontor i Sverige och totalt 700 kontor runtom i världen. Handelsbankens 

främsta mål i nuläget är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna och 

detta skall de uppnå genom nöjdare kunder och lägre kostnader. Deras främsta styrka är att 

de under de senaste 38 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna. 

Rörelseintäkterna år 2009 uppgick till 32 335 mkr (29 890 mkr, 2008) och kreditförlusten 

var 3 392 mkr (1605 mkr, 2008). (Handelsbanken 2010-05-22)  

4.1.2 Nordea  

Nordea har sina rötter i nordiska banker och försäkringsbolag från början av 1800- talet. 

Själva koncernen Nordea bildades först den 3:e december 2001 och idag tillhör Nordea de 

fyra storbankerna i Sverige. I dagsläget har Nordea 1400 kontor runtom i Danmark, Finland, 

Norge, Polen och de baltiska länderna och totalt har de cirka 33 300 heltidsanställda. 

Nordeas aktier är noterade på börserna i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Några av 

de största aktieägarna är svenska staten och Robur. Rörelseresultatet år 2009 var 

9 073 miljoner euro (8 200 milj. euro, 2008) och kreditförlusten uppgick till 1 486 miljoner 

euro (466 milj. euro, 2008).  (Nordea, 2010-05-22) 

4.1.3 Swedbank 

Banken grundades år 1820 då den första sparbanken öppnades i Sverige och tillhör idag en 

av de fyra storbankerna. Swedbanks ursprung kommer från jordbrukskassorna där syftet var 

att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. År 2006 bytte man namn från 

Föreningsbanken till Swedbank i och med att man året innan förvärvat Hansa Bank som 

arbetar i de baltiska länderna. Idag har banken 377 kontor i Sverige och 244 stycken i de 

baltiska länderna. Koncernen finns även representerat på 12 andra platser exempelvis 

Köpenhamn, Moskva och New York. Swedbank har totalt 9,5 miljoner privatkunder och 

534 000 företagskunder.  

Bankens aktier är noterade på Stockholmsbörsen. De största aktieägarna är idag 

Folksam försäkringar, fristående sparbanker och Swedbank Robur fonder. Rörelseresultatet 

år 2009 uppgick till 34 782 mkr (36 463 mkr, 2008) och kreditförlusten var 24 642 mkr 

(3 156 mkr, 2008). (Swedbank, 2010-05-22) 

I 
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4.1.4 Länsförsäkringar 

År 1801 bildas det första länsförsäkringsbolaget, men först år 1996 etableras 

Länsförsäkringar Bank som successivt växt fram till att idag vara en fullsortiments bank. 

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samarbetar 

genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. På så sätt är de Sveriges enda kundägda 

och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Av de 24 bolagen är Länsförsäkringar 

Skåne och Länsförsäkringar Stockholm de största ägarna av Länsförsäkringar AB. 

Marknadsandelen på bankmarknaden uppgår idag till 3,4 % och de har 3,3 miljoner kunder 

varav 759 000 är bankkunder. För femte året har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda 

bankkunder 2009 på privatmarknaden enligt Svenskt kvalitetsindex.  Rörelseintäkterna år 

2009 var 8 298 mkr (4 585 mkr, 2008) och kreditförlusten uppgick till 50,4 mkr (65,1 mkr, 

2008). (Länsförsäkringar, 2010-05-22) 

4.2 Revisionsberättelsen betydelse vid kreditgivning 

Vi vill än en gång poängtera att våra respondenter vi varit i kontakt med nämns med 

banknamnet. Dock betyder inte det att hela banken står bakom dennes svar utan detta är den 

enskilde respondentens svar på de kontor vi varit i kontakt med. 

Handelsbanken anser att det är mycket viktigt att den finansiella informationen är 

kontrollerad av en revisor, då det kan ses som en kvalitetsstämpel. Vid utlåning tittar de 

främst på företagets återbetalningsförmåga. Man gör en bedömning av verksamheten och de 

risker som finns. Därefter ser de hur de kan säkerställa engagemanget. Vid denna 

bedömning krävs det alltid reviderade årsredovisningar som därmed innehåller en 

revisionsberättelse. Vår kontaktperson berättar att tilltron till revisionen beror på vilken 

revisor som tagit fram den. När man arbetar lokalt får man snabbt en uppfattning om vilka 

revisorer som är bra. Handelsbanken går även igenom vad som lagts fram på revisionen i 

årsredovisningen, detta ger ”en viss fingervisning av omfattningen”. Därför förekommer det 

att revisorn kan vara delaktig vid en ny kreditgivning, detta ses bara som positivt. Ofta har 

revisorn arbetat med företaget under flera år och kan därför ge en bra bild av verksamheten. 

I mindre ägarledda företag kan många gånger revisorn mer om siffrorna än ägarna själva. 

Vid kreditgivning tar alltid Handelsbanken hänsyn till revisionsberättelsen och om denna är 

oren undersöker man anledningen till detta och sedan ser man om banken kan acceptera 

skälet. Banken gör alltid en kreditupplysning och i denna framgår det hur företaget sett ut 

historiskt. Framkommer det att en oren revisionsberättelse finns, går man igenom det 

gällande bokslutet. 

Idag finns det många små företag som inte har någon revisor. Nordea anser därför att 

det är viktigt att den finansiella informationen är granskad av en revisor och att 

årsredovisningen innehåller en revisionsberättelse, men detta är dock inget krav. Vid 

kreditgivning gör de bland annat en analys av företagets framtida bedömda kassaflöde. Med 

hjälp av några års årsredovisningar verifierar man rimligheten i budget och prognoser. Dessa 

årsredovisningar skall då innehålla en revisionsberättelse. Vår kontaktperson menar att 

tilltron till revisorn är stor. Men i vissa fall begär de att få en kopia av revisorns PM från 

företaget, detta ses som ett komplement till revisionsberättelsen. Nordea samarbetar enbart 

med företagsrevisorer i vissa fall, och då är det efter att företaget gett en fullmakt för att de 

skall diskutera vissa siffror i årsredovisningen eller delårsrapporten. Vid 

kreditgivningsbedömning sker ingen dialog med revisorn. Nordea anser att en oren 

revisionsberättelse är en signal på en förhöjd risk i företaget. De har då som regel att 

kontakta företaget för att utreda anledningarna så att de sedan kan analysera hur allvarliga de 

är. Beroende på hur allvarliga de är kan det innebära att de avstår från att lämna krediter. 
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Nordea har årliga genomgångar av deras kunders engagemang och bokslut. Även 

revisionsberättelsen och kvalitén i företagets redovisning och rapportering gås årligen 

igenom.  

Swedbank kräver att den finansiella informationen är granskad av en revisor om det är 

en koncern eller ett företag med många finansiella transaktioner. Detta för att vara säker på 

att det inte förekommit förbjudna lån mellan företagen eller till delägarna. Idag kräver 

Swedbank att årsredovisningar skall vara reviderade och därmed innehålla en 

revisionsberättelse vid kreditgivning, detta anser vår kontaktperson kan ändras i och med 

revisionspliktens ändringar. Även nya regelverk gällande krediter kan styra pris och 

säkerhetskrav vid kreditgivning. Swedbank tittar alltid på revisionsberättelsen vid 

kreditgivning. Om det finns en anledning tittar man även på föregående års 

revisionsberättelser. Dock menar man att en oren revisionsberättelse inte behöver påverka 

deras syn på företagets risk. Det ger istället ofta en genomlysning av hur ägarna tar hänsyn 

till lagarna för att driva aktiebolag etc. Banken tittar alltid på anledningen till den orena 

revisionsberättelsen. Exempelvis kanske företagsledningen inte har den kompetens som 

krävs. Banken ställer då som krav att de köper in kvalificerad extern rådgivning. Detta 

fenomen är inte ovanligt eftersom entreprenören är duktig på vad denne gör men saknar den 

ekonomiska kompetensen.  

Länsförsäkringar kräver att revisorn granskat den finansiella informationen vid större 

investeringar. Vid enklare ärenden nöjer de sig med delårsrapporter som företaget själva 

tagit fram. En reviderad årsredovisning med revisionsberättelse krävs dock alltid av en ny 

kund, eftersom de själva inte har någon historik om företaget som de har på sina befintliga 

kunder. Vår kontaktperson har många års erfarenhet i bankbranschen, han berättar att det 

tidigare fanns revisorer som gjorde tvivelaktiga granskningar, man lärde sig därför vilka 

revisorer man kunde lita på. Kvalitén av granskningen har dock blivigt mycket bättre de 

senaste 10 åren. Det är därför inte ovanligt att de samarbetar med revisorn vid kreditgivning. 

Eftersom de båda vill företagets bästa kan man exempelvis diskutera fram hur amorteringar 

på krediter skall harmoniseras med avskrivningar. Länsförsäkringar samarbetar med 

Upplysningscentralen, UC, där man klassar in företagen från 1 – 5 där 5 är det bästa. Om ett 

företag har en oren revisionsberättelse klassas de genast ner till 1 – 2, vilket gör att de avstår 

från att lämna krediter. En oren revisionsberättelse påverkar därför beslutet vid 

kreditgivning och det kan jämföras med en betalningsanmärkning. Dock försöker 

Länsförsäkringar alltid ta reda på anledningen. Vid kreditgivning tittar man på 

revisionsberättelser 5 år bakåt i tiden för att se om det finns någon oren revisionsberättelse 
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5 Analys 
 

 detta kapitel genomför vi omfattande analyser av den empiriska undersökningen och 

tidigare studier inom ämnesområdet. Syftet är att jämföra vad vi kommit fram till genom 

vår undersökning med slutsatser från forskare som studerat liknande frågeställningar. Vi 

kopplar även samman den teori som vi presenterat i den teoretiska referensramen med 

empirin. 

5.1 Analys av respondenterna  

Man kan se revisionsberättelsen har betydelse för de respondenter vi varit i kontakt med. Att 

företaget är granskat av en revisor som utformat en revisionsberättelse med sina uttalanden 

är mycket viktigt för Handelsbanken. Nordea tycker det är viktigt men dock inget krav så de 

syftar på att det finna många små företag som inte har någon revisor. De andra bankerna 

tycker även de att det är viktigt men det gäller vid speciella ärenden. Dock kräver alla 

bankerna att årsredovisningen skall vara reviderad när de går igenom de olika kriterierna de 

har för kreditgivning, eftersom denna är som en bas. Nordea och Handelsbanken tittar även 

på återbetalningsförmågan och kassaflödet för att se om företaget kan betala i framtiden.  

Kvalitén på revisionen har höjts menar Länsförsäkringar, som säger att tidigare 

granskningar kunde vara tvivelaktiga. Tillsammans med Handelsbanken menar de att man 

lär sig vilka revisorer man kan lita på. De andra bankerna har tilltro till revisorerna.  

Av de banker vi träffat är det bara Nordea som enbart samarbetar med revisorn i enstaka 

fall och då diskuterar de inget som rör kreditgivningen. De andra bankerna ser samarbetet 

med revisorn som en stor fördel då de kan diskutera fram det bästa alternativet för företaget 

exempelvis gällande återbetalningen.  Handelsbanken menar även att revisorn i vissa fall har 

bättre kontroll på siffrorna än företagets egna ägare.  

Alla bankerna tar hänsyn till om ett företag fått en oren revisionsberättelse. Hur den 

påverkar beslutsfattandet skiljs däremot åt. Alla undersöker anledningen som lett fram till 

den orena revisionsberättelsen. Nordea och Handelsbanken beslutar därefter om hur 

allvarliga anledningarna är och hur de skall ställa sig till dessa. Länsförsäkringar ser en oren 

revisionsberättelse som likställt med en betalningsanmärkning, medan Swedbank menar att 

det inte behöver påverka synen på företagets risk. Swedbank kan däremot ställa krav på 

företaget när de sett vad anledningen varit. Exempelvis kan företaget sakna ekonomisk 

kompetens, detta kan då banken kräva att de köper in externt.  

Nordea har årliga genomgångar av dess kunder vilket gör att de upptäcker om de har 

någon oren revisionsberättelse. Länsförsäkringar tittar alltid fem år tillbaka och Swedbank 

går tillbaka i tiden ifall det finns en anledning. Handelsbanken gör en kreditupplysning av 

företaget där det framkommer om företaget tidigare har haft en oren revisionsberättelse, 

detta bokslut kontrolleras i så fall. Även Länsförsäkringar gör kreditupplysningar och då det 

framkommer att företaget har en oren revisionsberättelse avstår de från att lämna krediter. 

Nordea och Handelsbanken kan även avstå ifall de bedömer att anledningen är allvarlig.  

5.2 Analys av tidigare studier  

Totalt sett har vi granskat och analyserat åtta vetenskapliga artiklar inom det ämnesområdet 

som är relevant för att besvara våra frågeställningar. Alla tidigare studier förutom en drar 

samma slutsats, att revisionsberättelsen har betydelse i bankernas kreditprövningsprocess. 

Den studie som visar det motsatta är gjord i Kina och redovisningskulturen där skiljer sig 

från svensk, vilket kan vara en anledning till att resultatet blev annorlunda. Slutsatserna i 
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den undersökningen var att en oren revisionsberättelse inte medförde någon större negativ 

effekt än en ren revisionsberättelse. Eftersom revisionsberättelsen är revisorernas definitiva 

uttalanden så har inte heller revisionsberättelsen någon väsentlig betydelse när banker skall 

bevilja kredit, enligt Jun Lin, Qinglian Tang och Jason Xiao.  

Alla de andra studierna vi analyserat motsätter sig detta mer eller mindre. Duréndez 

Gomez-Guillamon (2003) omfattande enkätundersökning i Spanien konstaterar att 

revisionsberättelsen har en central betydelse vid kreditgivning. Revisorns arbete som 

resulterar i en revisionsberättelse fungerar som en garanti att den ekonomiska informationen 

speglar verksamheten på ett sannhetsenligt sätt. Dessutom drar Duréndez Gomez-Guillamon 

slutsatsen att revisionsberättelsen används som beslutsunderlag vid bankernas kreditgivning 

samt att en oren revisionsberättelse minskar förtroendet för årsredovisningen och låntagaren. 

Även undersökningen som genomfördes i USA av Schneider och Church (2008) påvisar att 

en oren revisionsberättelse försvagar tillförlitligheten i de finansiella rapporterna och att 

kvalitetssäkrade rapporter av revisorn har en viktig funktion i bankers 

kreditbedömningsprocess. Värt att understryka är att denna undersökning koncentreras 

främst på revisorns uttalande i revisionsberättelsen om företags interna kontroll.  

Även professorerna Thorell och Norberg (2003) hävdar i sin artikel, att 

revisionsberättelsen har betydelse vid kreditgivning. Anmärkningsvärt är att professorerna 

bedömer att denna betydelse överdrivs. De betraktar att personliga kontakter och 

betalningsmärkningar är mer avgörande i samband med att banker skall bevilja kredit. 

Överlag anser Thorell och Norberg att andra faktorer är betydligt väsentligare i 

kreditprövningsprocessen än revision och revisionsberättelsen. Berry (1993) är lite inne på 

Thorell och Norbergs spår. Han påstår i sin artikel att revisionsberättelsen betydelse har 

minskat i bankernas beslutsprocess vid kreditgivning. Enligt Berry lägger bankerna stor vikt 

på andra omständigheter vid kreditgivning såsom säkerhet, personliga kontakter och 

företagets fortlevnad.  

Två av de vetenskapliga artiklarna vi undersökt har inriktat sig mer på små företag och 

deras motiv till frivillig revision där slutprodukten är revisionsberättelsen. Collins (2003) 

studie visar att det främsta motivet till att småföretag väljer frivillig revision är att förse 

kreditgivare med en ren revisionsberättelse och kvalitetssäkrad information. Dessutom var 

det främst banker som var positiva till frivillig revision, eftersom de använder 

revisionsberättelsen kreditprövningsprocessen. Ungefär liknande resultat kom Carey (2000) 

fram till i sin studie. Även i denna utredning var det främsta argumentet till revision i 

småföretag att förbättra lånevillkoren.  

Sammanfattningsvis har sju av de åtta studier vi undersökt dragit slutsatsen att 

revisionsberättelsen har betydelse för när banker skall bevilja lån. Däremot råder det delade 

meningar om hur stor denna betydelse är och vilken omständighet som har störst inflytande i 

processen. 

5.3 Jämförelse mellan tidigare studier och vår empiriska 
undersökning 

Samtliga banker och sju av det åtta vetenskapliga artiklarna vi granskat anser att 

revisionsberättelsen har betydelse i samband med kreditgivningsprocessen. Dock är denna 

betydelse av beaktansvärt varierande grad. Det är framförallt en bank och två vetenskapliga 

artiklar som anser att revisionsberättelsen roll inte är lika väsentlig i jämförelse med övriga 

respondenter och artiklar. Banken är Nordea och de bedömer att revisionsberättelsens 

betydelse inte är lika viktig eftersom de inte ställer krav på att den finansiella informationen 

skall vara granskade av en revisor och därmed innehålla en revisionsberättelse. Enligt 
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Thorell och Norberg (2003) har revisionsberättelsen inte heller så stor betydelse. De tycker 

att denna betydelse överdrivs och att det finns andra faktorer som är betydligt viktigare i 

kreditprövningsprocessen. Även Berry (1993) drar slutsatsen från sin forskning att 

revisionsberättelsen betydelse vid kreditgivning inte är så stor och dessutom har den minskat 

över tid. Övriga respondenter och vetenskapliga artiklar skiljer sig från ovan nämnda genom 

att de anser att revisionsberättelsen har större betydelse i kreditgivningsprocessen. 

Handelsbanken är en av bankerna som poängterar att det är väldigt viktigt att den finansiella 

informationen är granskad och kvalitetssäkrad av en revisor och innehåller en 

revisionsberättelse. Forskning genomförd av Duéndez betonar även den att 

revisionsberättelsens betydelse i kreditprövningsprocessen är väldigt viktig och central. En 

av de vetenskapliga artiklar vi analyserat skiljer sig från samtliga andra artiklar men även 

från hela vår empiriska undersökning. Den studien är genomförd i Kina och slutsatsen är att 

revisionsberättelsen inte har någon betydelse vid kreditgivning. 

Överlag är likheterna många om man jämför den empiriska undersökningen med 

tidigare gjorda studier inom ämnet. Det som främst skiljer sig mellan respondenterna och 

tidigare studier är storleken på betydelsen. 

När det gäller hur banker förhåller sig till en oren revisionsberättelse vid kreditgivning 

stämmer vår empiriska undersökning överens med tidigare studier. Samtliga banker tar 

hänsyn till om företaget fått en oren revisionsberättelse vilket även Duéndez undersökning 

påvisar. I den studien framhävs att en revisionsberättelse skapar förtroende för 

årsredovisningens innehåll och den används som underlag i bankernas 

kreditgivningsprocess. Även Berry drar slutsatsen att en oren revisionsberättelse försvagar 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. 

Den empiriska undersökningen stämmer bra överens med de tidigare studier vi granskat 

och presenterat i teorin. Därmed överensstämmer teorin med empirin.   
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6 Slutsats  
 

 detta kapitel presenterar vi de slutsatser som är baserade på den empiriska 

undersökningen. Vi börjar med att göra en återkoppling till våra frågeställningar och 

vårt syfte. Därefter presenterar vi de slutsatser denna uppsats har gett upphov till. Vi delar 

även med oss av våra egna tankar och reflektioner kring slutsatserna. 

6.1 Återkoppling till våra frågeställningar och vårt syfte 

Vi vill börja med att återkoppla till våra frågeställningar och vårt syfte med denna uppsats. 

Våra två huvudfrågor under uppsatsens gång har varit:  

- Tar bankerna hänsyn till om årsredovisningen är reviderad och därmed innehåller 

en revisionsberättelse i kreditprövningsprocessen? 

- Hur förhåller sig banker till en oren revisionsberättelse?  

 Vårt syfte har varit att undersöka revisionsberättelsen betydelse i samband med 

kreditprövningsprocessen och om banker tar hänsyn till om årsredovisningen är granskad av 

en revisor och därmed innehåller en revisionsberättelse.  Dessutom har avsikten varit att 

granska hur banker förhåller sig till en oren revisionsberättelse.   

6.1.1 Revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning 

Vid vår granskning av tidigare studier inom ämnesområdet har vi konstaterat att 

revisionsberättelsen har betydelse vid kreditgivning. Den enda vetenskapliga artikeln som 

motsätter sig detta är gjord i Kina och vi bedömer att denna inte är relevant, när vi skall dra 

slutsatser från vår empiriska undersökning. Anledningen till detta är att vi anser det svårt att 

jämföra svensk och kinesisk redovisningskultur. Hur stor just denna betydelse är skiljer sig 

åt mellan de olika studierna. Vår egen uppfattning är att revisionsberättelsen har betydelse i 

bankernas kreditgivning men att det finns andra faktorer som också är viktiga. Det kan 

exempelvis vara återbetalningsförmåga, betalningsanmärkningar, företagets fortlevnad och 

personliga kontakter. Detta får vi bekräftat genom två studier där det understyrks att andra 

faktorer är viktigare än att just årsredovisning innehåller revisionsberättelse. 

Utifrån vår empiriska undersökning kan vi även dra slutsatsen att revisionsberättelsen 

har betydelse vid bankernas kreditgivning. För vissa banker är det ett krav vid större 

investeringar eller om företaget ingår i en koncern men för andra krävs det alltid reviderade 

årsredovisningar i kreditgivningsprocessen. De flesta banker vi intervjuat är överens om att 

revisionsberättelsen skapar tillförlitlighet och förtroende och vi kan därmed dra slutsatsen att 

en reviderad årsredovisning är en kvalitetsstämpel. Vi tror att bankerna kommer påverkas 

mycket vid revisionspliktens avskaffande. Motivet till detta är att bankerna kommer få lägga 

ner mer resurser på att kvalitetssäkra informationen, vilket revisorerna tidigare gjort. I 

dagsläget anser vi att bankerna sitter i en ”guldsits” eftersom de själva inte behöver lägga 

ner tid och pengar på att avgöra om årsredovisningen stämmer och om den speglar 

verksamheten.  

6.1.2 Hur förhåller sig banker till en oren revisionsberättelse vid 
kreditgivning? 

Alla de banker vi intervjuat tar hänsyn till om revisionsberättelsen är ren eller oren. Även 

tidigare studier inom ämnet visar att revisionsberättelsen används som beslutsunderlag och 

att den är i hög grad relevant i bankernas kreditprövningsprocess. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att bankerna tar hänsyn till en oren revisionsberättelse. Det är endast 
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Länsförsäkringar som avstår från att lämna krediter om ett företag har en oren 

revisionsberättelse. De övriga bankerna tar reda på bakgrunden till den orena 

revisionsberättelsen och utifrån denna bedömer bankerna om de skall bevilja kredit eller 

inte. Vi kan i alla fall dra slutsatsen att en oren revisionsberättelse påverkar 

kreditprövningsprocessen negativt. Detta kan yttra sig i att företaget med oren 

revisionsberättelse antingen inte blir beviljad kredit eller att kreditprövningsprocessen 

försvåras.  

Något som förvånade oss är att inte fler banker går tillbaka i tiden för att undersöka om 

företaget haft oren revisionsberättelser. Det är bara två av fyra banker som går tillbaka i 

tiden för att kontrollera hur företaget sett ut historiskt i revisionsberättelserna. 

Vår slutliga bedömning är således att revisionen och revisionsberättelsen har betydelse 

vid bankernas kreditgivning. Både studier gjorda utomlands som exempelvis Spanien, USA 

och Storbritannien och vår empiriska undersökning betonar nyttan av revisionen och 

revisionsberättelsen i kreditprövningsprocessen.  

6.2 Egna reflektioner och tankar 

6.2.1 Vår syn på revisionsberättelsen  

Tankarna vi hade innan vi började med arbetet har bekräftats under arbetets gång. 

Revisionen är viktig för den skapar förtroende och tillförlitlighet till den ekonomiska 

informationen. Intressenterna, i vårt fall bankerna, kan på så sätt förlita sig på att 

årsredovisningen är sannhetsenlig och ger en rättvis bild av företaget. Både att lagarna följs 

som de skall men även att det inte förekommer något mygel med företaget.  Detta är något 

som kan få stora konsekvenser för bankerna vid kreditgivning då de kan leda till 

kreditförluster. Vi ser därför med spänning framemot hur det kommer att se ut och fungera 

rent praktiskt efter att revisionsplikten skall avskaffas. Kommer bankerna kräva reviderat 

material i alla fall eller får bankerna själva kvalitetssäkra den finansiella informationen? 

Den orena revisionsberättelsen har visat sig vara viktig på så vis att alla bankerna 

använder den som beslutsunderlag i kreditprövningsprocessen, men i olika stor utsträckning. 

Vi trodde att bankerna skulle se hårdare på en oren revisionsberättelse än vad de gjorde. 

Dock spelar den ändå en viktig roll men man tittar även på flera andra faktorer som också är 

viktiga. Vår antydan var att en oren revisionsberättelse med en allvarlig anmärkning genast 

skulle nekas kredit, men det visade sig att bankerna ändå kan godkänna detta. Deras 

helhetssyn av företaget avgör det slutgiltiga valet. Revisorn har ett viktigt jobb där dennes 

arbete är till stor betydelse för många, vi ser därför med stor glädje på framtiden där även vi 

förhoppningsvis kan arbeta som revisor.  

6.2.2 Varför tror vi att det finns skillnader mellan bankerna? 

Bankerna vi har varit i kontakt med har varit entydiga i vissa frågor men det har även 

förekommit skillnader. Dessa skillnader kan bero på flera olika faktorer, vi tror att en stor 

del av skillnaderna kan förklaras av olika företagskulturer. De tre storbankerna har en lång 

historia bakom sig som de kan använda sig av i nya ärenden. Bankerna har även haft olika 

nischer på bankmarknaden där Swedbank via Sparbankerna mer har riktat sig åt 

privatpersoner samtidigt som Nordea och Handelsbanken oftare fokuserat på 

företagskunder.  Detta tror vi kan ha en påverkan i dagens arbete då de har lärt sig av gamla 

incidenter och problem. Det är kanske därför de har en annan syn på exempelvis orena 

revisionsberättelser då de lärt sig vilka anmärkningar man skall lägga större vikt vid eller att 

annan information väger tyngre än revisionsberättelsen. Länsförsäkringar som är den mindre 
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banken och inte har funnits så länge har inte samma kunskap och historia bakom sig inom 

banksektorn.  Om Länsförsäkringar fortfarande bedriver bankverksamhet om 20 år tror vi att 

det är möjligt att deras syn på revision och revisionsberättelse fått en annan innebörd och 

närmat sig storbankerna. Man kan även se att Länsförsäkringar har den minsta 

kreditförsluten av bankerna år 2009. Detta beror givetvis på att de är en mindre bank än de 

övriga men även på att de ställer högre krav vid kreditgivning och är mer försiktiga då 

kreditförlusterna slår hårdare mot företaget då de inte har samma resurser som storbankerna. 

Vid bedömning av bankernas kreditförluster får man ta hänsyn till finanskrisen då den 

påverkade bankerna i olika grad. Handelsbanken som bedriver verksamhet även i 

Storbritannien klarade sig bra genom finanskrisen då den slog till nästan ett år innan den 

kom till Sverige. Det ledde till att banken kunde expandera och plocka marknadsdelar från 

de engelska bankerna som då fick stora problem. Swedbank och Nordea investerade i 

Baltikum där de sedan gjorde stora förluster. Detta visar även på att dessa banker är 

riskbenägna och vågar ta risker och kreditförsluter på ett annat sätt än de andra bankerna.  

Bankernas bonussystem har varit i blåsvädret de senaste åren, då storbankerna visat 

kreditförluster samtidigt som de delat ut skyhöga bonusar. Exempelvis har Nordea backats 

upp av staten för att kunna finansiera sina kreditförluster och bonusar. Dock stoppade 

Swedbank sina bonusar för år 2009 medans Länsförsäkringar delar ut en ersättning till alla 

sina anställda och inte enbart till VD, styrelse och andra nyckelpersoner i bankerna. 

Handelsbanken som inte har något bonussystem alls står utanför diskussionen. Fast att 

bankerna har kreditförsluter men ändå delar ut miljoner i bonus, ger de en delad mening där 

kreditförlusterna ses som acceptabla och inte som är ett problem. Bankernas smärtgräns vad 

gäller kreditförluster verkar inte ha överträtts då bonusarna ändå delas ut. Man kan dock se 

skillnaden mellan bankernas bonussystem då exempelvis Länsförsäkringar delar ut en extra 

ersättning till alla anställda samtidigt som Nordea och Swedbank har utsett vissa personer 

som anses vara mer viktiga än övriga anställda. Alla anställda inom ett företag är viktiga då 

man arbetar i ett lagspel för att man skall nå bra resultat. Kreditgivarna på ”golvet” som ser 

de högt uppsattas bonusar kanske då ändrar sin syn på kreditförluster då de ändå inte 

påverkar bankens bonusprogram.  
 

 



  

    Marina Idee Schultz & Anna Olsson  

  Kandidatuppsats VT 2010, Grupp 26 

  - 32 - 

7 Avslutning 
 

  detta avslutande kapitel redogör vi för vår värdering av uppsatsen och resultatet av 

den. Vi ger även förslag till fortsatta studier som vi tycker hade varit intressanta att 

forska vidare inom. 

7.1 Värdering av uppsatsen 

Utifrån vårt resultat av denna uppsats har vi knappast utvecklat någon ny teori. Däremot har 

denna studie teoretiskt bidragit till att styrka och förstärka tidigare forskning inom området.  

När vi värderar vår uppsats är det värt att framhålla att sekundära källor kan innehålla 

brister. Tyvärr kan man aldrig utesluta att författarna till en bok har påverkats av egna 

åsikter och värderingar. Däremot stämmer primära data i form av intervjuer mer överens 

med verkligheten. Orsaken till detta är att vi fått bearbetat material skickat till vår mejl 

istället för att själva genomföra en tolkning av en muntlig intervju. 

7.2 Värdering av resultatet 

De frågeställningar vi ville få svar på anser vi att vi fått besvarade med denna uppsats. Även 

vårt syfte som vi angett i början av uppsatsen tycker vi att vi uppfyllt. Vi anser att läsaren 

fått en bra bild av vad revisionen och revisionsberättelsen innebär samt vilken betydelse 

dessa har i bankernas kreditgivningsprocess.  

7.3 Förslag på fortsatta studier 

Eftersom vi har dragit slutsatsen att revisionen har betydelse vid kreditgivning så hade man 

vidare kunnat undersöka hur revisionspliktens avskaffande kommer att påverka bankerna. 

Kommer bankerna få lägga ner mer resurser på att kvalitetssäkra informationen eller väljer 

småbolagen fortfarande att använda sig av frivillig revision? Då kan man också studera om 

kreditgivningsprocessen skiljer sig mellan en stor stad och en by på landet. Är kriterierna 

olika och är revisionens betydelse densamma i en liten by eller i en stor stad? Det hade även 

varit intressant att gå djupare in på om det förekommer någon skillnad i om revisorn 

representerar någon av de stora revisionsbyråerna eller en liten? 

I 
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Bilaga 1; FAR:s mall för en ren revisionsberättelse 
 

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till årsstämman i ........ Organisationsnummer 556000-0000 

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 

för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) 

ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) 

revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 

(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 

revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. (Särskild förteckning 

över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.) 

 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 

disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

A.A. Auktoriserad/godkänd revisor 



 

Bilaga 2; Oren revisionsberättelse Morphic 
 

 
 

Revisionsberättelse 
 

Till årsstämman i 

Morphic Technologies AB (publ) 
Org nr 556580-2526 

 

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning i Morphic Technologies AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2008. 

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna 31-79. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 

och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 

att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen 

tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 

revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 

de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 

årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. vi har även granskat om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 

uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets 

resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i 

enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi 

tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 

koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen har styrelsens arbete uppvisat uppenbara brister under den senare 

delen av räkenskapsåret. En grundläggande orsak till detta har enligt vår bedömning varit den starka 

ställning och operativa roll som två av bolagets grundare, styrelseordföranden Peter Enå och 
styrelseledamoten Kurt Dahlberg, haft i såväl styrelsearbetet som i bolagets löpande verksamhet. Vi har 

noterat bl.a. att Enå deltagit i och påverkat den löpande förvaltningen i en omfattning och på sätt som stått 

i strid med styrelsens arbetsordning och utan att Enå erhållit annat mandat från styrelsen samt att 
Dahlberg, med Enås goda minne, åsidosatt de regler (det s.k. ambassadörsundantaget) i NASDAQ OMX 

regelverk för emittenter som, om de hade iakttagits, skulle ha begränsat utrymmet för Dahlberg att verka 
operativt i bolaget. Bristerna i styrelsearbetet har bl.a. framgått i frågan huruvida bolaget skulle göra 

investeringar i det grekiska företaget Advent. Av styrelseprotokollen kan utläsas att styrelsen, efter att 

frågan behandlats vid flera tillfällen, beslutat sig för att inte göra någon investering i Advent. Vid 
revisionen har framkommit information som vid en samlad bedömning indikerar att Enå och Dahlberg 

aktivt har verkat för Adventinvesteringen, bl.a. genom att uppmana vissa ledande befattningshavare att 
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göra denna investering privat. Vi kan, mot bakgrund av den information som vi fått, dock inte utesluta att 

dessa privata investeringar kan ha gjorts för bolagets räkning. Det har vidare framkommit att bolagets 
italienska dotterbolag har gjort utbetalningar på 300 000 Euro till Advent med hänvisning till avtal mellan 

bolagen. Den italienska dotterbolagschefen har upplyst oss om att avtalet har ingåtts på initiativ av 
Dahlberg samt att dotterbolaget inte har erhållit avtalade tjänster från Advent motsvarande detta belopp. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger det tveksamheter kring kostnader hänförliga till 

konsultuppdrag utförda av Skyraider AB. Tveksamheterna är av den art att det inte kan utesluta att bolaget 
belastats med kostnader för tjänster som inte blivit utförda i motsvarande omfattning. 

Det kan inte uteslutas att bristerna i styrelsearbetet och de ovan angivna förhållandena avseende Advent 
och Skyraider, kan ha medfört ekonomisk skada för bolaget. Ansvaret för eventuell skada i dessa 

hänseenden åvilar enligt vår bedömning främst Enå och Dahlberg. I syfte att bereda bolaget möjlighet att 

vidta nödvändiga ytterligare utredningar och eventuella rättsliga åtgärder, avstyrker vi därför att 
årsstämman beviljar Enå och Dahlberg ansvarsfrihet. Vi har mot ovanstående bakgrund övervägt även 

verkställande direktören Martin Valfridssons ansvar för eventuell skada vad avser transaktionerna med 

Skyraider. Vid en samlad bedömning, varvid vi särskilt beaktat Enås och Dahlbergs starka ställning och 
operativa roll i bolaget, bedömer vi det vara rimligt att tillstyrka att årsstämman beviljar Valfridsson 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi tillstyrker även att årsstämman beviljar den tidigare verkställande 
direktören Jonas Eklind ansvarsfrihet för räkenskapsåret, liksom för styrelseledamöterna Peter Ekenger, 

Annette Myrheim och Kjell Östergren. För information vill vi också nämna att i mars 2009 har Dahlberg 

för bolagets räkning skrivit på ett anställningsavtal för Dan Borgström, vilket gäller retroaktivt från 1 
oktober 2008. Enligt tidigare verkställande direktören Jonas Eklind var Borgström inte anställd vid 

tidpunkten då Eklind lämnade bolaget den 28 oktober 2008. Det kan inte uteslutas att denna åtgärd från 
Dahlbergs sida kan ha medfört skada för bolaget. Då åtgärden vidtagits under räkenskapsåret 2009 

aktualiseras ansvarsfrihetsfrågan först i revisionsberättelsen för 2009. 

 

Stockholm den 30 April 2009 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Michael Bengtsson 

Auktoriserad revisor 


