
 

  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
VT 2006 
 
 
 
 

 
Revisionen som dokument 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Emil Andersson                  Handledare: Bino Catasús 
 Martina Ronquist    

 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
Audit is a solid process with many and extensive interactions between the auditor and the 
companies and have an important function, not just as a control device, but as well as an 
assistance in the companies finance departments.  
 
The audit have a large number of interested users, their possibility of insights in the audit is 
limited to the audit report. The audit report has been exposed to criticism among them the 
design of standardization and lack of information. 
 
Small companies are important for the public economy and are often dependent of banks as 
supplier of loan capital. That connection brings us to the purpose of try to find out how one of 
the interested users of the audit report, the creditor, considers the audit report in their 
profession.  
 
The study that covers the analysis and conclusions is accomplished thorough interviews with 
basis in a fictitious company with an annual report and attached audit reports shaped to suit 
the purpose of the study. 
 
The company with the annual report as basis was exposed to a credit judgement at four big 
banks in Sweden. After the initial judgement of the companies� accounts four audit reports 
were isolated put forward. The aim was to see how their judgement was affected by the 
different audit reports.  
 
Our conclusion shows that the audit in its sense of practice has a meaning but at a lesser 
extent as a document. A significant pattern we noticed was that if the explanatory paragraph 
which the respondent valued as less important in his or her credit procedure the unqualified 
audit report did not have to effect the credit decision in a negative matter. Remarkable was 
that if the case of an established relation the information in the explanatory paragraph in the 
audit report occasionally was interpreted as out of date since it already was observed by the 
creditor or because of their larger confidence in their costumes rather than in the auditor.  
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Sammandrag 
 
Revisionen är en gedigen process med många och omfattande interaktioner mellan revisorn 
och företaget, den har en viktig funktion, inte bara i sin roll som kontrollorgan utan också som 
hjälp för företagen i deras ekonomifunktioner. Revisionen har en mängd externa intressenter, 
deras möjlighet att ta del av revisionen inskränker sig till revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen har blivit kritiserad bland annat på grund av dess standardiserade 
utformning och brist på information. Småföretag är viktiga för samhällsekonomin och dessa 
är till stor del beroende av lånefinansiering från banker. Förslag om avskaffande av 
revisionsplikten för mindre företag gör det intressant att undersöka hur kreditgivarna beaktar 
revisionsberättelsen vid en kreditbedömning. Uppsatsens syfte är därmed att försöka ta reda 
på hur en grupp av externa intressenter, kreditgivarna, behandlar revisionsberättelsen i sitt 
yrkesutövande. 
  
Undersökningen som ligger till grund för uppsatsens analys och slutsatser är genomförd som 
fyra kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i ett fiktivt företag med en årsredovisning och 
tillhörande revisionsberättelser anpassade efter uppsatsens syfte. Företaget med 
årsredovisningen som grund fick genomgå en kreditbedömning hos respondenter på olika 
storbanker i Sverige. Efter inledande bedömning av räkenskaperna lades isolerat till 
bedömningsgrunden olika typer av orena revisionsberättelse för att se hur bedömningen 
påverkades.  
 
Slutsatsen är att revisionen i sig har stor betydelse men som dokument är betydelsen inte lika 
avgörande. Ett tydligt mönster var att om anmärkningen i revisionsberättelsen föll utanför de 
poster som respondenten såg som viktigast vid kreditgivning behöver en oren 
revisionsberättelse inte ha någon negativ påverkan vid kreditförfarandet. Anmärkningsvärt var 
att om en relation finns etablerad med den kreditsökande upplevs informationen i 
revisionsberättelsen ibland som inaktuell då kreditgivarna redan hade uppmärksammat 
problemet eller har större förtroende till sina kunder än till revisorn.  
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1. Inledning 
 
Kraven för att finansiell information skall anses som trovärdig har ökat i samband med 
redovisningsskandaler världen över. Om redovisningen skall uppfylla sina externa funktioner 
krävs det att den kan anses som tillförlitlig. En extern granskning, som revisionen, anses 
kunna öka den eftersträvansvärda tillförlitligheten. Den traditionella synen på relationen 
mellan redovisning och revision är att revision härrör ur redovisningen. I sin artikel Making 
things auditable ifrågasätter Michael Power om denna syn fortfarande är valid. Han skriver att 
man skulle kunna säga att redovisningspolicyns historia inte bara har utvecklats för att följa 
lagar och rekommendationer utan också för att göra redovisningen reviderbar. Vidare belägg 
för att redovisningen lika mycket är en produkt av revisionen som vice versa ger han genom 
att hänvisa till hur revisionsprocessen ser ut idag. Revisionsbevisen finns inte bara där, de 
måste konstrueras för att användas i revisionen utifrån kunskap om revisionsprocessen.1 Detta 
och ökade kraven på tillförlitlighet är argument för revisionens stora betydelse. 
 
För att de finansiella marknaderna skall fungera är tillförlitlig information ett krav. 
Tillförlitlig information är fundamental för att investerare skall kunna avgöra var de skall 
placera sina pengar. Tillförlitlighet skapar även förtroende och detta är en förutsättning för att 
företag skall kunna driva sina verksamheter, utan förtroende från omgivningen får de inte 
tillgång till kapital, varken i form av pengar eller människor. Förändringar hos individer, i 
organisationer och samhället har gjort tillitsproblem tydliga. Mänsklig kunskap, handling och 
kommunikation bygger på förtroende och samhället skulle ha svårt att fungera utan det.2 Inom 
näringslivet ses förtroende som en grundläggande förutsättning för att skapa och bibehålla 
affärsrelationer.3 Då en affärsrelation ofta innehåller och omges av stor komplexitet är det 
självklart att utgå ifrån att ett förtroende parterna emellan är fundamentalt för relationens 
uppkomst, funktion och fortlevnad.4 Förtroende för företag grundas, innan relationen ingås, 
bland annat på dess rykte och på att företaget följer formella krav, så som lagar, förordningar 
och rekommendationer. Förtroendet förstärks inom relationen så länge parterna konsekvent 
beter sig inom avtalade ramar och kutym. På grund av det ständigt närvarande riskmomentet 
är ett förtroende mellan två parter alltid relevant.5 När förtroende saknas infinner sig i dess 

                                                
1 Power (1996) Making things auditable 
2 Aronsson (2001) Tillitens ansikten, s. 14. 
3 Aronsson (2001) Tillitens ansikten, s. 155. 
4 Aronsson (2001) Tillitens ansikten, s. 168. 
5 Aronsson (2001) Tillitens ansikten, s. 169. 
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ställe ett stort kontrollbehov. Det behövs ett bevis på att utlåtanden är korrekta och återspeglar 
en bild som stämmer med verkligheten. Allt handlar om förtroende, hade fullt förtroende 
funnits hade behovet av kontroller och verifikationer varit obefintligt.  
 
Att bevilja en kredit är en inledning, eller fortsättning, till en affärsrelation mellan 
kreditgivaren och kredittagaren. Trots att det för utomstående kan ge intryck av att en 
kreditrelation är mindre komplex och i stället mer byråkratisk och regelstyrd relation är tilliten 
här lika viktig som vid andra relationer.6 Då återbetalningsförmågan är av största vikt vid 
kreditgivning är företagsledarens ärlighet av stor betydelse för fullföljande av 
kreditöverenskommelsen. Svedin betonar betydelsen av att en kreditrelation bygger på ärliga 
avsikter.7 
 
Behovet av revision har funnits lika länge som kommersiella verksamheter, men fick en större 
betydelse då ägandet och kontrollen av aktiebolagen separerades. 8 Revisionen spelar en 
värdefull roll i ambitionen att minska den asymmetriska information som präglar denna 
relation mellan företaget, dess ägare och andra intressenter.9 Enligt svenska aktiebolagslagen 
är samtliga aktiebolag skyldiga att anlita en extern revisor för revidering av sina finansiella 
rapporter.10 Revisionen möjliggör för samtliga ägare att kontrollera sina investeringar genom 
att företaget tvingas lämna ekonomisk information granskad av en revisor. Syftet med de 
externa ekonomiska rapporterna, där årsredovisningen har en central roll, är att tillgodose 
intressenterna med information angående företagets ekonomi.11 Genom revisorernas kontroll 
av redovisning, bokslutsarbete och ledningens förvaltning erhålls en viss garanti för 
riktigheten i de uppgifter årsredovisningen innehåller. Slutprodukten av den granskning 
revisorerna gör är revisionsberättelsen.  
 
Revisionen och revisionsberättelsen har många intressenter och däribland kreditgivarna. 
Enligt Svedin är det för en kreditgivare betydelsefullt att det finns en revisionsberättelse, att 
den inte innehåller anmärkningar och att den är undertecknad.12 Utformningen på 
revisionsberättelsen har kritiserats, den anses alltför standardiserad och innehåller lite 
information om revisionen. Revisionsberättelsens standardisering och det faktum att den hos 
de flesta aktiebolag ser i stort sett likadan ut år efter år har bidragit till att den ofta inte läses 
av intressenter, då dessa tar för givet att den inte innehåller någonting intressant.13 
Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapport från revisionen som finns tillgänglig för 
externa intressenter, det kan ses som en liten output i förhållande till produktionen. 
  
Stora, framför allt börsnoterade företag har en stor flora när det gäller metoder för 
kapitalanskaffning. De har i regel också den interna kunskap och många kapitalstarka 
intressenter som krävs för att anskaffa kapital till företaget. Mindre företag är ofta i stort 
behov av lånefinansiering och har i de flesta fall ingen annan än banken att vända sig till. 
Därför är deras relation med banken av yttersta vikt. I ett större perspektiv handlar det om 
tillväxt och välfärd vilket hämmas om inte småföretag får möjlighet att expandera. Små och 
medelstora företags finansiering är en viktig fråga för ekonomisk tillväxt i Sverige.14 
                                                
6 Svedin (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 11 
7 Svedin (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag 
8 Messier (2006) Auditing & Assurance Services, s. 6 
9 Messier (2006) Auditing & Assurance Services, s. 8 
10 Sveriges Rikes Lag (2006) Aktiebolagslag, 2005:551 
11 Thomasson m.fl. (2005) Den nya affärsredovisningen, s. 328 
12 Svedin (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 39 
13 Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag (1993) Revision - en antologi 
14 Svensson (2004) Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag  
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Ovanstående diskussion och förslaget att avskaffa kravet på revision för mindre företag har 
fångat vårt intresse att undersöka huruvida revisionsberättelsen har någon betydelse vid 
kreditgivning. Bra relation med och förtroende från banken är speciellt viktigt för mindre 
företag då de som tidigare nämnt ofta är beroende av finansiering genom krediter. 
Räkenskaperna som revisorerna granskar är en stor del av det underlag som kreditgivare 
använder vid sin bedömning. Vi ställer oss frågan om revisionsberättelsen har någon 
betydelse i samband med en kreditpropå och om den ges någon mer uppmärksamhet efter att 
dess existens bekräftats.  
 
 

1.1 Tidigare forskning  
 
Det har gjorts en hel del forskning som behandlar revisionens betydelse vid kreditgivning.  
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón har gjort en undersökning i USA 2000 angående 
revisionsberättelsens användbarhet, The usefulness of the audit report in investment and 
financing decisions. Undersökningen utfördes genom en enkät som skickades per e-post till 
två av revisionsberättelsens intressenter, kreditgivare och analytiker. Studien syftade till att se 
hur respondenterna påverkas om revisionsberättelsen är ren eller oren när de två grupperna av 
intressenter investerar i företag eller beviljar lån till dem. Studien visar på att dessa användare 
av revisionsberättelsen anser att informationen i revisionsberättelsen är användbar och viktig 
vid beslutsfattande rörande investering och finansiering av företag och storlek och beviljande 
av lån. Gruppen kreditgivare hade en stark uppfattning om att deras beslut påverkades om 
revisionsberättelsen var ren eller oren. Deras attityd mot företagen påverkades även utifrån 
om revisionsberättelsen var ren eller oren. De tyckte inte, till lika hög grad, att det påverkade 
storleken på lånet som söktes.15  
 
I en artikel av Ulf Gometz i artikelsamlingen Revisorn - en antologi diskuteras huruvida 
revisionsberättelsen är stereotyp, innehållslös och ointressant. Författaren till artikeln ställer 
sig frågan om revisionsberättelserna verkligen blir lästa. Revisionsberättelserna för de flesta 
aktiebolag varierar mycket litet från år till år. Ofta visar det sig dock att revisionsberättelserna 
innehåller särskilda upplysningar och anmärkningar som inte uppmärksammats. Att 
revisionsberättelsen inte har uppmärksammats har enligt artikeln särskilt ofta gällt banker och 
kreditinstitut. Användarna har utgått ifrån att revisionsberättelsen �som vanligt� inte 
innehåller något av intresse. Det har även visat sig vara av betydelse vilken revisionsbyrå och 
revisor man har anlitat. Har företaget anlitat en väl ansedd revisionsbyrå eller revisor har 
kreditgivarna noterat det utan att sedan läsa själva revisionsberättelsen. En väl ansedd revisor 
betyder inte att företaget han eller hon reviderar är kreditvärdigt. Det man snarare borde 
förvänta sig är att eventuella oriktigheter i företagets information återspeglas i 
revisionsberättelsen. 16 
 
Enligt en tidigare magisteruppsats, Förtroendet för revisionsberättelsen ur ett 
kreditgivarperspektiv, från Handelshögskolan i Göteborg 2004, har det undersökts hur 
kreditgivarnas förtroende för revisorn och revisionsberättelsen ser ut. De har genomfört en 
kvalitativ studie genom intervjuer med kreditgivare på banker. Studien visar att 
revisionsberättelsen har stor betydelse för kreditgivare vid kreditanalys av företag. De kom 

                                                
15 Gómez-Guillamón (2000) The usefulness of the audit report in investment and financing decisions 
16 Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag (1993) Revisorn � en antologi, s. 265-266 
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även fram till att respondenterna var relativt nöjda med innehållet av revisionsberättelsen även 
om det fanns viss skepsis till den standardiserade utformningen. Det var viktigt för bankerna 
att revisionsberättelsen var ren för att de överhuvudtaget skulle göra ytterligare kreditanalys. 
De såg revisionen som ett kvitto på att allt står rätt till i företaget och att revisorn genom 
denna ger sitt godkännande. Om revisionsberättelsen var oren fick den en ytterligare betydelse 
eftersom kreditgivarna då kunde gå vidare och göra en mer grundlig kontroll av det revisorn 
anmärkt på i revisionsberättelsen.  Det framgick att respondenterna ansåg att 
revisionsberättelsen alltför ofta var ren, de tyckte att det borde finnas mer att anmärka på, men 
de hade förhoppningar om att yrkeshedern upprätthålls. Flertalet av respondenterna ansåg att 
revisionsberättelsen har ett högt värde vid kreditanalyser av företag, främst då den är oren. De 
som inte gav revisionsberättelsen något högt värde ansåg att den var alltför standardiserad och 
alltför ofta ren. Revisionsberättelsen hade för dem stor betydelse eftersom revisorn anmärkt 
på fel i företaget. Det berodde på vad revisorn anmärkte på i revisionsberättelsen. 
Respondenterna såg anmärkningar som mer eller mindre allvarliga. Allvarligast för dem var 
anmärkningar som direkt påverkade företagets betalningsförmåga till banken. Av studien 
framgår det att respondenterna ansåg att vid en oren revisionsberättelse så har de som 
kreditgivare förmodligen innan revisorn gör en anmärkning i revisionsberättelsen redan 
uppmärksammat det som revisorn anmärker på. Revisionsberättelsen uppfattades ändå som ett 
bra instrument för att gå vidare i kreditanalysen och ge banken kunskap om vad som behöver 
kontrolleras extra noggrant. Respondenterna ansåg att förtroendet för revisorn och 
revisionsberättelsen hade minskat genom redovisningsskandalerna men överlag så var 
respondenternas förtroende för yrkeskåren gott. Personliga kontakten med företaget var den 
viktigaste källan till information, dock spelade en oren revisionsberättelse en större roll. 17  
 
Enligt en kandidatuppsats från Stockholms Universitet 2005, Revisionsberättelsen - enskilda 
användares uppfattningar, vars syfte var att genom enskilda användares uppfattningar 
synliggöra och ge en djupare förståelse för revisionsberättelsens betydelse för intressenterna, 
beaktas revisionsberättelsen endast när den är oren. Författarna hade använt sig av metoden 
introspektion. Deras slutsats var att intressenterna endast tillskriver den rena 
revisionsberättelsen en symbolisk betydelse, den standardiserade utformningen innebär att 
intressenterna inte behöver läsa den rena revisionsberättelsen. Det är vetskapen om att en 
revision genomförts som bidrar till intressenternas förtroende till företaget. Enligt uppsatsen 
har en oren revisionsberättelse en direkt negativ inverkan på intressenternas förtroende till 
företaget.18 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare forskning kring revisionsberättelsens betydelse vid kreditgivning visar på att om den 
avviker från standardutformningen, det vill säga är oren, så har den en negativ inverkan på 
användarnas förtroende till företaget och leder till att kreditgivarna gör en grundligare kontroll 
av det revisorn anmärker på. Den rena revisionsberättelsen ses endast som en formalitet och 
ett kvitto på genomförd revision. Vi har utvecklat problemet till att även omfatta hur olika 
typer av anmärkningar i revisionsberättelsen påverkar kreditgivarna utifrån vad teorin visar att 
de ser till vid kreditbedömning. Vi har framställt ett exempelföretag som skall klassas som ett 
mindre företag mot bakgrund av att mindre företag är i behov av lånefinansiering och att 
revisionen eventuellt skall slopas för de mindre företaget vilket gör det intressant att 

                                                
17 Aychouh & Persson (2004) Förtroendet för revisionsberättelsen - ur ett kreditgivarperspektiv 
18 Hansen och Isaksson (2005) Revisionsberättelsen � enskilda användares uppfattningar 
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undersöka hur kreditgivare som intressenter av revisionsberättelsen reagerar på experimentet. 
Vid en enkel frågeställning som ja eller nej, om revisionsberättelsen har betydelse vid 
kreditgivning, utgår vi ifrån att de allra flesta skulle svara ja, att revisionsberättelsen spelar 
roll. Därför har vi valt att försöka få svar på frågan genom att lämna fram fyra olika typer av 
orena revisionsberättelser, direkt efter kreditgivarnas bedömning av vårt exempelföretag utan 
bifogad revisionsberättelse, för att på så sätt få ett indirekt och mer trovärdigt och nyanserat 
svar. De anmärkningar vi har valt att ha med i de olika revisionsberättelserna är utformade 
utifrån den teori som legat till grund för undersökningen. På så sätt får vi även svar på om det 
som teorin säger påverkar en bedömning vid kreditgivning är det som påverkar bedömningen 
i realiteten genom det exempelföretag vi har framställt. Uppsatsens syfte är att skapa en bättre 
insikt om hur kreditgivare uppfattar revisionsberättelsen som dokument i samband med en 
låneansökan och hur stor vikt de lägger vid den utifrån olika avvikelser från 
standardutformningen.  
 

1.3 Frågeställning 
 
Har revisionsberättelsen någon betydelse och på vilket sätt beaktas denna vid bankers 
kreditgivning till småföretag?  
Har olika typer av anmärkningarna i revisionsberättelsen olika effekt vid kreditgivning? 
 

1.4 Syfte 
 
Studien skall undersöka om revisionsberättelsen har någon betydelse vid kreditgivning och  
på vilket sätt den orena revisionsberättelsen påverkar bedömningen och vilken typ av 
anmärkningar som kreditgivarna ser som allvarligast i sin bedömning. Genom att vid 
intervjutillfällena komma så nära som möjligt en autentisk kreditansökan, i form av ett 
exempelföretag, få en nyanserad bild av vilken roll en revisionsberättelse kan ha vid en 
kreditbedömning av ett företag. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien avser endast kreditgivare i form av banker lokaliserade i Stockholm och Göteborg. 
Studien kommer inte att genomföras utifrån ett internationellt perspektiv utan undersökningen 
baseras på svenska aspekter. Dock kommer vissa paralleller dras till ett antal tidigare 
genomförda internationella studier.  
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen inledning, som sätter uppsatsen ämne i ett större sammanhang och som beskriver 
uppsatsens syfte, efterföljs av ett metodavsnitt.  
 
Metodavsnittet beskriver den forskningsmetodik som har använts och hur utformandet och 
genomförandet av undersökningen har gått till. Metoden omfattas även av motiveringar och 
kritiska förhållningssätt till valda metoder och undersökningens tillvägagångssätt.  
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Efterföljande teoriavsnitt avser att framställa de teorier som underbygger undersökningen 
samt uppsatsens slutsatser och analys. Kapitlet behandlar teorier som kreditgivning, 
kreditbedömning samt redovisning och revision. 
 
I empirin presenteras utvalda delar utifrån uppsatsens syfte av de resultat som framkom av 
undersökningens intervjuer och experiment.  
 
Analysen lyfter ut de delar ur empirin där författarna har hittat mönster och samband som 
funnits intressanta i förhållande till teori och empiri. 
 
 I slutsatsen presenteras de slutsatser som avser spegla uppsatsens syfte och de analyser och 
resultat som uppfattats som anmärkningsvärda. Slutsatserna ger även bidrag till rådande teori 
på området genom nya iakttagelser.  
 
Slutsatserna efterföljs av en avslutande diskussion där författarnas egna reflektioner och 
tankar som uppkommit under arbetets gång som inte är i direkt anknytning till uppsatsens 
syfte men som uppfattats som anmärkningsvärda och intressanta.  
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2. Metod 
 
I metoden redogör vi för och motiverar vald metod och praktiska tillvägagångssätt för 
studien. Vi identifierar fördelar och nackdelar med metoderna samt risker och hur vi har 
hanterat dessa.  Det förs även en viss diskussion kring vetenskapsteori. Syftet med 
metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma våra resultat 
och tolkningars rimlighet.  
 

2.1 Undersökningens ansats 
 
Vi har valt att utgå ifrån teorier som beskriver hur kreditgivning till och kreditbedömning av 
företag går till i kombination med teorier om revision och revisionsberättelsen. Det är vad 
Jacobsen definierar en deduktiv strategi, från teori till empiri. Först skaffar man sig vissa 
förväntningar om hur världen ser ut och samlar därefter in empiri för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna skapas genom tidigare 
empiriska rön och teorier.19 Vi utgått från tidigare forskning och genom den valt vår 
utgångspunkt i undersökningen och kunnat få en inblick i ämnet och utifrån dessa tidigare 
forskningar kunnat skapa vår egen problemdiskussion och frågeställning. Undersökningens 
syfte är deskriptivt då vi avser att komma fram till hur kreditgivare faktiskt tänker och handlar 
angående revisionsberättelsen vid kreditbeslut.20 Tidigare forskning och teori samt våra egna 
erfarenheter har bidragit till utformningen av undersökningen. Det har gjort att 
undersökningen har inslag av tidigare forskning som vi vill verifiera och nya frågor som 
uppkommit efter att vi tagit del av denna. Den teoretiska grunden har varit nödvändig för att 
kunna utforma en intervju baserad på ett exempelföretag som kunde hjälpa oss att få svar på 
vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. Förförståelsen tillsammans med att vi vill skapa en 
förståelse, få en förklaring och tolka genom vår undersökning bidrar till att vi enligt Ödman 
genomför en hermeneutisk undersökning. Vår empiri relateras alltså till våra erfarenheter, 
teoretiska perspektiv och kunskaper genom främst våra tolkningar.21  
 

                                                
19 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 34 
20 Gilje & Grimen (2004) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 26 
21 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 74 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
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2.2 Datainsamling  
 
Vi har använt oss av litteraturstudier som sekundärdata. Vi har funnit några liknande tidigare 
undersökningar som behandlar vårt problemområde. Materialet har vi samlat in från 
Stockholms universitets bibliotek, databaser samt från Stockholms Stadsbibliotek. Våra 
primärdata består av fyra intervjuer som har gjorts med kreditgivare på fyra banker, tre i 
Stockholm och en i Göteborg.  
 

2.3 Val av metod 
 
Vi har inte funnit någon tidigare studie som har undersökt vårt fenomen med hjälp av ett 
experiment uppbyggt på ett exempelföretag. De tidigare forskningarna vi har studerat har 
gjorts med hjälp av enkäter eller endast intervjuer. Vi sökte ett sätt att få kreditansökan, som 
undersökningen baseras på, så verklighetstrogen som möjligt, därför valde vi att göra 
kvalitativa intervjuer med ett exempelföretag som bas. Det kan möjligtvis leda till att vi får en 
annan slutsats än de tidigare undersökningarna vilket ger ett bidrag till forskningen och gör 
uppsatsen mer intressant. Det kvalitativa upplägget har givit oss möjlighet till flexibilitet och 
att anpassa datainsamlingen till respondenternas verklighet.22 Vi har valt de metoder som vi 
anser oss bäst få svar på vår frågeställning utifrån vårt syfte med uppsatsen och våra egna 
vetenskapsteoretiska antaganden. Undersökningen har gjorts men tillämpning av tre metoder, 
experiment, kvalitativa intervjuer och litteraturstudier.  
 

2.3.1 Experiment 
 
Experimentet är vad vi i denna uppsats kallar för exempelföretag tillsammans med 
kreditpropå och revisionsberättelser. Vi har valt att inte använda oss av den klassiska 
experimentutformningen, att ha en experimentgrupp som sedan jämförs med en 
kontrollgrupp, utan vi har valt att ändra variabler för ett och samma exempelföretag under 
intervjuerna. Genom att använda sig av denna metod finns möjlighet att få stor kontroll över 
de variabler som skall undersökas för att få svar på frågeställningen.23 Vid en enkel 
frågeställning som ja eller nej utgår vi ifrån att de allra flesta skulle svara ja, det vill säga att 
revisionsberättelsen har betydelse. Därför har vi valt att försöka få svar på frågan genom att 
utforma ett exempelföretag och i anslutning till det lämna fram olika typer av 
revisionsberättelser för att på så sätt få ett indirekt, mer trovärdigt och nyanserat svar. Enligt 
Svedin så kan kreditgivare göra en rimlig bedömning av kreditpropån utifrån en översiktlig 
genomgång av företagets årsredovisning.24 Då vi utifrån teorin valt lämpliga poster vi ville 
anmärka på i revisionsberättelserna var det också viktigt att dessa fanns med i den 
årsredovisning vi presenterade och att dessa var utformade på ett sätt som gjorde 
anmärkningen relevant. Vi ansåg det nödvändigt för vår undersöknings syfte att närma oss 
verkligheten så mycket som möjligt. Det är ytterligare en anledning till valet att i kombination 
med en kvalitativ intervju utforma ett exempelföretag. Vid ett experiment använder man sig, 
enligt Björklund, av en konstgjord �mini-verklighet� där man gör en förenkling av 
verkligheten.25 En risk vi såg med experimentet var att respondenterna inte skulle förstå vad 

                                                
22 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 39 
23 Björklund (2003) Seminarieboken, s. 71 
24 Svedin (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 10 
25 Björklund (2003) Seminarieboken, s. 69 
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vi menade eller att det skulle vara utformat på ett inte verklighetstroget sätt, mycket på grund 
av den förenkling vi har gjort.  Det är en av de nackdelar som Björklund tar upp i 
Seminariehandboken, att det kan vara svårt att fånga den komplexitet som finns i 
verkligheten.26 Vi såg därför den första respondenten som en eventuell försöksperson för att 
få möjlighet att korrigera tillvägagångssättet och exempelföretaget samt att få respons och 
feedback på undersökningen och vår idé. Mer om exempelföretaget och hur det är utformat 
nedan.  
 

2.3.2 Intervjuer 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i kombination med ett experiment vilket 
ger möjlighet till en djupare förståelse och därmed större möjlighet att uppnå syftet genom de 
mer ingående och utvecklade svar som en kvalitativ intervju kan ge då kvalitativ metod lägger 
vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare.27 Kvalitativa intervjuer går 
bland annat ut på att förstå hur den intervjuades tankar och känslor och hur dennes 
föreställningsvärld ser ut.28 Det som utmärker kvalitativa intervjuer är att enkla och raka 
frågor som leder till komplexa och innehållsrika svar. Man får ett rikt material i vilket man 
kan finna intressanta skeenden, åsikter mönster med mera.29 Huvudmålet med intervjuerna var 
att samla in objektiv data därmed försöka förklara verkligheten.30 Vi har valt att endast lyssna 
under intervjuerna och inte dela med oss av våra egna åsikter eller tankar förrän efter avslutad 
intervju. Detta är i enlighet med vad Trost skriver om utbytet av synsätt och åsikter mellan 
respondent och intervjuare.31 Alternativet till intervjuer var att använda sig av enkäter. Det 
kvantitativa sättet att göra undersökningen på hade satt gränser för våra möjligheter att mäta 
det vi avser att mäta. Det hade möjliggjort ett större antal respondenter och en hög extern 
giltighet.32 Enligt Jacobsen lämpar det sig bättre att använda sig av kvalitativ metod när man 
koncentrerar sig på ett fåtal enheter.33 Det skulle göra det svårt att använda sig av ett 
exempelföretag vid kvantitativ metod och syftet med vår undersökning skulle därmed inte gå 
att uppnå på ett tillfredsställande sätt detta i och med att våra frågor innehåller inslag som inte 
går att mätas eller värderas numeriskt var en kvantitativ undersökning utesluten.34 En 
kvantitativ undersökning hade inneburit alltför standardiserade svarsmöjligheter och hade inte 
givit oss möjlighet att gräva djupare och få svar på de frågor vi ställer oss. Det hade minskat 
den flexibilitet vi ville uppnå. Flexibilitet var extra viktigt då vi inte i förväg visste hur 
respondenterna skulle reagera på vårt exempelföretag och frågor. En kvalitativ ansats passar 
bra när man vill vara öppen för oväntade händelser.35 Risken med en kvantitativ studie i form 
av enkäter hade varit att vi hade fått kortfattade svar och att respondenterna inte hade haft 
möjlighet att ifrågasätta våra frågor och få dem förtydligade. Det hade även uteslutit 
möjligheten för oss att ställa följdfrågor och därmed skaffa oss en djupare förståelse. 
Kvalitativa intervjuer ger oss tillgång till information som är av direkt relevans med avseende 
på studiens syfte och en djupare förståelse då vi kan anpassa frågorna till en viss grad vid 
varje intervju. Det ger oss även möjlighet att tolka andra signaler så som kroppsspråk och 
                                                
26 Björklund (2003) Seminarieboken, s. 71 
27 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 142 
28 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer s. 23 
29 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer s. 7 
30 Gustavsson (2004) Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, s. 238 i Kunskaper metoder 
31 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 30 
32 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 146 
33 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 56 
34 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 38 
35 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 146 
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andra egenskaper hos respondenten. Vad vi ovan anser vara positivt med en kvalitativ ansats 
är bland annat vad Jacobsen tar upp som fördelar med en kvalitativ ansats. Han skriver om 
den öppenhet man får med en kvalitativ ansats som lägger vikt vid detaljer, nyanser och det 
unika hos varje uppgiftslämnare. Vidare nämner han den flexibilitet som blir möjlig vilket gör 
att vi har möjlighet att anpassa oss med problemställning och datainsamling efterhand.36 Man 
skall dock vara varse om att kvalitativ metod även innebär nackdelar. Den innebär mycket och 
komplex data vilket i sin tur leder till brist på resursen tid i form av sammanställning, 
kategorisering och analys. På grund av den närhet som uppstår under en intervju kan metoden 
även ifrågasättas på så sätt om respondenten svarar uppriktigt. Vi har utifrån vår 
frågeställning och vårt syfte med undersökningen helt klart kommit fram till att den 
kvalitativa ansatsen är bäst lämpad, trots de nackdelar som finns. Vi anser att fördelarna i 
högsta grad är fler än nackdelarna.  
 
Vi har valt den öppna riktade intervjun. Då får respondenten beskriva sin bild så som han eller 
hon upplever den och intervjun ger data som ökar förståelsen för subjektiva erfarenheter. 37 
Metoden passade oss bra då det var vilken mening och innebörd respondenterna gav 
revisionsberättelsen som dokument i samband med en kreditbedömning. Enligt Lantz ger den 
öppna riktade intervjun data som är sammanhangsbestämda och tillhandahåller en unik 
möjlighet att förstå individens uppfattning av ett fenomen i relation till ett bestämt 
sammanhang.38 Det har gjort att vi har kunnat få data om revisionsberättelsen som fenomen i 
relation till kreditgivning. 
 

2.3.3 Litteraturstudier 
 
Litteraturstudier som metod har främst bestått av instudering av adekvata teorier samt tidigare 
forskning. Litteraturen har bestått av andra uppsatser på universitet och högskolor samt 
vetenskaplig litteratur. Det är ingen tidigare forskning, som vi har funnit, som har utformat sin 
undersökning av revisionsberättelsens betydelse i form av ett exempelföretag. Vi har funnit 
många utgångspunkter och resultat som gjort att vår undersökning har utformats på ett visst 
sätt och på så sätt gjort den mer intressant än förutom frågan om revisionsberättelsen har 
någon betydelse eller inte vid kreditgivning, vilket var vår utgångspunkt innan vi började 
litteraturstudierna. Att studera tidigare forskning har gjort att vi har kunnat utforma får 
undersökning så att vi verifierar tidigare forskningars resultat och även bidrar med ny kunskap 
genom utvidgningen av undersökningen till att även omfatta betydelsen av olika avvikelser 
från standardutformningen av revisionsberättelsen.39   
 

2.4 Studiens experiment 

2.4.1 Utformande av exempelföretag 
 
Enligt Björklund är det viktigt att noga beskriva och motivera utformningen av experimentet, 
i vårt fall ett exempelföretag och en kreditpropå, när metoden inte är väl etablerad inom det 
aktuella forskningsområdet.40 Eftersom vi inte funnit någon tidigare forskning som har 
                                                
36 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 142 
37 Lantz (1993) Intervjumetodik, s. 18 
38 Lantz (1993) Intervjumetodik, s. 18 
39 Björklund (2003) Seminariehandboken, s. 69-70 
40 Björklund (2003) Seminariehandboken, s. 69 
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genomförts på detta sätt har vi försökt återge vårt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt.41 
Exempelföretaget sammanställdes med utgångspunkt i ett verkligt företag i byggbranschen, 
detta av anledningen att vi ville ha ett så autentiskt utformande som möjligt. Vi valde att 
utforma exempelföretaget efter årsredovisning vi hittade via AffärsData.42  
Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av 
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport enligt 1 kap 1 § Årsredovisningslagen. 
2 kap 1 § säger att en årsredovisning skall bestå av en balansräkning, en resultaträkning, 
noter, och en förvaltningsberättelse.43 Vi valde ett entreprenadföretag på grund av de 
redovisningsmässiga möjligheter och problem som kan uppkomma i ett företag av den typen, 
dessutom ville vi ha möjligheten att beskriva den aktuella investeringen på ett bra sätt. 
Strukturen på verksamhetsberättelsen hämtade vi från det verkliga företaget men lade till 
företagets uttalande om företagets marknadsundersökning, detta för att vi ville ha möjlighet 
att i en av de orena revisionsberättelserna inkludera en anmärkning på detta. 
Marknadsundersökningen låg till grund för den expansion som företaget vill finansiera med 
krediten. Enligt Broomé m.fl. kan delar av en marknadsplan ha ett stort informationsvärde för 
kreditgivaren.44 Vi ville använda oss av ett företag vars siffror varken visade på ett alltför 
finansiellt starkt företag eller motsatsen. För att uppnå detta krävdes många justeringar i 
årsredovisningen jämfört det verkliga med vårt. För att få ett skräddarsytt företag som passar 
till vår undersökning har vi ändrat sammansättningarna i de olika kontoklasserna i 
balansräkningen och resultaträkningen, då det väsentliga i vår undersökning skulle vara hur de 
orena revisionsberättelserna påverkar företagets kreditvärdighet och inte några poster i 
företagets årsredovisning. Vi strävade efter en årsredovisning med siffror som tyder på ett 
stabilt företag med ett resultat som skulle klara en högre räntebelastning, men förstås inom en 
ram, det vill säga inte för högt eller för lågt, som inte gör beslutet för kreditgivaren alldeles 
för självklart. Genom teorin hittade vi en lämplig nivå på soliditeten, vid tillfället för 
kreditsökningen valde vi en nivå som ansågs vara hög inom den normala nivån och efter den 
eventuella krediten skulle sänkas till låg inom den samma nivåkategori. Soliditeten vid 
kreditansökan var runt 30 % och vid fullständigt beviljat lån skulle nivån bli ner mot 15 %. 
Denna stora skillnad valde vi för att respondenterna inte skulle ta ett självklart beslut och 
försäkra att anmärkningarna i revisionsberättelserna skulle kunna påverka beslutet. Vi valde 
att dela upp kreditansökan i fristående och oberoende delar, detta för att ge möjligheten för 
kreditgivaren att som respons till en oren revisionsberättelse medge någon del av krediten 
men säga nej till andra.  
 

2.4.2 Revisionsberättelser 
 
Vid utformningen av revisionsberättelserna utgick vi från befintliga revisionsberättelser och 
utförandet fram till anmärkningen är direkt hämtat från dem. Anmärkningarna har vi 
formulerat med influenser från orena revisionsberättelser vi fått ta del av genom 
årsredovisningar. Vi har valt anmärkningarna med utgångspunkt från teorin och riktat dessa 
mot poster som enligt denna skall vara viktiga vid en kreditprövning.  
 
De anmärkningar vi har valt att göra är följande: 
 

                                                
41 Se bilaga 1 
42 AffärsData via Stockholms Universitets databaser 
43 Sveriges Rikes Lag (2006) Årsredovisningslag, 1995:1554 
44 Broomé m.fl. (1998) Kreditgivning till företag, s. 57 
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• Kundfordringar: En del av kundfordringarna har förfallit utan betalning och det är 
möjligt att en närmare värdering av dessa skulle rendera i en nedskrivning. Revisorn 
ifrågasätter värderingen.   

 
Denna anmärkning avser att påverka kassaflödet negativt och därmed företagets likviditet och 
återbetalningsförmåga. Kritik mot denna är att det krävs en hel del erfarenhet och kunskap 
inom redovisning hos respondenten för att denna skall kunna göra vår tänkta koppling.   
Kundfordringar är exempel på finansiella tillgångar då det är en rätt att erhålla kontanter från 
ett annat företag.45  Kundfordringar skall enligt International Accounting Standards (IAS) 
värderas till upplupet anskaffningsvärde genom användandet av effektivräntemetoden som är 
värdet vid anskaffningstillfället efter avdrag för eventuella amorteringar och nedskrivningar 
av tillgången och efter tillägg eller avdrag för skillnaden mellan upplupen ränta enligt 
effektivräntemetoden och betald ränta.46 Enligt IAS 39 skall finansiella tillgångar som 
värderas till anskaffningsvärde skrivas ned om det finns objektiva belägg som tyder på att 
nedskrivningsbehov föreligger.47  
 

• Entreprenadredovisning: Jag har upptäckt oklarheter i färdigställandegrad i 
entreprenadarbete, möjligtvis skulle en del av de utgifter som aktiverats ha 
kostnadsförts i resultaträkningen för året. Detta innebär, om färdigställandegraden är 
högre än den i räkenskaperna angivna, att kostnaderna för året kan anses vara för 
låga och därmed att resultatet för perioden är för högt.  

 
Denna anmärkning avser påverka företagets resultat, företagsledningens kompetens och 
därmed också kreditgivarens förtroende för företagsledningen. Vi valde just den här 
anmärkningen av anledningen att redovisningen av pågående arbete kan innebära mycket 
subjektiva bedömningar från företaget och kan av den anledningen se mycket olika ut 
beroende på vem som gör analyserna. Hur rättvisande denna analys blir och därefter 
kostnadsföringen beror mycket på företagsledningens kunnande och kompetens. Det finns 
även ett inslag av eventuellt ont uppsåt för att förbättra resultat. Möjligen kan tyckas att vi 
borde ha försökt att isolera dessa olika bakomliggande orsaker från varandra i olika orena 
revisionsberättelser, men vi anser att respondentens svar kommer att reflektera alla dessa 
möjliga tolkningar av anmärkningen. Entreprenadarbete innebär att ett arbete pågår över flera 
redovisningsperioder och skapar därmed problem att bedöma i vilken av perioderna en intäkt 
och kostnad skall tas upp. Enligt Årsredovisningslagen aktiveras pågående arbete för annans 
räkning i balansräkningen som entreprenadföretagets lager.48 Bokföringsnämndens 
huvudregel vid uppdrag på löpande räkning lyder �företagets intäkt från ett uppdrag på 
löpande räkning är värdet av det arbete som lagts ned och det material som levererats eller 
förbrukats under perioden.�49 
 

• Marknadsundersökning: Jag bedömer att den marknadsundersökning som ligger till 
grund för ledningens uttalande om förväntad expansion kan ifrågasättas. Vi har ingen 
grund för att förkasta denna men reserverar oss för uttalanden.  

 

                                                
45 Smith (2006) Redovisningens språk, s. 240 
46 Smith (2006) Redovisningens språk, s. 243 
47 Smith (2006) Redovisningens språk, s. 245 
48 Smith (2006) Redovisningens språk, s. 139 
49 FAR FÖRLAG AB (2006) FARs samlingsvolym 2006 Del 1, BFN: s vägledning med BFNAR 2003:3, punkt 
29 
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Anmärkningen mot marknadsundersökningen togs med för att få en lite ovanligare 
anmärkning som inte berörde kvantitativa utan kvalitativa komponenter i kreditbedömningen. 
I första hand riktas denna mot att påverka kreditgivarens förtroende för företagsledningens 
kompetens. Den riktas även mot det framtida resultat och kassaflöde som skall förväntas 
inbringas vid de tänkta investeringarna.  
 

• Tillgång: Den markfastighet som i balansräkningen är värderad till 1 500 000 kr 
borde genomgå en ny värdering då det enligt min mening föreligger behov för 
nedskrivning.  

 
Anmärkningen mot en markfastighets värde tog vi med utifrån grund i teorin att det ofta ställs 
krav på säkerheter i den kreditsökande företaget vid ett kreditförfarande. En nedskrivning av 
fastigheten skulle också innebära en minskning i tillgångsmassan och därmed också i eget 
kapital och därmed en försämrad soliditet. Enligt IAS 40 skall företag redovisa 
förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde eller anskaffningsvärde efter avdrag för 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.50 Enligt Bokföringsnämnden skall företag 
värdera materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar samt med tillägg för eventuell uppskrivning.51 
 
Som ett sista alternativ frågade vi respondenten hur det skulle påverka hans eller hennes 
bedömning om ingen revision har gjorts. Detta såg vi som intressant då kravet på revision för 
mindre företag har diskuterats att slopas.52  
 
Vi hade föreberett underliggande information för respektive anmärkning i 
revisionsberättelserna för att eventuellt kunna ge mer information om respondenterna ställde 
frågor. Den underliggande informationen presenteras inte i uppsatsen. 
 
Efter varje revisionsberättelse ställde vi två frågor till respondenten. Den ena var vilken effekt 
revisionsberättelsen hade på respondentens bedömning. Vi valde avsiktligt bort att fråga hur 
den orena revisionsberättelsen påverkade bedömningen då det uttrycket poängterar att det är 
något fel och kan påverka respondentens svar. Den andra frågan var hur revisionsberättelsen 
påverkar riskbedömningen i fråga om ränta, storlek på lån och säkerhet. Där märkte vi att i de 
flesta fall fick vi samma svar efter alla revisionsberättelser vilket gjorde att frågan ibland 
kändes lite överflödig.  
 

2.4.3 Låneansökan 
 
Förutom årsredovisningen så bifogades en låneansökan.53 Utformningen av låneansökan 
gjordes utifrån författarnas antaganden om hur den skulle kunna tänkas se ut. På låneansökan 
var investeringen specificerad där det angavs vilka maskiner som investeringen avsåg, priser 
samt deras livslängd och avsedda användning.  
 

2.4.4 Frågeformulär 
 
                                                
50 Smith (2006) Redovisningens språk, s. 188 
51 FAR FÖRLAG AB (2006) FARs samlingsvolym 2006 Del 1, BFN: s vägledning med BFNAR 2001:3, punkt 3 
52 Brännström (2005) Revision i små och stora företag 
53 Se bilaga 2 
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Eftersom vi inte kunde få svar på alla frågor genom reaktioner på exempelföretaget 
tillhörande revisionsberättelser och kreditpropå hade vi även med ett frågeformulär vid varje 
intervju.54 Det var utformat som ett schema för hur intervjun skulle gå till och i vilken ordning 
momenten skulle utföras så att samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt. Det är vad 
Trost kallar standardisering vid kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har varit standardiserade på 
det sätt vilket frågorna och situationen har varit densamma för samtliga intervjuer.55 Dock var 
det en sak vi ändrade inför varje intervju och det var i vilken ordning vi lade fram de orena 
revisionsberättelserna. Detta för att utifall ordningen spelade någon roll upptäcka det och öka 
tillförlitligheten av undersökningen. I frågeformuläret fanns de frågor som vi ställde efter 
varje revisionsberättelse samt några avslutande frågor för att förtydliga vad vi ville ha fram 
under intervjun och se till att utnyttja intervjutillfället genom att införskaffa så mycket 
information som möjligt under den tid vi hade bokat in. Under samtliga intervjuer kände vi att 
vissa av de avslutande frågorna kändes som upprepningar av tidigare frågor. Vi valde att ha 
kvar frågorna för att öka reliabilitet vilket försäkrade oss om respondentens åsikt i frågan. 
Genom att ställa frågan igen kände vi att respondenten lyfte fram det viktigaste i sitt andra 
svar som vi uppfattade som ett förtydligande. Denna, enligt Trost, ostrukturerade intervjun 
med öppna svarsmöjligheter gör att man får väldigt varierade och olika svar vilket 
överensstämde med studiens syfte.56 Vi ville få svar på vad olika kreditgivare ansåg om 
revisionsberättelsen utan att påverka dem med fasta svarsalternativ. Intervjuerna var dock 
strukturerade avseende dess upplägg och ämne.  
 

2.5 Intervju 

2.5.1 Respondenter 
 
Det finns många olika typer av kreditgivare på marknaden i dag. Vi valde att inrikta oss på 
banker och bland dem välkända storbanker. Valet blev att vända oss till olika banker då vi 
riskerar att om vi endast vänder oss till en bank får ett och samma svar på grund av bankens 
systematisering av kreditgivning. Vi valde därefter att begränsa oss till fyra banker. Det kan 
tyckas att respondenterna är för få men med hänsyn till den tidsram som finns och det djup 
och den kvalitet vi har valt att ta i undersökningen fann vi det rimlig. Vi anser oss ha fått 
tillräckligt med information för att kunna dra meningsfulla slutsatser. Med fler intervjuer hade 
materialet kunnat bli ohanterligt och vi hade riskerat att inte kunnat få en överblick och 
samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. Trost hävdar fördelen med att 
ha ett fåtal väl utförda intervjuer istället för flera mindre väl utförda.57 Vi hade även i åtanke 
att efter ha genomfört planerade intervjuer göra ytterligare intervjuer om vi såg oss ha tid 
kvar. Då vi såg en följdriktighet i de genomförda intervjuerna såg vi inget behov till att utöka 
studien med fler intervjuer. Gummesson skriver �ett enstaka fall �bevisar� ingenting men kan 
öka förståelsen för ett fenomen, utgöra indikationer, förse forskningen med data och hjälpa till 
att konkretisera en teori.�58 Det är vad vår uppsats syftar till. Det överensstämmer med vad 
Jacobsen tar upp angående representativiteten hos dem vi frågar, om de få personer vi har 
intervjuat är representativa för andra verksamma inom samma område.59 Det är länkat till den 

                                                
54 Se bilaga 3 
55 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 19 
56 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 20 
57 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 110 
58 Gummesson (2004) Fallstudiebaserad forskning, s. 127 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
59 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 144 
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externa giltigheten. Vi ser det dock inte som något problem då vi anser att det vi har kommit 
fram till är giltigt för dessa personer samt dessa banker och för den skull inte irrelevant.  
 
Urvalet av banker gjordes slumpmässigt. Vi sökte personer med erfarenhet av kreditgivning 
till företag på bankernas centralkontor. Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, vi 
intervjuade dem vi blev rekommenderade som uppfyllde våra krav.60 Vi ringde bankens växel 
och blev vidarebefordrade till rätt avdelning och blev i samtliga fall ombedda att skriva ett 
mail om vår tanke med intervjun. Därefter fick vi svar via mail där datum och tid för intervju 
bestämdes. Det var svårt för oss att påverka vilka respondenter vi skulle intervjua då vi vände 
oss till centraliserade enheter som vidarebefordrade oss till personal på rätt avdelning inom 
banken, enligt dem. Det urval vi själva har gjort är egentligen urvalet av banker och i viss mån 
valet att säga nej till föreslagen respondent vilket vi inte gjorde. Ett problem med att bli 
rekommenderade respondenter kan vara att de försökte styra urvalet mot för dem önskvärda 
personer.61 Problemet med att vi har blivit tilldelade respondenter kan vara att det varit 
personer med olika erfarenheter och positioner. Det hade kunnat orsaka problem med det 
exempelföretag och frågor vi utformat då respondenternas erfarenhet, kompetens och 
förståelse hade kunnat variera så att samma exempelföretag inte var lämpligt att använda på 
samtliga respondenter. Vi såg det som en tillgång, att ha respondenter med olika erfarenhet, 
för att se om svaren skiljer sig dem emellan. 
 

2.5.2 Genomförande av intervju 
 
Intervjun genomfördes genom att respondenten en vecka i förväg fick ta del av företagets 
årsredovisning samt låneansökan. För att skapa största möjlighet för oss att få spontana och så 
verklighetstrogna svar som möjligt avslöjade vi inte för respondenten innan intervjun vad vår 
undersökning hade för syfte. Med till intervjuerna tog vi fyra orena revisionsberättelser som 
respondenten spontant fick ta ställning till och hur dessa, var för sig och allt annat lika, 
påverkar företagets kreditvärdighet. Intervjuerna varade i ca en timme. Vi inledde varje möte 
med att informera om att respondenterna fick välja om de ville vara anonyma eller inte och att 
de skulle bli tillsända materialet vi skrivit för godkännande och möjlighet att korrigera 
eventuella missförstånd innan slutgiltig inlämning av uppsatsen. Vi har inte utlovat den 
färdiga rapporten utan endast materialet som bifogas i empirin utifrån varje enskild intervju. 
En respondent och bank ändrade sig och ville i efterhand, efter att ha tagit del av materialet, 
vara anonym. Detta gjorde att vi valde att framställa samtliga respondenter som anonyma. I 
empirin benämns respondenterna och bankerna med fiktiva namn och i analysen benämns de 
med de fiktiva namnens initialer. Enligt Gustavsson kan det vara bra att sända tillbaka 
nedskrivet material då man kan få rena missuppfattningar korrigerade men han påpekar att det 
inte är det bästa i alla situationer.62 Trost skriver �Med en väl förberedd och god intervjuare 
och en ostörd intervju behöver man inte på nytt besvära den intervjuade med utskriften.�63 I 
vårt fall anser vi oss ha anledningen att göra det då vi möjligtvis kan ha missförstått något. 
Det finns många olika sätt man kan starta en intervju på enligt Gustavsson. Vi har valt att 
intervjuerna startade när respondenterna accepterade att vi spelade in intervjun och 
bandspelaren sattes på.64 Grundläggande för intervjun var att det fanns ett förtroende för 
kreditsökaren, vilket vi förklarade i inledningen att det kravet var uppnått. Då detta i en 
                                                
60 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 120 
61 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 119 
62 Gustavsson (2004) Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, s. 245 i Kunskapande metoder  
63 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 93 
64 Gustavsson (2004) Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, s. 242 i Kunskapande metoder  
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verklig situation byggs upp under lång tid genom en relation. Nästa steg var att göra en kort 
profil på intervjuobjektet, till exempel erfarenhet och position i företaget för att kunna 
presentera respondenten för läsarna. 
 
Vårt önskemål var att använda bandspelare under varje intervju vilket samtliga respondenter 
har varit väldigt tillmötesgående med. Dessvärre fungerade inte bandspelaren under den sista 
intervjun så då fick vi förlita oss på våra anteckningar. Respondenterna blev tillfrågade om 
inspelning precis innan intervjun började. Vi valde att banda intervjuerna så att anteckningar 
inte skulle kunna störa intervjun och för att få med all nödvändig information vilket man 
riskerar att inte få vid endast anteckningar.65 Det är enligt Ödman även ett sätt att kontrollera 
att det material som insamlas i det hermeneutiska arbetet är tillförlitligt.66 Det finns en risk att 
användande av bandspelare kan göra att respondenten känner sig osäker och inte uppträder 
lika öppet.67 Det problemet har vi inte stött på då respondenterna inte verkar ha brytt sig om 
bandspelaren. 
 
Alla intervjuer skedde på platser valda av respondenterna vilket i samtliga fall var i bankernas 
sammanträdesrum. Alla intervjuer skedde ostört och utan några avbrott. Under intervjuerna 
antecknade båda författarna mer eller mindre och ställde frågorna så som det föll sig naturligt 
under intervjuns gång. Intervjuerna avslutades när bandspelaren stängdes av.  
 
Första intervjun var tänkt att antingen vara en provintervju eller att betraktas som en vanlig 
intervju beroende på utfallet. Vi ansåg att intervjun fungerade som vi hade tänkt och bedömde 
att även den första intervjun kunde hanteras som de övriga. Vi såg ingen anledning till att inte 
använda oss av den, särskilt när studien skall göras under så kort tid och intervjun inte skilde 
sig något från de andra i fråga om utförande eller resultat. Det överensstämmer med 
Gustavsson som skriver att provintervjuer bör göras när det finns tid för att testa förståelsen 
av intervjuns innehåll.68 
 

2.6 Databearbetning  
 
Vi har direkt efter varje genomförd intervju tillsammans skrivit ned intervjun och 
sammanställt våra anteckningar. Detta för att inte gå miste om intryck och tankar som 
uppkommer under intervjun som inte lämnar spår på band samt för att direkt upptäcka 
eventuella brister i frågorna eller respondenternas svar.69  Vi har även valt att föra 
anteckningar trots bandinspelning för att se till att få med saker som vi funnit speciellt 
intressant under intervjun och som en backup i fall bankspelaren inte skulle fungera. I enlighet 
med vad Gummesson skriver har själva skrivandet i sig både i form av anteckningar under 
intervjuerna och redigeringen och nedskrivningen blivit en del av analysen.70 När vi har 
tvingats uttrycka oss i skrift har vi sett samband och funnit spår som fört oss vidare i arbetet 
mot analysen. Vi har utifrån bandinspelningen valt att endast skriva ned sådant som vi ansåg 
var relevant i förhållande till undersökningens syfte. I enlighet med vad Ödman skriver har vi 
försökt välja ut relevant empiri utifrån vårt syfte.71  

                                                
65 Nyberg (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, s. 106 
66 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 83 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
67 Gustavsson (2004) Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, s. 247 i Kunskapande metoder  
68 Gustavsson (2004) Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger, s. 242 i Kunskapande metoder  
69 Nyberg (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, s. 106 
70 Gummesson (2004) Fallstudiebaserad forskning, s. 130 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
71 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 83 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
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För att få en så tydlig framställning som möjligt av våra intervjuer i empirin har vi valt att 
framställa intervjuerna en och en och med samma ordningsföljd av frågor och svar med 
undantag från revisionsberättelserna. Vi har valt att inte ta med alla frågor vi har ställt. Det 
kan vara på grund av att vi efterhand har upptäckt att de saknar relevans eller att de 
sammanfaller med andra frågor som ställts. Vi har även valt att slå samman vissa frågor för att 
få ett mer flyt i texten och ett bättre sammandrag av intervjun för att underlätta för läsaren och 
syftet med uppsatsen. Det har varit svårt att avgöra hur mycket material vi skall ta med i 
själva uppsatsen för att ge läsaren en bra bild av vår undersökning och möjlighet att göra egna 
tolkningar. Enligt Ödman kan problemet antingen vara att man tar med för mycket eller för 
lite.72 Vi har efterhand skalat av empirin till en mängd vi ansåg rimlig för läsarens förståelse 
och egen tolkning. Problemet som vi har stött på är att man lätt kan ta med för lite då 
författarna själva är så väl insatta att de blir blinda och tar mycket för givet. Litteratur 
rekommenderar att kondensera istället för att reducera vilket vi har försökt att följa. Alltså att 
se till att det rika innehållet blir kvar men mer koncentrerat.73 
 

2.7 Analys 
 
Analysen följer samma mönster som empirin i form av frågor och svar. Tanken är att efter 
varje fråga göra en jämförelse och se samband mellan respondenternas svar, teorin och 
tidigare forskning som skall utmynna i en diskussion. Ur analysen har vi sedan lyft ut vad vi 
anser vara mest anmärkningsvärt och relevant för vår frågeställning i en slutats. Analysen kan 
ge upphov till tolkningssvårigheter. Därför har vi valt att till en början enskilt göra en analys 
av det empiriska materialet och sedan tillsammans diskutera och komma fram till 
gemensamma tolkningar. Eftersom det är analysen som nästan uteslutet präglas av tolkningar 
har vi försökt att visa hur vi har tänkt för att ge läsarna möjlighet att bedöma våra tolkningars 
riktighet.74 Tolkningarnas giltighet är ett problem inom hermeneutiken.  Det gäller att tolka så 
att helhetstolkningarna stöds av deltolkningarna och vice versa. Problem som har uppstått för 
författarna att det i vissa fall har hänt att författarnas tolkningar har stått i strid med varandra. 
Det är som Ödman skriver inte konstigt då det som avgör är våra egna tolkningar och logik 
vilka är unika för varje individ. Vi har löst problemen genom argumentation, som är ett 
kontrollmoment i hermeneutiskt arbete enligt Ödman. 75 Vårt samarbete har även gått ut på att 
kompromissa och ge och ta som i vilka andra relationer som helst. Vi har säkerställt 
tolkningarnas giltighet genom att argumentera och kritiskt granska varandra i kombination 
med att se till att helheten stöds av delarna och vice versa. Vi har även försökt att hålla våra 
egna förutfattade meningar under kontroll för att undvika felaktiga tolkningar då de kan 
påverka tolkningarna i författarnas omedvetna önskade riktning. Det påminner om vad 
Jacobsen skriver om att man helst skall sträva efter att eliminera forskarens effekt på det som 
studeras då det är en objektiv verklighet som skall studeras.76 
 

                                                
72 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 86 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
73 Gummesson (2004) Fallstudiebaserad forskning, s. 132 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
74 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 84 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
75 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 88 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
76 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför?  s. 36 
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2.8 Tillförlitlighet 

2.8.1 Reliabilitet  
 
Undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas då valet av metod och resultatet av den kan 
variera beroende på vem respondenten är. Beroende på de olika respondenternas sätt att svara 
som är beroende av deras erfarenhet och kompetens kan ha påverkat vår objektivitet på så sätt 
hur vi har tolkat dessa svar utifrån respondentens sätt att uttrycka sig. En ytterligare anledning 
till att det kan vara svårt att uppnå kravet på reliabilitet är att, som Gummesson skriver, 
undersökningen innehåller bedömningar utifrån författarnas förförståelse och kunskaper vilket 
gör det svårt att på ett exakt sätt beskriva tillvägagångssätt och tankebanor så att 
replicerbarhet blir möjligt.77 Vi anser, i samstämmighet med Jacobsen, att forskning aldrig 
kan vara fri från att forskaren själv påverkar resultatet.78 Vi har gjort vårt bästa i att vara 
objektiva men kan inte utesluta att våra personliga värderingar har påverkat undersökningen. 
För att läsaren skall kunna avgöra trovärdigheten i vår undersökning har vi bifogat det 
frågeformulär som vi använde som bilaga. Trost skriver �Läsaren kan ganska lätt avgöra om 
intervjumaterialet är trovärdigt.�79 
 

2.8.2 Validitet  
 
En tanke som uppkommit under intervjuerna är huruvida respondenterna svarar vad de tror att 
vi vill att de skall svara eller om de svarar utifrån vad de verkligen tycker och känner. Vi har 
även blivit varse om att det som vi subjektivt observerar inte behöver vara objektivt 
iakttagbart. Det som vi väljer att lägga vår tyngd på i analysen behöver inte vara vad 
respondenten avsåg att lägga tyngd på. Vi har försökt fånga respondentens uppfattning 
angående revisionsberättelsen men man skall ha i åtanke att varje uppfattning och förmåga att 
förmedla den är unik och präglas av en stor grad av subjektivitet. Enligt Ödman skall man 
vara kritisk till sina källor vid hermeneutiskt arbete. Han skriver att intervjupersoner inte alltid 
behöver vara pålitliga källor vilket vi även har ifrågasatt. Det som vi enligt Ödman kan ställa 
oss kritiska till angående våra respondenter är om det finns tendenser till att vi kan ha 
förvrängt deras svar och tolkat dem till vår fördel för att passa in i vår undersökning.80 
Jacobsen skriver att ett problem vid en undersökning är att de resultat man kommer fram till 
faktiskt har skapats av undersökningen och att det kan vara själva undersökningen som skapar 
utfallet.81 Vi kan inte utesluta att när respondenterna uppfattade att det var 
revisionsberättelsens betydelse vi undersökte, svarade utifrån vad de trodde var det mest 
korrekta vilket torde vara att revisionsberättelsen har betydelse. Sedan om de i verkliga 
situationer tar hänsyn till revisionsberättelsen i sådan stor utsträckning som de påstår kan vi 
aldrig veta. Dock får vi genom den kvalitativa ansatsen en hög intern giltighet då det är vi 
som undersökare som har definierat vad som är den korrekta förståelsen.82 
 
Respondenterna har möjlighet att påverka vår empiri genom att välja att säga och inte säga 
vissa saker. Vi som intervjuare och författare har möjlighet att välja och inte välja vad vi skall 
skriva och inte skriva. Vi har funnit det svårt att avgöra om det är respondentens åsikt eller 
                                                
77 Gummesson (2004) Fallstudiebaserad forskning, s. 132 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
78 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför?  s. 37 
79 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 114 
80 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 85 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
81 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför?  s. 20 
82 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför? s. 142 
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bankens officiella synpunkt som förmedlas. Frågan är om det har någon betydelse för 
uppsatsens syfte. Att författarna har tänkt och tolkat på var sitt håll och sedan diskuterat 
tillsammans har gjort att validiteten i undersökningen har ökat. Enligt Ödman så har 
argumentationen betydelse som valideringsprincip vilket vi har haft mot varandra för att 
komma fram till gemensamma och tillförlitliga analyser och slutsatser.83 Att två personer 
tolkar på samma sätt borde väga tyngre och öka tillförlitligheten. Det borde även underlätta att 
vara två författare vid uppsatsskrivande då man vid enskilt skrivande lätt kan missa att vara 
självkritisk och ifrågasättande mot sina egna tolkningar och val.  
 
Eftersom vår hermeneutiska utgångspunkt kan ge upphov till spekulationer och liknande på 
grund av de många tolkande inslagen har vi enligt Ödman försökt minska denna risk genom 
att se till hans kontrollmoment källkritik i det hermeneutiska arbetet.84 Vid vår analys av våra 
och andras texter har vi försökt ställt oss kritiska till dem och försökt försäkra oss om att det 
är pålitliga källor.  
 
Innan tryckning har vi enlighet med vad Ödman tar upp i sina kontrollkriterier för 
hermeneutiskt arbete försäkrat oss om vår noggrannhet.85 I det arbetet har det underlättat att vi 
har varit två stycken då det är hitta och korrigera sina egna misstag. Det talar Jacobsen om när 
han skriver att alla undersökare har blinda fläckar.86 Det kan relateras till vår studie att vi 
kanske inte har uppmärksammat allt och att vi inte har kunnat samla in all information.  

 

2.8.3 Källkritik 
 
Vi har försökt att välja källor med kritiskt omdöme enligt Nyberg.87 Det speglas i vårt val av 
källor då vi endast använt oss av facklitteratur, vetenskapliga uppsatser och artiklar från 
fackpress. Enligt Jacobsen bör man minst ha två källor som kan balansera varandra.88 Mot 
bakgrund av det har vi använt oss av flera olika källor i vår teori för att öka tillförlitligheten. 
Vi har upptäckt att många av de källor vi använt inom revisionsteorin är skrivna av antingen 
revisorer eller blivit hänvisade till oss av revisorer. Det gör att denna teori kan ses som 
partisk, för att balansera detta har vi använt annan litteratur med andra perspektiv på 
revisionen.  
 
Då många källor vi har använt oss av är relativt gamla och forskning som har gjorts långt 
tillbaka i tiden kan man ifrågasätta aktualiteten till dessa källor. Ödman definierar källkritik 
och samtidskravet som �en iakttagelse som görs i en berättelse bör ligga så nära det inträffade 
i tiden som möjligt.�89 Det kravet kan för oss i vissa valda källor vara svårt att uppnå. De har 
många gånger varit äldre än vi har önskat men i brist på andra källor har vi valt att förlita oss 
på dem. De källor vi syftar på är de angående kreditgivning.  
 
Efter vår andra intervju fick vi klart för oss att de två personer vi intervjuat hittills hade 
väldigt olika erfarenheter och kompetens. Det såg vi inte som något negativt utan såg det som 

                                                
83 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 84 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
84 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 85 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red)  
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88 Nyberg (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, s. 210 
89 Ödman (2004) Hermeneutik och forskningspraktik, s. 85 i Kunskapande metoder, Gustavsson (red) 
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en möjlighet att få en mer intressant analys. Det gör det dock svårt att göra en generalisering 
men det anser vi ändå har fallerat eftersom antalet respondenter är så pass få och alla banker 
inte tillfrågades. Frågan är ju om revisionsberättelsen spelar någon roll vid kreditgivning och 
det är intressant oavsett om det är en kreditchef eller en företagsrådgivare. Då behöver man 
inte fundera över om det är erfarenhet eller befogenhet som gör om man tar hänsyn till 
revisionsberättelsen eller inte.  
 
Det uppstod ett problem under sista intervjun med kreditgivare på Deltabanken då 
bandspelaren inte fungerade. Vi fick förlita oss på våra anteckningar och såg det då som extra 
viktigt att så fort som möjligt tillsammans sammanställa intervjun för att gå miste om så lite 
som möjligt. Vi kan dock inte utesluta att vi har missat eller tolkat något fel vilket gör det än 
viktigare att respondenten får möjlighet att läsa igenom sina svar för att upptäcka eventuella 
felaktigheter och misstolkningar. Den uteblivna bandspelaren kan ha bidragit till att materialet 
från den sista intervjun blev av mindre mängd. Vi utförde intervjun under ett långsammare 
tempo för att försäkra oss om att få med allt väsentligt för vår undersökning.  
 
Ett annat problem, man kan se vid våra intervjuer, är att vi har fått olika utförliga svar och 
reaktioner. Det kan bero på, vad vi redan har kommit fram till, att respondenterna har olika 
erfarenheter och kompetenser samt att respondentens personlighet och sociala förmåga 
påverkar hur fylliga svar vi mottagit. Det är något vi har accepterat och har inte sett någon 
större betydelsefull skillnad mellan respondenternas svar.  
 
Efter intervjuerna, när vi har sammanställt dem, har vi på vissa svar ställt oss frågan om det är 
bankens officiella syn eller respondentens personliga som framställs. Det har vi efter 
reflektion kommit fram till att det inte har någon betydelse utifrån uppsatsens syfte. 
Uppsatsens syfte är att se om revisionsberättelsen har någon betydelse vid kreditgivning. Vi 
antar även att respondentens personliga uppfattning och bedömning till väldigt stor del 
överensstämmer med bankens syn. 
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3. Teori 
Vi har i teoriavsnittet valt att utgå ifrån olika beskrivningar av hur kreditgivning och 
kreditbedömning av företag kan gå till samt olika teorier om revision och revisionsberättelsen 
som vi bedömt relevanta för studien. Teorin har varit av vikt för att kunna utforma det 
exempelföretag som har använts.  
 

3.1 Kreditgivning och kreditbedömning 

3.1.1 Kreditgivning 
 
Jenny Svedin skiljer i sin bok mellan kreditgivning och kreditbedömning. Kreditgivning är det 
som ger en bakgrund och en referensram till en bedömning av krediter och omfattar till 
exempel bankens strategi och befintliga kreditportfölj. Kreditbedömning handlar om de 
tillvägagångssätt och kunskapsområden som måste beaktas och bedömas vid en analys av 
företag.90 
 
En kreditöverenskommelse är en förbindelse mellan två aktörer, å ena sidan den 
kreditgivande, å andra sidan den kredittagande. Kreditsökarens argument bildar en propå och 
kreditgivaren gör sedan en bedömning av denna genom sina argument. Resultatet av en 
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kreditförhandling beror på kredittagarens argument och dennes förmåga att förhandla och 
samtidigt kreditgivarens argument och dennes förhandlingsförmåga.91 
 
Vid kreditgivning är det fråga om att på ett tidigt stadium identifiera goda och dåliga cirklar 
som leder till mer och mer lönsamma engagemang för långivaren och till större och större 
risker för obestånd hos kunden. Hägg hävdar att detta är en bakgrund till den förskjutning som 
visar sig bland kreditgivare, nämligen att kundens intjäningsförmåga vägs tyngre än kundens 
säkerheter.92 Enligt Tegin är en viktig princip att följa vid kreditgivning att aldrig bevilja en 
kredit trots att man blivit erbjuden en fullgod säkerhet om man bedömer det som sannolikt att 
företaget kommer att råka ut för konkurs.93 
 
Kreditgivning har gått från finansiering av rörelsekapital till finansiering av fasta tillgångar. 
Vid lån till rörelsekapital var dessa ofta på kort tid, det var då viktigt för bankerna att ha 
säkerheter om låntagaren skulle hamna på obestånd och då inte ha möjlighet att betala tillbaka 
lånet. Vid finansiering av anläggningstillgångar är lånen ofta längre och då är kassaflödet en 
viktigare faktor att beakta då detta indikerar hur likvid företaget är och därmed vilken 
möjlighet det har att betala amorteringar och ränta. Kassaflödet visar hur likviditeten i 
företaget ser ut. Kassaflödet är svårt att bedöma, ju större säkerhet vid bedömningen av detta, 
desto mer är kreditgivaren villig att använda detta som säkerhet vid utlåning.94  
 
 
 

3.1.2 Företags kapitalbehov och kreditbehov 
 
Företagens investeringar skapar ett kapitalbehov, detta kan tillgodoses genom medel till 
exempel från eget kapital, vinster eller lånefinansiering. Ofta medför kapitalbehovet ett 
kreditbehov, större delen av detta finansieras i företagen genom leverantörsskulder, 
skattekrediter eller genom lån i bank eller andra kreditinstitut.95 Företagets investeringar kan 
delas in i följande kategorier, reala, finansiella och strategiska. Reala investeringar består av 
byggnader, maskiner och dylikt, finansiella är kapitalplaceringar i till exempel aktier, 
strategiska är ofta av immateriell art som forskning och utbildning. Ytterligare uppdelning av 
kapitalbehovet görs av Broomé m.fl. enligt följande, rörelsekapitalbehov, 
anläggningskapitalbehov och säkerhetskapitalbehov. Summan av dessa är företagets totala 
kapitalbehov.96  
 

3.1.3 Kreditgivarna 
 
På den svenska marknaden finns många typer av kreditgivare, Broomé m.fl. nämner bland 
annat affärsbanker, sparbanker och finansieringsbolag.97 Caouette m.fl. skriver att på flera 
marknader har kapitalmarknaden ersatt banker som den huvudsakliga tillhandahållaren av 

                                                
91 Broomé m.fl. (1998) Kreditgivning till företag, s. 50 
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94 Caouette m.fl. (1998) Managing Credit Risk, s. 84 
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96 Broomé m.fl. (1998) Kreditgivning till företag, s. 26 
97 Broomé m.fl. (1998) Kreditgivning till företag, s. 8 



 29

skuldkapital.98 Banklagen reglerar i hög grad de svenska kreditinstitutens tillvägagångssätt vid 
kreditgivning.99 Bankrörelselagen ändrades 2004 till Lag om bank- och finansieringsrörelse. 
Den förra lagen sa att det �krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom i form av 
borgen.� 100 Den aktuella lagen nämner inget om säkerheter, �institutet får bevilja en kredit 
bara om förpliktelsen på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.�101  Enligt Smith är 
kreditgivarna en väsentlig kategori av intressenterna av företagets externa redovisning. 
Kreditgivarna analyserar utifrån redovisningen kreditrisken för den eventuella krediten. 102  
 

3.1.4 Kredittagarna 
 
Företags förmåga att få kredit är beroende av hur väl företagets lyckas ekonomiskt, hur lång 
och framgångsrik livscykel företaget har.103 Ägaren eller företagsledaren bör ha en vision om 
hur företagets framtid och den marknad som företaget är verksamt i kan komma att se ut 
framöver.104 Kredittagaren motiverar sitt behov av krediten genom planerad användning av 
det lånade kapitalet. Företaget backar upp sina planer och budgets med marknadsåtgärder. 
Analys av marknaden för företagets produkter liksom planeringen av åtgärder på marknaden 
är information som kredittagaren bör ta fram åt kreditgivaren. Analys av företagets marknad 
görs enligt vedertagna marknadsteorier. Företagsledningens kompetens är ett annat argument 
som anses ligga hos kredittagaren.105 Vidare är det av vikt att företaget har kunskap om 
kreditmarknaden och har förmåga att skapa förtroende hos kreditgivare för företagets 
framtid.106 
 

3.1.5 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömning går huvudsakligen till på samma sätt på alla banker. Det som kan skilja sig 
är att vissa banker lägger större vikt vid vissa variabler än vad andra gör.107 Bankerna är i 
behov av både kvantitativ och kvalitativ information för att kunna fatta ett beslut angående 
företagets kreditvärdighet. Bedömning av ett företags kreditvärdighet är en 
helhetsbedömning.108 Den kvantitativa informationen består främst av en bedömning av de 
finansiella rapporterna medan den kvalitativa informationen består av att förstå företagets 
omgivning, företagsledningen och handlar mycket om bankens förtroende för företaget, dess 
bransch och representant. Den kvalitativa informationen har subjektiva inslag vilket gör att 
kreditgivningen blir mer komplex. Om bankerna endast hade behövt använda sig av 
kvantitativa mätningar för att göra en bedömning hade de idag kunnat göra sin bedömning per 
automatik. Den kvalitativa informationen behövs då det inte endast är de finansiella 
rapporterna som påverkar ett beslut. Det är många andra faktorer som spelar in som kräver 
subjektiva inslag i kreditbedömningen.109 Ett exempel på en metod som endast använder 
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kvantitativ information är scoring. Scoring innebär att genom olika metoder analysera 
kvantitativt historiskt material och genom detta hitta egenskaper hos låntagare som hamnat på 
obestånd och därför inte kunnat betala tillbaka sina lån.110 
 
Kreditbedömningen bör enligt Svedin ha som syfte att vara en framtidsinriktad bedömning av 
kredittagaren och att genom relevanta nyckeltal och andra bedömningskriterier få en 
uppfattning om företagets kreditvärdighet.111 Kreditbedömningen skall innefatta ekonomiska 
och affärsmässiga bedömningar av företaget samt den risk och lönsamhet krediten kan 
medföra för långivaren.112 Enligt Caouette m.fl. har långivarna vid en bedömning av en 
kreditansökan traditionellt sett lagt störst fokus på företagets soliditet. Senare övergick 
kreditgivare till att analysera företagets kassaflöde i stället för soliditet, tyngdpunkten vid 
kreditanalys flyttades alltså från balansräkningen till kassaflödesanalysen.113 
Kassaflödesanalysen speglar företagets likviditet och betalningsförmåga som är vitalt för 
företagets fortsatta affärsverksamhet. Kassaflödesanalysen sammanställer företagets in- och 
utbetalningar och visar på så sätt flödet av likvida medel i företaget. Användningsområdet för 
kassaflödesanalysen innefattar underlag för bedömningar angående företagets förmåga att 
betala ränta och amorteringar.114 
 
Redovisningsinformation är ett viktigt underlag vid kreditanalyser enligt Svensson som har 
skrivit artikeln Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora 
företag grundad på hennes doktorsavhandling. Enligt artikeln utgör redovisningsinformation 
en betydelsefull grund för kreditgivarnas bedömning då de inte beviljar krediter utan att först 
ha tagit del av företagens årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och 
kreditupplysningar. Hur mycket information som önskas av kreditgivarna beror på varje 
kreditsökande företags specifika förutsättningar. Kreditgivare rangordnar årsredovisningens 
delar på följande sätt: Resultaträkning, balansräkning, noter, kassaflödesanalys, delårsrapport, 
revisionsberättelse och förvaltningsberättelse. Svensson påpekar dock att kreditgivarna anser 
att bedömningen om ett företag är kreditvärdigt handlar om en helhetsbedömning. Vidare 
skriver Svensson att avgörande för årsredovisningens tillförlitlighet är ur kreditgivarnas 
perspektiv vilken revisor och revisionsbyrå företagen anlitar. Revisionsberättelsen är 
betydelsefull såtillvida att den skall vara ren, utan anmärkning. I Svenssons undersökning fick 
kreditgivarna ge förslag på kvalitetsförbättrande åtgärder gällande redovisningsinformation. 
Bland dem så nämndes bland annat en mindre standardiserad revisionsberättelse.115 I regel 
måste kreditgivaren, enligt Broomé m.fl. bilda sig en uppfattning utifrån årsredovisningar för 
företaget och de planer och budgetar som företaget gör upp.116 Kreditgivare använder 
företagets resultaträkningen för att bedöma överskott och balansräkningen för att se hur 
företaget är finansierat och vilka säkerheter som finns.117 
 
Enligt Caouette m.fl. fokuserar bankerna vid kreditbedömning på två problem, dessa är 
låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet och låntagarens vilja att betala tillbaka lånet. 
Traditionellt anses låntagarens förmåga att återbetala lånet vara den viktigaste av de två, då 
mer pengar gått förlorade vid oförmåga att betala än vid ovilja att göra det samma. 
Utvärdering av låntagarens vilja att återbetala lånet handlar om att bedöma dennes karaktär, 
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medan förmågan utvärderas genom ekonomiska aspekter. Vid bedömning av låntagarens 
förmåga att återbetala lånet inleds bedömningen ur ett makroperspektiv för att fortsätta mot 
det kreditsökande företagets karaktäristika.118  
 
En kreditbedömning börjar enligt Broomé m.fl. med en företagsanalys. Bankens bedömning 
av ett kreditärende inriktas på projektets företagsekonomiska förutsättningar. Banken går 
igenom planer, kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler för det aktuella projektet. 
Banken kontrollerar slutligen att kraven på säkerheter går att uppfylla.119 Värdet av säkerheten 
skall med en god marginal täcka krediten.120 Kreditbedömningen av företaget består av 
analyser av flera olika faktorer i företaget, Broomé m.fl. kategoriserar dem enligt följande:  
 

• Företagsanalys 
• Analys av övriga bedömningsfaktorer  
• Analys av finansieringsmöjligheter 
• Analys av säkerhetskrav 

 
Företagsanalysen delas enligt Broomé m.fl. hårddraget upp i en allmän analys och en 
ekonomisk analys. I den allmänna analysen nämns produkter, analys av den framtida 
totalmarknaden och företagsledningens prestation och kompetens. Ekonomisk analys baseras 
på information från företagets externredovisning där soliditet, likviditet och räntabilitet kan 
utläsas.121 I kategorin övriga bedömningsfaktorer nämns företagets status, risken i krediten, 
kreditens lönsamhet och kreditgivarens policy. Företagets status beror på om företaget redan 
är kund hos kreditgivaren, dess ålder storlek framgång och dominans på den ort företaget har 
sin verksamhet.  Vid en analys av finansieringsmöjligheter görs en budgeterad 
finansieringsanalys för att se om det är bra och rimligt att expandera på det sätt som företaget 
önskar. Finansieringsanalysen kombineras med en känslighetsanalys för att se vad som är bra 
och dåligt ut finansiell synpunkt med bedömningar av kapitalstruktur och 
skuldsättningsgrad.122  Slutligen måste, enligt Broomé m.fl. kreditgivaren i regel säkerställa 
krediten till företag i huvudsak genom pantbrev i fast egendom eller företagsinteckning.123  
 
Enligt Svedin skall en kreditbedömning främst gå ut på att bedöma ett företags 
återbetalningsförmåga. För att göra det krävs en beskrivning av företaget, en bedömning av 
företagets omvärld och beräkning av relevanta nyckeltal. Svedin delar in analysen i fyra delar: 
 

• Affärsidé  
• Resursanalys 
• Omvärldsanalys 
• Ekonomisk analys 

 
Affärsidén syftar till att formulera det behov företaget avser att fylla på marknaden. 
Resursanalysen omfattar de resurser företaget har såsom ledning, ägare, styrelse, organisation 
och produkter. Människan bakom företaget präglar företagets siffror och 
utvecklingsmöjligheter i stor utsträckning enligt Svedin.124 Omvärldsanalysen skall ge en bild 
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av den marknad företaget är verksamt i och omfattar bland annat företagets kunder och 
produkter. Exempel är omsättningens fördelning mellan olika kunder vilket ger en vägledning 
om företagets risk. Är företaget starkt beroende av någon av sina kunder måste även 
företagets framtids- och valmöjligheter ingå i företagsanalysen. Den ekonomiska analysen 
omfattar resultatmått för att få en uppfattning om resultatets förändring. Vidare skall 
företagets finansiella situation framgå i den ekonomiska analysen och med hjälp av relevanta 
nyckeltal kan man få en uppfattning om den.125  
 
Enligt Caouette m.fl. kan analysen av ett kreditsökande företag delas upp i flera steg, i den 
inledande fasen utröns varför företaget behöver lån, vidare utvärderas finansiell ställning 
genom balansräkningen och andra uttalanden om företaget, till exempel budget och 
marknadsplan. Det projekt lånet skall finansiera utvärderas genom en kassaflödesanalys för 
detta. Företagets bransch analyseras, det kan handla om trender, företagets marknadsandelar 
och anseende och möjliga regleringar. Även företagets ledning och strategier utvärderas.126 
Kreditgivarnas behov av att bedöma företagets framtida utveckling är betydligt mindre än 
internt i företaget, då dessa bara behöver värdera risken för att företagets utveckling blir så 
negativ att betalningsinställelse kan komma att uppkomma.127  Svedin skriver att det är en 
fördel att bedömaren har kunskap och erfarenhet av hur man analyserar ett företag. Detta bör 
enligt Svedin avse kunskap om uträkning och utvärdering av nyckeltal samt kunskap om hur 
en årsredovisning kan genomlysas och vad som kan utläsas både direkt och indirekt ur den. 128 
Kreditgivaren har ett ansvar att göra en allsidig bedömning. Enligt Svensson verkar ökad 
erfarenhet hos kredithandläggaren leda till ökad tidsåtgång samt högre krav på 
redovisningsinformationen samtidigt som mindre erfarna använder sig av mer varierande 
detaljerad och mindre framtidsinriktad information.129  
 
Nyckeltal är ett redskap för kreditbedömare och används som hjälpmedel för analys av 
företag. Datorprogram som bearbetar siffror och nyckeltal samt gör prognoser kan vara ett 
stöd för analysarbetet men kan aldrig ersätta förtroendet för det mänskliga omdömet.130 
Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital och 
ger en bild av företagets finansiella styrka. Det kan bilda en uppfattning om hur väl företaget 
kan stå emot framtida förluster. Soliditet definieras som justerat eget kapital förhållande till 
totalt kapital.131 Enligt Broomé m.fl. överstiger soliditeten i svenska små och medelstora 
företag sällan 30 %.132 
 
Mycket av den teori som har studerats tyder på att kreditgivarens subjektiva bedömning och 
känsla för företaget spelar en stor roll vid en kreditbedömning. Varje företag är unikt vilket 
medför att en företagsbedömare instinktivt väljer delvis olika kriterier att bedöma företag 
utifrån.133 Broomé m.fl. tar bland annat upp att företagets övriga bankaffärer är av stor 
betydelse vid utvärdering av en kreditansökan, till exempel menar han att bankens befintliga 
kunder favoriseras framför nya.134  
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133 Svedin (1992) Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 24 
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Utöver den information som finns hos företag i form årsredovisning och andra ekonomiska 
rapporter så finns det fler informationskällor som kan komplettera kreditvärdigheten hos 
företaget. Exempel på andra informationskällor är referenser från till exempel kunder och 
leverantörer, revisorer som efter medgivande från företaget kan lämna värdefull 
kompletterande information, tidningar och övrig media samt tingsrätten.135 Dessa källor till 
information är vad Silver kallar för den kvalitativa informationen. Silver tar även upp 
intuition som en viktig del i bankernas kreditbedömning och rådgivarens egen uppfattning om 
företaget och företagsledarens personlighet spelar stor roll.136 Silver skriver även att 
kreditbedömningen till en hög grad handlar om förtroende för den information kreditgivaren 
står inför.137 Enligt Svedin så handlar kreditbedömning i stor utsträckning om sunt förnuft, 
fantasi och inlevelseförmåga i företagets och företagandets villkor och verklighet, vilket är 
inom samma linje för Silvers diskussion om kreditgivarens intuition. Utan att göra någon 
närmare analys kan en övergripande utvärdering utifrån företagets årsredovisning göras för att 
fastställa om krediten är rimlig.138 Enligt Kling-Svensson har �customer knowledge�, alltid 
ansetts som fundamentalt vid kreditgivning, genom förfarandet skall kreditgivaren välja ut 
och utvärdera låntagare som har förmåga att fullfölja kreditavtalet.139  
 
 
 

3.1.6 Riskbedömning 
 
Risken är på kort sikt beroende av företagets genom redovisningen uppvisade soliditet och 
likviditet som framgår av balansräkningen. På lång sikt är kreditrisken beroende av företagets 
lönsamhetsutveckling, denna kan till viss del uppskattas genom redovisningen. Kreditgivaren 
utför en riskbedömning av aktuellt projekts risker och lönsamhet och utvärderar även 
företagets ledning och andra element inom företaget.140  
 
Enligt Broomé m.fl. ingår två faktorer i kreditgivarens bedömning av kreditrisken, risken för 
en betalningsinställelse och risken vid en betalningsinställelse. Risken för en 
betalningsinställning är beroende av tidigare beskrivna faktorer, risken utvärderas genom 
finansiell data. Vid en betalningsinställelse är risken knuten till säkerheterna för lånet. Vid 
utvärdering av denna risk görs en bedömning av aktuella säkerheter. Här delas riskmomentet 
upp i ytterligare två faktorer, tidsrisken och realisationsrisken. Tidsrisken härrör från 
svårigheten att bedöma en säkerhets värde i framtiden, realisationsrisken innebär att det vid 
ett konkursbeslut kan uppkomma svårigheter att få ut en marknadsmässig köpeschilling för 
säkerheten.141 
 
Enligt Caouette m.fl. ökar större belåningsgrad i företaget risken för betalningsinställningar. 
Detta både på grund av att företaget får mer lån att betala tillbaka men Caouette m.fl. menar 
också att företagsledningen blir mer villig att ta större risker i sina affärer när kapitalet 
kommer från lånefinansiering i stället för eget kapital.142 
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En jämförelse med finansiell teori kan göras. Ridder definierar begreppet risk med hur mycket 
avkastningen på ett investeringsalternativ varierar över tiden.143 Vid bedömning av 
investeringar vägs ytterligare en sida in och det är nivån på avkastningen. Riskpremien för en 
investering anses vara en kompensation för den ökade risk investeraren utsätter sig för. Det 
finns ett positivt samband mellan risk och avkastning, det vill säga ju högre risk, desto högre 
avkastning. Kreditgivning medför i de allra flesta fall en risk, risken bör kopplas till den 
avkastning banken får för sin kreditgivning och vilken lönsamhet överenskommelsen ger.144  
 
 

3.2 Redovisning och revision 

3.2.1 Revision 
 
Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 
sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. 145 Lagar angående revisionen i 
aktiebolag finns i svenska Aktiebolagslagen 9: e kapitlet. Där nämns bland annat att ett 
svenskt aktiebolag skall ha minst en revisor och hon eller han skall varje år avge en 
revisionsberättelse.146 Revisionen består av en räkenskapsrevision och en förvaltningsrevision 
och är en förutsättning för tilltron till den finansiella informationen som företag producerar. 
Med andra ord kan man säga att revisionen kvalitetssäkrar den ekonomiska informationen. 
Det är genom årsredovisningen och de ekonomiska rapporterna som intressenterna skall 
kunna bilda sig en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och genom den kunna fatta 
goda finansiella beslut.  Revisionen spelar en värdefull roll i form av att reglera relationen 
mellan företaget och dess intressenter som präglas av asymmetrisk information.147 Revisionen 
fyller även andra funktioner utöver dess externa funktion genom att granska och skapa 
förtroende för de finansiella rapporterna. Revisionen skapar ett mervärde genom att även 
förbättra företagen internt inom olika funktioner.148 
 
Det finns olika former av revision, med revision i denna uppsats menas den externrevision 
som görs av revisionsbyråer. �Den externa redovisningens syfte är att förmedla information 
om företagets ekonomi till olika användare och främst till användare utanför företaget.�149  
 

3.2.2 Asymmetrisk information 
 
I de flesta fall har företagsledningen och VD mer information om den finansiella situationen 
än vad ägarna har. Principal � agent relationen som uppstår på grund av denna 
informationsasymmetri kan även tillämpas på företagets ledare och dess intressenter enligt 
Messier.150 Kreditgivarna är i behov av tillförlitlig och korrekt information vid deras 
riskbedömning vilket ger upphov till informationsasymmetri. Revisionen spelar en roll i att 
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förhindra denna. Revisorn samlar och utvärderar bevis för att bedöma om den finansiella 
informationen och företagsledningens påståenden visar en rättvisande bild av företaget som 
resulterar i en revisionsberättelse vilket bidrar till att informationsrisken minskar och 
trovärdigheten ökar.151 Information är avgörande för att kunna fatta beslut, därför är 
trovärdigheten på informationen av största vikt för företagets intressenter. Revisionen 
begränsas dock till den grad där marginalnyttan är lika med marginalkostnaden.152  
 
Det är av stor vikt att poängtera att en revision inte innebär att de ekonomiska rapporterna är 
fullt ut korrekta. Begreppet väsentlighet inom revision avgör vad revisionsarbetet skall 
inriktas på och hur omfattande det skall bli.153 Eftersom revision är en balansgång mellan 
kostnad och nytta är det en omöjlighet att kunna styrka att rapporterna till 100 % är 
tillförlitliga. Revisorn skall genom planering och genomförande av revisionen i rimlig grad ha 
försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel.154 Med rimlig grad förstås att revisorn 
endast kan försäkra tillförlitligheten till en viss grad och att fel eller oegentligheter kan finns 
utan att revisorn upptäckt det.155 
 
Revisionens omfattningen begränsas av väsentlighetsnivån och där marginalnyttan är lika 
med marginalkostnaden. Pentland skriver i sin artikel Getting comfortable with the numbers 
att revisorn undertecknar, det vill säga kvalitetsstämplar revisionen, när han eller hon känner 
sig trygg med siffrorna. Pentland återkommer till detta begrepp i sin artikel då han träffar på 
det vid upprepande tillfällen i sin undersökning på revisionsbyråer, på flera nivåer i 
revisionsarbetet. Det finns mycket av ställningstagande i revisionsprofessionen, det som 
efterfrågas av revisorerna är känslan av trygghet. Då denna är subjektiv och personlig är den 
svår att överföra från en sändare till en mottagare. Detta skapar problem för intressenterna 
som är användare av den reviderade redovisningen som har sina egna uppfattningar över vad 
trygghet är.156  

 

3.2.3 Revisionsberättelsen 
 
Målet för revisionen är revisionsberättelsen.157 Det är den enda offentliga rapport som lämnas 
utifrån en hel revision. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och bokföringen samt 
om styrelsens och VD: s förvaltning. Tillsammans med årsredovisningen bidrar 
revisionsberättelsen till intressenternas beslutsunderlag.158 Revisionsberättelsen kan delas in i 
fyra avdelningar, revisorns uttalande om årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen, om företaget lämnar en rättvisande bild av resultat- och balansräkning, 
om disposition av vinsten samt om de lämnar ansvarsfrihet för styrelse och VD.159 Revisorn 
skall lämna sådana upplysningar som han eller hon anser att aktieägarna bör få kännedom om. 
Det skall framgå av revisionsberättelsen om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige.160 
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Revisionsberättelsen kan delas in i nio olika delar som består av rubrik, mottagare, 
organisationsnummer, inledning, beskrivning av vad revision är, uttalanden och i tillämpliga 
fall, anmärkningar och upplysningar, datum, ort och revisorns underskrift. Det är en 
standardutformning för revisionsberättelser enligt RS 709. Syftet med standardiseringen är att 
underlätta för läsaren att förstå och bidra till att lättare uppmärksamma eventuella 
avvikelser.161  
 
När revisorn enligt lag inte har några anmärkningar på företaget och revisionsberättelsen är 
utformad enligt standardutformningen benämner man revisionsberättelsen ren. En ren 
revisionsberättelse är den vanligaste.162 Enligt Svedin är en ren revisionsberättelse en 
bekräftelse på att företagets resultat och finansiella ställning framställts så att de givit en 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.163 
 
Om revisorn kommit fram till att årsredovisningen avviker från lag och god redovisningssed 
och bedömt att avvikelsen inte är oväsentlig måste det framgå i revisionsberättelsen genom en 
kommentar från revisorn.164 Revisionsberättelsen kallas då oren. Alla formuleringar som 
avviker från en revisionsberättelse enligt standardutformningen skall vara kursiverade, 
understrukna eller på annat sätt typografiskt avvikande för att underlätta för läsaren.165 En 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen är en allvarlig sak för 
styrelseledamöterna och VD.166 En oren revisionsberättelse skall man enligt Stenberg och 
Vidbergh betrakta som mycket oroväckande. Oftast är revisorns anmärkning toppen av ett 
isberg. Det är lika ovanligt som allvarligt med en revisionsanmärkning. De menar att eftersom 
revisorn är anlitad och arvoderad av företaget och att företaget ofta har ett väl utvecklat 
samarbete med revisorn ges företaget tid att justera eventuella synpunkter från revisorn innan 
det hinner gå så långt som en anmärkning i revisionsberättelsen.167 Enligt Bunse kan företag 
räkna med problem vid en oren revisionsberättelse, till exempel uppsägningar av krediter från 
bankens sida.168 
 

3.2.4 Revisionsberättelsens intressenter  
 
Revisionen är viktig för företagets intressenter och deras förtroende för företaget. 
Intressenterna kan sammanfattas till att omfatta ägare, stat och kommun, leverantörer, 
företagsledning, anställda, kunder och kreditgivare.169 Kreditgivarna använder 
årsredovisningen som underlag för att fatta beslut om de skall bevilja företag lån eller inte och 
vid en eventuellt beviljad kredit som underlag för storlek på lånet och om villkoren för lånet 
som omfattar ränta och säkerheter.170 Att upplysningarna om ett företag är korrekta är en 
säkerhet för den som lånar ut pengar. Den säkerheten blir större när företagets finansiella 
information granskats av en opartisk och självständig revisor. 171 Vid en kreditbedömning har, 
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som sagt tidigare, redovisningen och dess siffror betydelse för kreditgivarna. Det är värt att 
poängtera att revisionen är en grundläggande förutsättning för att intressenterna skall kunna 
lita på redovisningen. Utan revisionen får de inte det kvitto på kvalitet, som man kan säga att 
revisionen är ett resultat av, på att redovisningen och den ekonomiska informationen till en 
rimlig grad är trovärdig. Revisorns granskning och uttalanden höjer företagens ekonomiska 
rapporters trovärdighet genom att de görs med en hög, men inte 100 % säkerhet. Det går inte 
att uppnå fullständig säkerhet i en revision.172 

 
 

3.2.5 Förslag att avskaffa revision för små företag  
 
I en artikel av Dan Brännström i tidskriften Balans kommenteras Svenskt Näringslivs förslag 
att slopa revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Motivet är att Svenskt Näringsliv vill 
göra det enklare för små företag. De har bland annat motiverat förslaget med 
kostnadsaspekten och att ett stort antal EU-länder utnyttjat möjligheten att slopa 
revisionsplikten för mindre företag. Det finns de som motsätter sig förslaget med 
motiveringen att revisorn i revisionsberättelsen bidrar till en mindre risk för intressenterna på 
grund av det förtroende och kvalitet som revisionen bidrar med.173 I en intervju med Dan 
Brännström av Inge Wennberg i tidskriften Balans säger Brännström att han är orolig för att 
kvaliteten på årsredovisningarna sjunker om revisionsbyråerna inte längre får ge de 
ekonomiska rapporterna sin kvalitetshöjning. Han tror även att revision kommer att utföras 
iallafall när den efterfrågas av ägare eller andra intressenter.174 Motivet för en revisionsplikt i 
småföretag är enligt Thorell och Norberg främst till för att skydda samhället och 
redovisningens intressenter. Kreditgivare har enligt dem utan tvekan nytta av en 
revisionsplikt. Hur stor nyttan är beror på hur viktig de reviderade räkenskaperna är för 
kreditgivarnas kreditbeslut. Denna nytta måste ställas mot kostnaderna för företagen att anlita 
revisorer. Thorell och Norbergs bedömning är att den reviderade årsredovisningen endast har 
ett marginellt värde vid ett kreditbeslut. Kreditupplysningar, andra uppgifter och krav på 
säkerheter från ägaren är viktigare. Banker kan alltid ställa krav på utförd revision som ett 
villkor för kredit.175 
 
För ett litet företag är ofta banken en av de viktigaste intressenterna. Om ett företag hamnar i 
obestånd är bankens fordringar underordnade de statliga skattefordringarna vilket borde leda 
till försiktighet hos kreditgivare innan de beviljar en kredit. Därför borde bankerna vara en av 
de intressenter som är mest angelägna av årsredovisningen och därmed även att den är 
reviderad. 176 För små företag, som ofta saknar en ekonomifunktion, agerar revisorn vanligen 
även som en form av rådgivare i ekonomiska frågor. Enligt Bunse kan revisorn vara 
användbar till exempel vid bankbesök.177  
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4. Empiri 
I empirin beskrivs den verklighet som har undersökts och används vid analysen. 
Empirin presenteras som en sammanställning av respondenternas reaktioner på 
exempelföretaget och svar på frågorna i den ordning frågorna ställdes under respektive 
intervju. Innan varje intervju följer en kort beskrivning av respektive respondent. Namnen på 
respondenterna och bankerna är fiktiva. 
 

4.1 Intervju 1 
 
Intervju Adam Adamsson, 2006-04-03 
Bank: Alfabanken 
Titel: Kreditchef  
Antal år i branschen: 38 år 
 

4.1.1 Respondentens bedömning av krediten utan revisionsberättelser 
 
Respondentens första intryck angående företagets kreditvärdighet  
 
Respondenten börjar med att poängtera att förtroende är en första utgångspunkt vid en 
kreditbedömning när vi i inledningen av intervjun säger att förutsättningen är att ett etablerat 
förtroende redan finns. Förtroendet antar han grundas på att budget och tidigare prognoser 
som lämnats har varit korrekta och att företaget och dess ledning är hederlig. Han tycker att 
företaget har lyckats relativt väl och ser stabilt och bra ut men att det inte är ett företag med 
stort eget kapital. Respondenten tyckte inte att något uppseendeväckande fanns i det material 
han hade mottagit inför sin bedömning. Han tycker att företaget ser stabilt och bra ut. Dock 
ifrågasätter han likviditeten. Han tycker att företaget har lite tillgångar i förhållande till 
omsättningen men det är inget som påverkar bedömningen.  
 
 
Poster som respondenten vill ha ytterligare information om 
 
Det kan finnas poster respondenten vill granska men viktigast är att bygga ett troligt 
framtidsscenario utifrån årsredovisningen för att se om företaget klarar den ökade 
skuldbelastningen då de skall fördubbla sina skulder. Alfabanken använder fler än två 
årsredovisningar tillbaka i tiden. Detta för att se hur starkt företaget är och använda 
informationen som grund för ett framtidsscenario. Respondenten tycker inte att det finns 
något uppseendeväckande i siffrorna. Om det skulle vara något så är det i sådana fall värdet 
på tillgångarna. I detta fall är värdet inte så stort och då är det inte så relevant. Möjligtvis är 
kassan liten i förhållande till den relativt stora omsättningen.  
 
 
Vad respondenten saknar för att kunna göra bedömning 
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Respondenten säger att han hade frågat mycket om på vilket sätt företaget har tänkt 
expandera. Till exempel om de har tänkt expandera med befintliga kunder och befintlig 
marknad och om de tänkt gå utanför Arboga eller inte samt hur de har säkrat tillväxten för att 
kunna finansiera investeringen. Respondenten hade även önskat en prognostiserad 
resultaträkning utifrån det här investeringsfallet. Alfabanken gör alltid en kassaflödesanalys 
för att se hur kassaflödet förändras efter tänkt investering. Med hjälp av kassaflödesanalysen 
kan Alfabanken se om företagets kassaflöde räcker till för att betala räntor och amorteringar 
som investeringen innebär.  
 
 
Om företaget går vidare i bankens kreditbedömning efter analys av årsredovisningen 
 
Enligt respondenten går företaget i alla fall vidare till steg två i Alfabankens kreditförfarande.  
 
 
Bankens förfarande vid kreditgivning 
 
Alfabankens kreditförfarande består av fem steg: 
 
Steg ett är förtroende, vilket innebär pålitlighet och kompetens hos företagsledningen och 
styrelsen, företagets allmänna anseende och hur de skött sina tidigare förpliktelser med 
banken.  
 
Steg två är att bedöma återbetalningsförmågan, vilket innebär att se hur siffrorna kommer att 
se ut framöver, hur kassaflödet ändras och om de klarar att förränta och amortera 
investeringen. Steg två kan sammanfattas som en räkenskapsanalys. Genom dessa jämför 
banken hur det ser ut i dag med hur det kommer att se ut i framtiden.  
 
Steg tre innebär att båda parter förstår vad investeringen innebär i ökad belastning, krav på 
ökat kassaflöde och lönsamhet.  
 
Steg fyra är enbart internt och är att banken skall tjäna pengar på affären.  
 
Steg fem är vilka säkerheter företaget kan ställa och vad de är värda.  
 
Ju säkrare banken bedömer de fyra första stegen ju mindre betydelse får säkerheten, det vill 
säga steg fem. För att gå vidare till nästa steg måste företaget ha klarat det föregående annars 
avbryts förhandlingen. Förfarandet skall alltid följa den här ordningen och Alfabanken 
beviljar till exempel aldrig ett lån på grund av en bra säkerhet när återbetalningsförmågan 
saknas.  
 

4.1.2 Respondentens bedömning av krediten med revisionsberättelser 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på fastighetens 
värde  
 
Respondenten säger att allmänt sätt läggs stor vikt vid revisionsberättelsen och dess 
anmärkningar. Det första som respondenten konstaterar är att det som händer om 
anmärkningen är riktigt är att företaget får mindre eget kapital. En sådan anmärkning 
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uppmärksammas självklart. Det kan ha viss betydelse för hur Alfabanken värderar säkerheten 
och det påverkar soliditeten och deras syn på vilken förmåga företaget har att hantera en tids 
förluster. Anmärkningen påverkar inte kassaflödet och Alfabanken har förmodligen redan 
bildat sig en egen uppfattning om fastighetens värde. Sådan kännedom om företaget finns 
troligen redan. Alfabanken skulle bli försiktigare om fastigheten skulle skrivas ned och föra 
en diskussion med ägarna om möjlighet till ägartillskott för att säkra företagets eget kapital. 
Om det inte var möjligt skulle diskussion föras angående om vilken av investeringarna som är 
lönsammast och vilken som de skulle kunna börja med om de inte klarar hela expansionen på 
en gång. Enligt respondenten har företaget inte räntekänslighet som sitt största hot. Företaget 
har enligt respondenten större känslighet vad gäller konjunkturen. Alfabanken finansierar 
sällan 100 % av en investering. Om man betraktar det enbart ur säkerhetssynpunkt minskar 
företagets skuldsättningsförmåga lite grand enligt respondenten. Enligt respondenten skall 
kreditgivning inte vara beroende av säkerheter. Kassaflödet är nummer ett och säkerheten ses 
som en nödutgång. Om något inträffar skall banken ha säkerheter för att komma ur det hela.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på aktiveringen 
av utgifter för entreprenadarbete 
 
Enligt respondenten påverkas företagets ekonomiska ställning i samma riktning som 
anmärkningen angående fastighetens värde, kapitalet urholkas lite grand genom att företaget 
visar ett sämre resultat. Den här anmärkningen har en annan betydelse även om den är 
beloppsmässigt mindre än den angående fastighetens värde. Det här tycker respondenten 
påverkar den första punkten i deras förfarande vid kreditbedömning, förtroendefrågan. Det 
påverkar respondentens syn på hur duktig företagsledningen är och hur pålitlig informationen 
som lämnas till banken är. Anmärkningen har en allvarligare betydelse för hur de ställer sig 
till företaget än anmärkningen på värderingen av fastigheten. Skulle den här formen av 
revisionsberättelse dyka upp i samband med en kreditpropå skulle den läggas åt sidan till att 
börja med för att utreda frågan ordentligt. Både vad gäller om revisorn har rätt och varför det 
har blivit som det blivit och om det är uppsåtligt eller inte samt om det har vidtagits några 
åtgärder för att det inte skall upprepas. Respondenten vill veta om resten av balansräkningen 
och resultatet är tillförlitligt.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
kundfordringarna 
 
Enligt respondenten hamnar anmärkningen någonstans mittemellan anmärkningen på 
fastighetens värdering och den felaktiga värderingen av utgifter för entreprenadarbete om 
dessa skall rangordnas efter grad av inverkan på kreditförfarandet. Att det finns 
kundfordringar som förfallit är inte ovanligt och inte uppsåtligt från företagsledningen enligt 
respondenten. Respondenten anser att man måste ta reda på vad företaget gör för att driva in 
sina fordringar och om balansräkningen är som den ser ut eller om kapitalet och soliditeten 
sämre. Den andra fråga som respondenten ställer sig i kombination med investeringen är om 
företaget måste vända sig till sämre kunder för att kraftigt expandera sin verksamhet och om 
det finns en risk i att man vill expandera så snabbt att man inte har råd att sovra bland 
kunderna och vara tillräckligt noga att välja bland kunder. Det tycker respondenten är den 
viktigaste aspekten i denna anmärkning. Respondenten hävdar även att anmärkningen får en 
kassaflödespåverkan på ett annat sätt än anmärkningen på fastighetens värde som inte 
påverkar kassaflödet alls. Det här är pengar som inte kommer in som företaget har räknat 
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med, vilket försämrar likviditetssituationen. Om kunderna är av dålig kvalitet talar det för att 
göra investeringen i steg för att inte behöva expandera så kraftigt på en gång. En sådan här 
anmärkningen skulle påverka Alfabanken relativt mycket i negativ riktning.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
marknadsundersökningen 
 
Om revisorn anser att marknadsundersökningen är för optimistisk eller inte riktigt realistisk så 
säger respondenten att han förmodligen har en diskussion med revisorn och företaget om vad 
deras antaganden är och vilka invändningar revisorn har. De skulle reda ut situationen och se 
vilka förutsättningar revisorn och företaget har. Den här anmärkningen kan enligt 
respondenten tala för en stegvis investering och därmed låta resultatet växa i takt med 
omsättningen och balansräkningen.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån antagandet att revisionsplikten 
försvinner för mindre företag 
 
Enligt respondenten råder det ingen tvekan om att revisionen är en trygghetsfaktor för 
kreditgivare. Det beror på var man drar gränsen för små bolag. Respondenten definierar små 
bolag som de som lånar lite pengar. För dessa finns en förenklad kreditprocess och då betyder 
revisionen kanske något mindre. Då menar respondenten väldigt små företag, till exempel 
taxirörelse eller liknande. Revisionen är för respondenten en säkerhetsfaktor med en utsedd 
revisor som granskar räkenskaperna. Respondenten vill inte att kravet på revision för mindre 
företag skall försvinna då det finns en risk att många av de små bolagen kommer av 
kostnadsskäl att säga upp samarbetet med revisorn. Respondenten tror att revisorn har stor 
betydelse för de små företagen då de har en sådan svag ekonomifunktion själva. Revisorn gör 
så mycket mer än revision hos de små företaget. Ett eventuellt slopande av revisionsplikten 
för småföretag påverkar enligt respondenten alla fem steg i Alfabankens kreditbedömning 
särskilt det första, förtroendet, då de kan lita mer på siffrorna om företaget är reviderat. 
Revisorn och extern styrelseledamot är två saker Alfabanken värderar högt.  
 
 
Respondentens rangordning av anmärkningarna 
 
Först och främst reagerar respondenten väldigt starkt på anmärkningen angående aktiveringen 
av utgifter för entreprenadarbete som tyder på oegentligheter och ont uppsåt från 
företagsledningen. Vid felaktiga värderingar försöker Alfabanken själva analysera vad det är 
för fel i värderingarna. Alfabankens fokus på balansräkningen och soliditeten har minskat 
något. Numer lägger de större fokus på kassaflödet istället. De skall ha betalt från kassaflödet 
och inte från balansräkningen. Upp- och nedskrivningsbehoven tittar de på och de skaffar sig 
en egen uppfattning om värdena i balansräkningen och det kan ha betydelse men 
förtroendefrågan, oegentligheter och rena felaktigheter tycker de är allvarligare.  
 

4.1.3 Kompletterande frågor 
 
Respondentens uppfattning om subjektiva inslag i kreditbedömningen angående 
företaget, företagets bransch och företagets representant 
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Respondenten tycker subjektiva inslag i kreditbedömningen har stor betydelse. Punkt ett i 
Alfabankens förfarande vid kreditgivning är förtroende, så det har betydelse. Kreditgivning är 
enligt respondenten en förtroendefråga. Enligt respondenten byggs förtroende upp av 
personliga relationer och genom dessa skapas en bedömning och uppfattning av kompetens 
och pålitlighet. Företaget är inget annat än företagets ledning, inte minst när man talar om små 
företag.  
 
 
Respondentens erfarenhet av orena revisionsberättelser 
 
Respondenten tycker inte att orena revisionsberättelser är vanligt förekommande. 
Respondentens slutsats är att om det är en oren revisionsberättelse är det för det mesta rätt 
påtagliga brister i företaget. Det skall enligt respondenten till rätt mycket för att revisorn skall 
skriva en oren revisionsberättelse, kanske lite för mycket. Respondenten har funderat på 
varför det är på det viset. Revisorer är en objektiv part men som samtidigt är arvoderade av 
företaget. Det är ingen tvekan att det finns något inslag av beroendeställning. En oren 
revisionsberättelse skall man ta på allvar och ofta är allvaret stort när revisorn kommit så långt 
som ett påpekande.  
 
 
Respondentens förtroende för revisionen och revisionsbolagen 
 
Allmänt sett är förtroendet för revisionen bra. Respondentens förtroende för revisionsbolagen 
har betydelse. De lokala bankkontoren har en ganska god uppfattning om vilka revisorer de 
vill samarbeta med och vilka de har mindre förtroende för. Generellt har respondenten gott 
förtroende för yrkeskåren revisorer. Ofta vet respektive kredithandläggare vilka som brister i 
sina uppdrag och försöker akta sig för dem och råder kunderna att använda sig av andra 
revisorer.  
 
 
Respondentens sammanfattande uppfattning om revisionsberättelsens betydelse vid 
kreditbedömning 
 
Respondenten säger att normalt sett har revisionsberättelsen betydelse genom att endast 
konstatera att revisorn inte haft några anmärkningar. Det är en kontrollpost som även den 
skall gås igenom, att det inte finns några anmärkningar. Är det en oren revisionsberättelse 
spelar den definitivt roll. En anmärkning i en revisionsberättelse lämnas aldrig utan 
uppmärksamhet. Den undersöks alltid närmare och banken tar reda på varför anmärkningen 
finns och vilken betydelse den egentligen har.  
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4.2 Intervju 2 
 
Intervju Bertil Bertilsson 2006-04-04 
Bank: Betabanken 
Titel: Företagsrådgivare  
Antal år i branschen: 7 år 
 

4.2.1 Respondentens bedömning av krediten utan revisionsberättelser 
 
Respondentens första intryck angående företagets kreditvärdighet  
 
Respondentens första intryck är att företaget med hans ord �rullar och går� men att företaget 
inte visar något stort resultat för att ha drivits så länge. Spontant så tänker han på de nya 
förmånsrättsreglerna. Innan dem fick banken full täckning för sina företagshypotek men nu 
hamnar banken med alla andra vid en konkurs. Betabanken har därför sett över sina sätt att ta 
säkerheter. De har kommit in på andra finansieringslösningar så som leasing178, avbetalning 
och fakturabelåning vilket ofta är mer kostsamt än en vanlig kredit. Respondentens första 
tanke är att det här hade de finansierat genom leasing eller en avbetalningslösning. Då tar 
Betabanken säkerheten i objektet företaget köper. Respondenten anser att en livslängd på 10 
år och en avskrivning på 10 år tyder på att det är väldigt bra värde på maskinerna vilket 
betyder att deras finansiering blir lättare, då tas säkerheten i objektet. Betabanken arbetar med 
något som kallas för VV6 som står för värde verkligt värde efter sex månader. Det står för hur 
högt som de kan belåna ett objekt. De har en avdelning som kan ta fram värdet på maskinerna 
för att de skall se hur högt maskinerna kan belånas.  
 
 
Poster som respondenten vill ha ytterligare information om 
 
Respondenten får många frågor direkt som han vill ställa för att i överhuvudtaget kunna gå 
vidare med ansökan. Om det inte är frågan om leasing eller avbetalning, som hade varit hans 
första förslag, så ställer han sig frågan om företaget äger fastigheten själv och om det finns en 
säkerhet att ta i den. Likadant med maskinerna och hur de är finansierade. Annars hade 
respondenten velat se hur det ser ut skuldmässigt, till exempel om det finns 
äganderättsförebehåll på maskinerna eller leasinglösningar på dem. Annars tycker han inte att 
några siffror sticker ut förutom att företaget inte har så mycket pengar i kassan. Respondenten 
påpekar dock att känner de företaget sedan tidigare vet de förmodligen hur det ser ut. Om 
fallet hade varit att de hade löst finansieringen med en leasing så hade han velat veta om 
ägarna kommer att bidra med något kapital.  
 

                                                
178 Enligt Tegin (1997) innebär finansiell leasing att leasegivaren, banken, köper in utrustning 
som anvisats av leasetagaren. Utrustningen ägs av leasegivaren medan nyttjanderätten genom 
ett leasingavtal upplåts till leasetagaren under en viss tid. 
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Vad respondenten saknar för att kunna göra bedömning 
 
Respondenten vill veta mer om säkerheterna, hur det ser ut i dag och om det finns någon 
ägareborgen. Om företaget lånar hela beloppet ställs det krav på säkerhet och respondenten 
vet inte hur säkerhetsmassan ser ut idag. Han vill även ha en budget eller känslighetsanalys. 
Respondenten undrar hur mycket de behöver öka omsättningen för att kunna bära 
investeringen. Vidare är han intresserad av företagets framtida betalningsförmåga och om de 
kommer att klara av de ökade kostnaderna som investeringen innebär.   
  
 
Om företaget går vidare i bankens kreditbedömning efter analys av årsredovisningen 
 
Respondenten hade styrt kreditgivningen åt en leasinglösning med någon form av egen insats 
av ägaren. Om det funnits kredit sedan tidigare och företaget redan har en inteckning kanske 
de kan leasingfinansiera till 100 %. Vid en vanlig kredit hade respondenten velat veta mer om 
fastigheten, det är det värdet som är den stora substansen i företaget.  
 
 
Bankens förfarande vid kreditgivning 
 
Betabanken tittar enligt respondenten i princip på tre saker: 
 
Det första är vilken person som driver företaget. Vilket kunnande, erfarenheter och kontaktnät 
personen har. Respondenten ser på om personen är unik, varför han eller hon kommer att 
lyckas.  
 
Det andra är affärsidén.  
 
Det tredje är siffrorna, hur verksamheten ser ut.  
 
Grundkriterier är att de skall förstå och tro på affären vilket enligt respondenten täcker in det 
mesta, annars tackar Betabanken nej.  
 
Hur förfarandet går till praktiskt är att de först har ett möte med företagsledaren. 
Kreditgivaren har då innan fått en uppfattning om vad som skall lösas. De diskuterar 
tillsammans hur man skall lösa det, vilka säkerheter som finns och vilken finansieringsform. 
Handläggaren skriver ett kreditpm som består av en beskrivning av affären uppdelat i punkter: 
ägarstruktur, historisk beskrivning av företaget och verksamheten och vad de sysslar med 
samt en omvärldsanalys. Sedan hämtar Betabanken siffror från Upplysningscentralen. 
Betabanken har system som förser dem med kassaflödesanalyser, nyckeltal mm. Viktigaste 
nyckeltalen för dem är soliditet, resultat och ett positivt kassaflöde. Sedan sammanställs en 
rapport på vad som skall göras i gällande ärende. Betabanken har fem olika beslutsnivåer. En 
som kredithandläggaren beslutar själv i, en andra där beslutet tas tillsammans med en kollega, 
en tredje där en chef tillsammans med en rådgivare på kontoret tar beslutet, en fjärde där 
Betabankens lokala kreditkommitté, där kreditchefen är närvarande, tar beslutet. Krediten 
hamnar även i den fjärde nivån om den sökande inte har några stora säkerheter. I den femte 
beslutsnivån hamnar de riktigt stora krediterna. I övrigt ställer Betabanken stora krav på 
säkerheter. Det finns många andra verksamheter som lånar ut men de tar mycket mer betalt 
vilket är priset för risken menar respondenten. Grovhugget sett vill Betabanken se en soliditet 
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på ca 15 % om företaget visar positiva resultat och en soliditet på ca 30 % om de visar 
negativa resultat.  
 

4.2.2 Respondentens bedömning av krediten med revisionsberättelser 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
kundfordringarna 
 
Respondenten börjar med att säga att han alltid läser revisionsberättelsen. Han ser 
anmärkningen som en form av varningsflagga. Han hade frågat företaget vad är det för 
kundfordringar det gäller och hur det påverkar framtiden. Respondenten vill förstå vad det är 
som har hänt. Om det är allvarligt kan det påverka Betabankens bedömning. Betabanken 
måste enligt respondenten tro på och förstå affären, annars skapar anmärkningen ett 
frågetecken som han vill ha en förklaring till. Respondenten hade kontaktat företaget för mer 
information och en förklaring. Enligt respondenten har Betabankens handläggare den nära 
kontakten med företaget så att de kan ringa och fråga. De har den goda kontakten i och med 
att de måste förstå affären. Vidare hade respondenten ställt frågan vad ägaren kan bidra med 
för kapital. I den bästa av världar hade det funkat så att de aldrig hade behövt säga nej utan att 
de istället hade prissatt krediten efter risken, men tror de inte på affären så säger de nej. Vad 
gäller storleken på lånet så hade det inte påverkats. Tror de inte på affären eller att de inte 
känner sig trygga i affären säger de nej. Möjligheten finns att istället göra en handlingsplan 
och kanske återkomma för att titta på det efter sex månader eller att ägaren kan sätta in 20 % 
själv så att banken har fullgoda säkerheter. Om företaget växer för fort skulle de kunna göra 
investeringen stegvis. Men den påstådda omsättningsökningen är ju beroende av alla de nya 
maskinerna enligt respondenten. 
 
 
Hur respondentens bedömningen påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
fastighetens värde  
 
Om de långa skulderna finns hos Betabanken är anmärkningen jätteallvarlig enligt 
respondenten. Om banken redan har säkerhet i den gällande fastigheten och den helt plötsligt 
är värd mindre så har de en blancodel. Det påverkar absolut situationen innan de ens börjar se 
till den nya krediten. Om det är en ny kund så uppfattar respondenten självklart företaget som 
svagare. Han ställer säkerheten mot vad verksamheten genererar. Det beror också på vilka 
summor nedskrivningen handlar om. Respondenten säger att gäller det 100 000 kr och de ökar 
sin omsättning med 20 % och dessutom ökar vinsten så kanske det inte gör så mycket. 
Betabanken värderar alltid kommersiella fastigheter själva. De går inte på vad företaget säger 
utan de värderar själva, det är särskilt viktigt om det är något Betabanken har säkerhet i. De 
har uppföljningar på sina lån ca en gång om året, då ses säkerhetsmallen över.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på aktiveringen 
av utgifter för entreprenadarbete 
 
Enligt respondenten betyder anmärkningen att Betabanken har missat något i deras skapade 
bild av företaget. Respondenten hade frågat företagsledningen vad det handlar om. Ser 
företaget annorlunda ut än vad de presenterar reviderar respondenten det sätt han ser på det. 
Om företaget kan styrka att deras redovisning är riktig litar respondenten på det. 
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Respondenten tycker att företag är mer komplexa än privatpersoner i en 
kreditgivningssituation.  
 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
marknadsundersökningen 
 
Respondentens spontana reaktion är att det måste vara en bred och kunnig revisor som kan 
tolka hur en marknadsundersökning har gjorts. Om markandsundersökningen ligger till grund 
för bedömningen av ökningen på 20 % och det visar sig att företaget ligger kvar på samma 
omsättning så bär de inte investeringen och därför är anmärkningen absolut allvarlig. Då 
måste affären diskuteras. Respondenten säger att de får hoppas att företaget själv vet om det 
och förmedlar det till banken. Han upplever att banken sällan blir lurade, ingen säger att 
verksamheten går sämre utan ofta bättre, men han upplever inte att företagen försöker 
undanhålla saker för banken. Förstår kreditgivaren inte affären har de kompetens inom 
Betabanken som de kan ta till hjälp och på så sätt själva undersöka marknaden för att se om 
marknadsundersökningen är att lita på. Om marknadsundersökningen ligger till grund för en 
kommande investeringen måste respondenten skaffa sig en bild över om det är trovärdigt. 
Tror företaget och banken på affären kanske de får det i ryggen senare om revisorn är bättre 
insatt i marknaden. Enligt respondenten lever Betabanken i tron att de hade hittat bristen 
själva.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån antagandet att revisionsplikten 
försvinner för mindre företag 
 
Enligt respondenten lever de redan i dag utan reviderat bokslut när det gäller både 
handelsbolag och enskilda firmor. Respondenten tror inte att det skulle få någon stor effekt. 
Han tror att de inte skulle bli mer eller mindre övertygade om att det företaget visar i sin 
årsredovisning inte stämmer med verkligheten. De måste utgå ifrån att siffrorna stämmer. 
Enligt respondenten handlar det om den framtida betalningsförmågan och den får ingen 
påverkan av hur reglerna ändras för hur de historiska siffrorna påverkas. Respondenten tyckte 
det var en bra fråga och att han aldrig hade tänkt på det. Vidare säger respondenten att de gör 
en så pass grundlig kontroll själva. De kommer alltid att kräva historisk information och 
skulle man släppa på reglerna så kommer de förmodligen komma i en annan form. 
Respondenten poängterar att han tycker det är en trygghet med ett reviderat bokslut, då vet 
han att det stämmer och går på det. Revisionen gör deras jobb lättare. Hade revisionen inte 
funnits hade det varit upp till dem att lägga energi på att kontrollera att siffrorna stämmer. 
Ändras reglerna så hade det kastat om deras vardag. Då hade banken ställt krav på vad 
företagen levererar. Respondenten tror att det skulle komma någon form av branschstandard 
om reglerna försvinner.  
 
 
Respondentens rangordning av anmärkningarna  
 
Om det är en uppföljning av tidigare kredit och fastigheten har minskat i värde och de har 
säkerhet i fastigheten är den jätteviktig enligt respondenten. Rent flödesmässigt hur det går för 
företaget och man pratar om investering framöver är de övriga tre anmärkningarna 
jätteviktiga. Det handlar om att företaget har visat en bild som inte är riktig.  
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4.2.3 Kompletterande frågor 
 
Respondentens uppfattning om subjektiva inslag i kreditbedömningen angående 
företaget, företagets bransch och företagets representant  
 
Respondenten tycker att subjektiva inslag i kreditbedömningen har stor betydelse. Personen, 
affärsidén och siffrorna är det respondenten utgår ifrån. För att kunna tro på och förstå affären 
måste de ha förtroende för företagsledaren.  
 
 
Respondentens erfarenhet av orena revisionsberättelser 
 
Respondenten tycker inte att det förekommer ofta. Det händer, men inte ofta.  
 
 
Respondentens förtroende för revisionen och revisionsbolagen 
 
Respondenten har ingen anledning att ifrågasätta revisionen. Han lägger ingen värdering i att 
en revisor gör ett bättre jobb än en annan. Det finns vissa som är lättare att jobba med men 
han utgår ifrån att de skildrar verkligenheten. Respondenten ifrågasätter inte revisorernas 
arbete.  
 
 
Respondentens sammanfattande uppfattning om revisionsberättelsens betydelse vid 
kreditbedömning  
 
Respondenten tycker att revisionsberättelsen har betydelse. Årsredovisningen är deras 
underlag för en bedömning av hur företaget mår och revisionsberättelsen är ett sätt att få stöd 
för det. De kan inte gå vidare utan revisionsberättelsen.   
 
 
 

 

 

 

4.3 Intervju 3  
 
Intervju Gabriella Gabrielsson, 2006-04-10 
Bank: Gammabanken 
Titel: Kontorschef  
Antal år i branschen: 9,5 år 
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4.3.1 Respondentens bedömning av krediten utan revisionsberättelser 
 
Respondentens första intryck angående företagets kreditvärdighet  
 
Respondenten säger att företaget ser helt okej ut, kanske att företaget har lite dåliga 
vinstmarginaler. Företaget tjänar inte så jättemycket pengar. Respondenten skulle vilja se en 
högre soliditet med tanke på att företaget har så låg vinstmarginal, men det beror på hur stabil 
verksamheten är. Är den otroligt stabil tycker hon att soliditeten är okej. Om verksamheten är 
mer svängig eller konjunkturkänslig tycker respondenten att soliditeten är för låg. Det krävs 
alldeles för lite för att få omkull ett halvmiljonersresultat från en verksamhet som omsätter 20 
miljoner kronor. Respondenten efterfrågar stabilitet i företaget.  
 
 
Poster som respondenten vill ha ytterligare information om 
 
Respondenten behöver inte mer information när det gäller ett enskilt bolag. Hade det varit en 
koncern hade hon velat ha mer information om till exempel interna fordringar. I det är fallet 
så ser hon inga konstigheter och företaget har inte heller så stor balansomslutning. I och med 
att företaget skall dubblera sin maskinpark som innebär en stor förändring skulle 
respondenten vilja veta mer om vad anledningen till det är och vad de kommer att göra 
framöver. Hon skulle även vilja veta hur företaget tänker sig att bära investeringen då det 
förmodligen blir rätt stora avskrivningar och om företaget resultatmässigt kommer att klara av 
det och om de likviditetsmässigt, som oftast för Gammabanken är ännu viktigare, kommer 
klara av att bära en så här stor investering. Så som det ser ut nu så tycker respondenten att det 
inte är mycket pengar ut och in, att överskottet av det inte är stort.  
 
 
Vad respondenten saknar för att kunna göra bedömning 
 
Respondenten vill veta mer om prognoserna framöver. Respondenten säger att bakgrunden är 
viktig på så sätt att den berättar något om företaget men det är framåt som företaget skall 
betala tillbaka krediten, de kommande åren är ännu viktigare.  Enligt respondenten tittar 
Gammabanken på vilka produkter företaget har, vilka leverantörer och kundsammansättning 
företaget har. Hur djupt de går i analysen beror på kreditens storlek. Respondenten tycker att 
en bra verbal beskrivning är lika viktig som hårda siffror. Gammabanken vill se en uträkning 
på hur det ser ut på papper i framförallt i likviditetshänseende, att en finansieringsanalys finns 
så att man kan se den ökade omsättningen. Respondenten vill även ha en känslighetsanalys av 
företaget som visar hur mycket det kan gå snett och man ändå klarar av att hålla likviditeten. 
När det handlar om den här typen av storlek på bolag är det fortfarande relativt 
entreprenörsdrivna företag som kan ha en ekonomifunktion men som oftast saknar en egen 
ekonomichef enligt respondenten. I dessa fall tittar banken tillsammans med företaget på 
finansieringsanalysen och känslighetsanalysen för att se hur snett kan det gå och företaget 
ändå klarar av att återbetala krediten. När det skall ske dramatiska förändringar i ett bolag är 
banken ofta mer försiktiga än vad företaget själva är för de måste vara säkra på att företaget 
klarar av att betala tillbaka om det inte blir så stark uppgång som man förutspått. Vidare 
skulle respondenten vilja titta mer på kundsituationen, bland annat vilka kunderna är och 
framförallt uträkningen framöver. Enligt respondenten är prognostiserade 



 49

finansieringsanalyser det allra viktigaste tillsammans med en känslighetsanalys. Hon skulle 
även vilja prata mer med företaget överlag.   
 
 
Om företaget går vidare i bankens kreditbedömning efter analys av årsredovisningen 
 
Respondenten tycker inte att det inte går att säga förrän de har fått titta på 
finansieringsanalysen, men hon tycker att det verkar vara ett bra företag som det är värt att 
jobba på.  
 
 
Bankens förfarande vid kreditgivning 
 
Enligt respondenten är företagsrådgivarna den kontakt företaget har på Gammabanken, så det 
är den personen som hade gjort en analys av undersökningens exempelföretag. Gammabanken 
har generella riktlinjer som kallas för kreditpolitik som i huvudsak handlar om hur 
Gammabanken ser generellt på olika typer av krediter och olika typer av företag. Vem som 
fattar beslut är avhängigt kreditens storlek såväl om krediten faller inom de generella 
riktlinjerna. För Gammabanken är flödet av pengar nummer ett, eftersom säkerheten endast 
skall tas i anspråk om företaget inte klarar av att återbetala krediten. Banken tittar främst på 
den ekonomiska livslängden på objektet och vill alltid att företaget skall finansiera en viss del 
själv. Det beror på vilken sorts tillgång det är och vilken risk de tycker att kredittagaren själv 
skall ta och hur mycket banken kan göra. Gammabanken får inte gå in i riskfyllda krediter, de 
skall vara säkra på att företaget kan betala krediten. Vidare tycker respondenten att det är 
viktigt med förtroende. Spelar ingen roll hur bra företaget är om de inte har förtroende för den 
som skall låna pengar. Enligt respondenten är förtroende basen för att Gammabanken skall 
låna ut pengar. Det är en mjuk faktor som kan vara svår för bankerna att hantera och ställer 
stora krav på att förstå olika typer av människor. Respondenten betonar att det är väldigt 
viktigt att banken är professionell i hanteringen av förtroendet.  
 

4.3.2 Respondentens bedömning av krediten med revisionsberättelser 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på aktiveringen 
av utgifter för entreprenadarbete 
 
Respondenten börjar med att säga att det inte är bra med orena revisionsberättelser. Det är ju 
en �red alert�, som hon uttrycker sig, om att det är något som inte är riktigt okej i företaget. 
Då kan förtroendet naggas i kanten och hon ifrågasätter om företaget har koll på det de håller 
på med. Respondenten skulle vilja ha uppgift om vad resultatet egentligen skulle vara. För det 
här företaget så kan det vara negativt eftersom det inte har så starka resultat från början. Enligt 
respondenten kommer det i det här fallet att krävas ganska mycket från företaget för att de 
skall beviljas krediten. Revisionsberättelsen tillsammans med förhållandevis låga resultat och 
den stora förändringen som det kommer att innebära för företaget så blir totalbilden lite 
knepig.  
Enligt respondenten behöver isolerat enbart den orena revisionsberättelsen inte fälla en kredit, 
men om man ser det sammantaget med det låga resultatet i kombination med låg soliditet är 
det möjligt. Det krävs väldigt mycket högre omsättning och att man behåller de 
vinstmarginaler företaget har för att de skall kunna återbetala en, för verksamheten, sådan här 
pass stor kredit. Anmärkningen kan kanske göra att företaget inte kommer att få krediten 
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beviljad, i sådana fall sammantaget med allt annat. Eftersom företaget har en viss omsättning i 
dag, företaget har ungefär lika stora anläggningstillgångar som man tänker nyinvestera i så 
tvivlar respondenten på om företaget kommer att kunna betala tillbaka. Anmärkningen kan 
även påverka storleken på lånet. Det är då den prognostiserade finansieringsanalysen 
tillsammans med en känslighetsanalys hjälper Gammabanken att avgöra om de tror att 
företaget kommer att klara av att bära investeringen. Enligt respondenten är kreditgivningen 
komplex därför att det är så mycket sammansatta uppgifter. Det är mjukare materia än vad det 
verkar vara vilket gör det svårt att peka på exakt vad det är som gör att det blir på den ena 
eller andra sättet. Det är totalbilden tillsammans med erfarenhet och alla �hard facts� som 
påverkar beslutet.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på fastighetens 
värde  
 
Respondenten hade ställt sig frågan vad anmärkningen innebär för företaget, hur det kommer 
att se ut om en nedskrivning görs. Vid alla former av anmärkningar i revisionsberättelsen 
skulle respondenten förmodligen be kunden gå tillbaka till revisorn för att kunna ge banken 
korrekta värden. Anmärkningar i revisionsberättelsen är alltid negativt ur 
förtroendehänseende enligt respondenten. Gammabanken beviljar krediter på orena 
revisionsberättelser, men det är knepigare på grund av förtroendeaspekten. Respondenten vill 
veta vad den verkliga balansomslutningen blir i företaget och hur det egna kapitalet ser ut 
efter att man har gjort nedskrivningen. 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
kundfordringarna 
 
Vid den här anmärkningen blir respondenten orolig över vad företaget har för kunder. Den här 
anmärkningen ser respondenten som mer negativ än de tidigare två, anmärkningen på 
utgifterna aktiverade för entreprenadarbete och anmärkningen på fastighetens värde. Gällande 
dem skulle respondenten kunna ha en konversation med revisorn och få reda på de verkliga 
värdena och om företaget är okej och intakt osv. I det här fallet blir hon orolig över 
kundstockens sammansättning, vilka kunder det är, om det är de största kunderna och hur det 
kommer att se ut framöver. Denna anmärkning skulle göra respondenten orolig. Är det större 
kunder är det ett stort bekymmer för företaget då det i förlängningen kan leda till att 
likviditeten urholkas eller konkurs. Respondenten hade bett kunden prata med revisorn vid 
den här typen av anmärkning i revisionsberättelsen. 
 
 
 
 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
marknadsanalysen 
 
Den här anmärkningen har enligt respondenten att göra med att banken behöver en 
prognostiserad finansieringsanalys som visar vad som händer om det inte blir på ett eller 
annat sätt. Respondenten anser att när de arbetar med entreprenörsdrivna företag är ägarna 
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ofta väldigt entusiastiska om sin egen verksamhet. Banken kan inte basera sin uppfattning om 
företaget på det. De måste verkligen se att det finns en bas för företaget som företagsledaren 
tror. Annars kanske det måste in väsentligt mer eget kapital i företaget för att bära 
investeringen. Då det är så stor risk att det inte kommer att bli precis som företagsledaren 
själv tror så skall inte banken bära den risken utan den risken skall företaget bära. Enligt 
respondenten gör anmärkningen inte att de säger nej direkt. Den gör dem mer tveksamma till 
den övertro som företaget verkar ha angående framtiden. Revisionsberättelsen tillsammans 
med andra faktorer kan resultera i att de kräver högre egen insats från ägarna. 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån antagandet att revisionsplikten 
försvinner för mindre företag 
 
Respondenten tycker inte att förslaget att slopa revisionsplikten för mindre företag är bra. Hon 
tycker det är bra att det finns en utomstående granskning av räkenskaperna. Speciellt för 
mindre bolag tror respondenten att det skulle vara negativt att inte ha en revisionsberättelse i 
deras kommunikation med bankerna då det är vanligt att ägarna flyttar pengar mellan sitt 
bolag och sin privata ekonomi som banken måste ha kontroll över. Respondenten ser 
revisionen som en kontrollfunktion, så det skulle vara negativt. Gammabanken går mer och 
mer mot att de scorar mindre krediter. Banken tar uppgifter från Upplysningscentralen i 
kombination med vissa parametrar som de tycker är viktiga. Om banken skulle se att 
riskbenägenheten ökar med den sortens företag, att de får fler kreditförluster på grund av att 
de inte vet om siffrorna är riktiga, så tror respondenten att bankerna per automatik blir mer 
försiktiga i sin kreditgivning vilket hon ser som negativt. Blir det för mycket jobb för banken 
att kräva in extra revisioner så är det inte lönsamt för den här typen av storlek på företag och 
då är det företaget som får ta smällen.  
 
 
Respondentens rangordning av anmärkningarna 
 
Enligt respondenten är det svårt att bevilja kredit om det är oegentligheter eller upprepade 
misstag som sker i företaget. Är det anmärkningar som gör att man inte litar på företaget så är 
förtroendet borta. Revisionsberättelsen som anmärkte på kundfordringarna var den som 
oroade respondenten mest, hur stort beloppet är och vilka kunder det handlar om. 
Revisionsberättelsen angående marknadsundersökningen hade respondenten redan i huvudet 
och hade redan ifrågasatt den, annars skulle hon inte göra sitt jobb. De andra två 
anmärkningarna, på fastighetens värde och aktiveringen av utgifter för entreprenadarbete, 
betraktar hon som likvärdiga och vill veta vad de verkliga värdena är. 
 

 
 

4.3.3 Kompletterande frågor 
 
Respondentens uppfattning om subjektiva inslag i kreditbedömningen angående 
företaget, företagets bransch och företagets representant 
 
Respondenten säger att hon skulle vilja kalla kreditbedömning för en klinisk prövning och att 
det är standardiserat, men det är det naturligtvis inte. Kreditbedömning är enligt respondenten 
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en helhetsbedömning. Kreditgivarens kompetens tillsammans med erfarenhet spelar självklart 
in. Det kan vara både positivt och negativt ut låntagarens hänseende. Enligt respondenten kan 
det hända att banken beviljar för mycket minst lika ofta som att de säger felaktigt nej till en 
kredit. Så visst finns det ett subjektivt inslag.  
 
 
Respondentens erfarenhet av orena revisionsberättelser 
 
Respondenten tycker att det händer då och då men förvånansvärt sällan.  
 
 
Respondentens förtroende för revisionen och revisionsbolagen 
 
Om det är välkända firmor och framförallt om det är auktoriserade revisorer som utfört 
revisionen så väger det tyngre enligt respondenten. Respondentens förtroende för revisionen 
är överlag gott. Respondenten ser revisionsfirmor som dyker upp på alla dåliga bolag som 
finns och då vet hon att det är någon som anlitas när det inte fungerar i företagen eller när man 
vill trixa lite. Men generellt sett så tycker respondenten inte att förtroendet för 
revisionsföretaget eller revisorn är något bekymmer.  
 
 
Respondentens sammanfattande uppfattning om revisionsberättelsens betydelse vid 
kreditbedömning 
 
Respondenten tycker att revisionsberättelsen har betydelse vid kreditbedömning, just det att 
den skall vara ren. Annars blir det, beroende på vilken typ av anmärkning det är, att 
respondenten undersöker ytterligare. Respondenten tycker inte att revisionsberättelsen har 
något egenvärde om den är ren.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.4 Intervju 4 
 
Intervju David Davidsson, 2006-04-19 
Bank: Deltabanken 
Titel: Kontorschef 
Antal år i branschen: 35 år 
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4.4.1 Respondentens bedömning av krediten utan revisionsberättelser 
 
Respondentens första intryck angående företagets kreditvärdighet  
 
Respondentens första intryck är att företaget är kreditvärdigt. Han tycker dock att det är en 
stor kredit till ett bolag med så pass låg likviditet. Annars tycker respondenten att företaget 
har ett lågt aktiekapital.  
 
 
Poster som respondenten vill ha ytterligare information om 
 
Respondenten vill ha en längre tidshorisont att se tillbaka på, han ser helst att den sträcker sig 
fem år tillbaka i tiden. Han vill även ha mer information om fastigheten som finns. Han 
nämner som exempel när den är anskaffad, vilken typ av fastighet det är och dagens 
marknadsvärde. Vidare skulle respondenten vilja titta närmare på maskiner och inventarier 
som utgör nästan 50 % av tillgångsmassan. Han undrade även över verksamheten och om den 
eventuellt i sin natur hade säsongsvariationer då detta skulle kunna ha betydelse för 
betalningsförmågan. 
 
 
Vad respondenten saknar för att kunna göra bedömning 
 
Framförallt skulle respondenten vilja ha mer bakgrundsinformation. Av hans erfarenhet så 
framkommer det mesta av den ytterligare informationen vid ett personligt möte med 
företagsledaren.  
 
 
Om företaget går vidare i bankens kreditbedömning efter analys av årsredovisningen 
 
Enligt respondenten går företaget vidare till ett andra steg i kreditbedömningen men han 
förespråkar en stegvis expansion då han anser att dagens resultat är för lågt för att kunna bära 
hela investeringen. Respondenten föreslår att utvidgningen istället skall ske i etapper. Han 
uttrycker det som att företaget för vänta och se hur resultatet utvecklas framöver. Vidare 
nämner respondenten leasing eller avbetalning som en lösning. En fullt ut beviljad kredit 
skulle enligt respondentens mening påverka soliditeten för negativt.  
 
 
Bankens förfarande vid kreditgivning 
 
Enligt respondenten gör Deltabanken en bedömning av företagets historik, kalkyler och 
budget. Detta för att kunna se den förändring som investeringen förväntas innebära för 
resultatet. Respondenten tar även en kreditupplysning och för en nära dialog med företaget för 
att skapa sig en uppfattning. Samtliga informationskällor sammanställs för en bedömning. 
Vidare poängterar han att förtroende för företaget och dess ledare är mycket viktigt vid en 
kreditbedömning. Vid befintligt stort förtroende och kännedom av kunden, som uppkommit 
genom tidigare affärer, kan göra att säkerheterna inte väger lika tungt vid kreditbedömningen. 
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4.4.2 Respondentens bedömning av krediten med revisionsberättelser 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
marknadsundersökningen 
 
Enligt respondenten påverkar anmärkningen givetvis hans bedömning negativt. Förtroendet 
för företagsledningen påverkas, men respondenten påpekar att om förtroendet redan är väl 
etablerat så kan företagsledningens bedömning ställas mot revisorns bedömning. Han säger att 
det inte finns något som säger att revisorn gör en bättre bedömning än vad företaget gör.  
Respondenten skulle vilja ha en förklaring till anmärkningen och undersöka saken närmare, 
framförallt genom en dialog med ledningen. Anmärkningen kommer direkt upp till diskussion 
med företaget. 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på fastighetens 
värde  
 
Enligt respondenten skulle han redan vara informerad om fastighetens värde om det skulle 
beröra en befintlig kund hos Deltabanken. Respondenten säger att det till och med hade 
kunnat vara så att det var han som hade anmärkt på värderingen innan revisorn. I vilket fall så 
skulle anmärkningen inte komma som någon överraskning för dem. Deltabanken gör årliga 
genomgångar med företag som har större krediter hos dem. I den bearbetningen så ser de 
bland annat på balansräkningen och hur företagen uppskattar värdena på sina tillgångar.  
Skulle företaget vara en ny kund i banken så skulle svaret på en kreditansökan kunna bli ett 
nej direkt vid denna typ av anmärkning. Deltabanken skulle själva inte bekosta en värdering 
av fastigheten. Alternativet skulle vara att kunden själv gör en värdering. Då respondenten 
anser att denna anmärkning gör att företaget inte ser starkt ut skulle det kunna leda till en 
stegvis investering.  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på aktiveringen 
av utgifter för entreprenadarbete 
 
Respondenten hade i det här fallet velat ha en alternativ balansräkning och resultaträkning för 
att se hur revisorns bedömning hade påverkat ställningen. Han skulle även vilja veta om det 
här är en engångsföreteelse eller om det kan tänkas ha pågått under en längre tid. 
Anmärkningen kan påverka förtroendet negativt då den påverkar den bild företaget visar 
gentemot sin omgivning och hur de sköter sitt jobb. Anmärkningen skulle enligt respondenten 
kunna leda till ett nej till krediten, det beror på hur stora summorna är. Denna anmärkning 
hade kunnat leda till att lånet delas upp i etapper. Respondenten hade tagit kontakt med 
revisorn för mer information. 
 
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån revisorns anmärkning på 
kundfordringarna 
 
Först och främst hade respondenten velat veta vilka belopp det handlar om. Respondenten 
skulle önska ytterligare information, vilket han skulle få genom företagets kundreskontra. Om 
det skulle visa sig att kundfordringarna är för högt värderade påverkar det företagets 
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betalningsförmåga. Förtroendet för underlaget kan påverkas då det kan vara mer än 
kundfordringarna som inte stämmer. Här är det inte utifrån säkerhetssynpunkt i 
tillgångsmassan respondenten blir oroligt utan mer hans bedömning över hur själva 
verksamheten påverkas. Vidare ifrågasätter respondenten om företaget bara får de �dåliga� 
kunderna. Vid en eventuell kredit hade företagets kundreskontra fått gå via Deltabanken 
Finans.179  
 
 
Hur respondentens bedömning påverkas utifrån antagandet att revisionsplikten 
försvinner för mindre företag 
 
Respondentens spontana reaktion var att han inte kände till förslaget och tyckte det var för 
tidigt för att ge ett bra svar på en sådan fråga. Respondenten säger dock att det hade lagts 
större tyngd på förtroendet mot företagsledningen och han hade blivit mer undrande över hur 
siffrorna ser ut, särskilt hur tillgångarna är värderade. Respondenten hade velat att någon 
extern part skulle värdera tillgångarna. Han avslutar med att han tycker att revisorn ger en 
trygghet i dag.  
 
 
Respondentens rangordning av anmärkningarna 
 
Anmärkningarna angående kundfordringarna och entreprenadarbetet betraktade respondenten 
som allvarligast då det påverkar förtroendet för riktigheten i siffrorna och bedömningen av 
den löpande verksamheten och därmed resultatet. Som nummer tre nämner respondenten 
anmärkningen angående fastighetens värdering. Om förtroendet var etablerat hade 
respondenten förmodligen redan uppmärksammat frågan angående fastighetens värde. Sist 
placerar respondenten marknadsundersökningen som han inte anser påverkar underlaget och 
resultatet. Avslutningsvis säger respondenten att samtliga anmärkningar påverkar hans 
kreditbedömning.  
 

4.4.3 Kompletterande frågor 
 
Respondentens uppfattning om subjektiva inslag i kreditbedömningen angående 
företaget, företagets bransch och företagets representant 
 
Respondenten säger att ju mer han känner företaget och företagsledaren och om ett förtroende 
är etablerat ju lättare är det att göra en bedömning och fatta ett kreditbeslut. Han tycker även 
att det är lättare om han känner till branschen som företaget är verksamt i.   
 
 
Respondentens erfarenhet av orena revisionsberättelser 
 
Respondenten har inte så stor erfarenhet av orena revisionsberättelser. Om det finns ett 
etablerat förtroende mellan respondenten och företaget så är hans erfarenhet att orena 
revisionsberättelser sällan dyker upp. Ett etablerat förtroende uppkommer sällan för ett 
företag med tendenser att visa sådana felaktigheter som leder till en oren revisionsberättelse.  
                                                
179 Deltabanken Finans är en form av factoring. Enligt Bökmark m.fl. (1994) innebär factoring att ett säljande 
företag med utnyttjande av sina fakturor får betalt för sina kundfordringar av finansföretaget eller banken inom 
en viss ram.  
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Respondentens förtroende för revisionen och revisionsbolagen 
 
Respondenten tycker att revisionsföretaget har betydelse för hans förtroende för revisionen. 
Respondenten har större förtroende för stora och etablerade revisionsbolag. Vid mindre bolag 
tycker respondenten att kompetensen ibland kan ifrågasättas. Han tror att det kan finnas 
fördomar mot mindre revisionsbolag och deras kompetens. Vidare tycker respondenten att 
hans förtroende för revisionen generellt sätt är gott.  
 
 
Respondentens sammanfattande uppfattning om revisionsberättelsens betydelse vid 
kreditbedömning 
 
Respondenten tycker att revisionsberättelsen har betydelse vid kreditbedömning. Det som är 
intressant för honom är om revisionsberättelsen är ren eller oren. Om den är oren vill han veta 
anledningen till det.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras insamlade data med hjälp av teorin. Analysen beskriver de mönster 
och samband författarna funnit under arbetets gång. Respondenterna är benämnda med 
respektive fiktiva namns initialer.  
 

5.1 Respondenternas bedömning av krediten utan 
revisionsberättelser 
 
Kreditgivarnas första intryck angående företagets kreditvärdighet  
 
Respondenterna ansåg företagets kreditvärdighet bra. Samtliga tyckte att företaget såg stabilt 
och bra ut. Respondenternas omdöme om företaget uttrycks som stabilt, okej och 
kreditvärdigt. De invändningar som kom fram var företagets likviditet, soliditet och resultat 
vilket de ansåg vara lågt. GG var mer negativt inställd till företaget än de andra tre, 
respondenten ansåg att soliditeten var något låg jämfört med resultatet och efterfrågade 
därmed mer stabilitet i företaget. Vad respondenterna har ifrågasatt rörande företagets 
kreditvärdighet stämmer överens med vad teorin säger om vad kreditgivare ser till vid sin 
bedömning. Det vanligaste enligt teorin är företagets framtida betalningsförmåga, soliditet 
och likviditet. Det mest förekommande svaret vi fick var likviditet och resultat. Det var endast 
en respondent som anmärkte på soliditeten vilket kan bero på att årsredovisningen avsiktligt 
var utformad på så sätt att soliditeten inte skulle vara uppseendeväckande. 
 
 
Poster som kreditgivarna vill ha ytterligare information om 
 
Tre av fyra respondenter undrade över den framtida betalningsförmågan. GG och AA sa 
specifikt att de ville veta hur företaget har tänkt klara investeringen. DD funderade över 
säsongsvariationer och vad de kan ha för påverkan på företagets återbetalningsförmåga. Detta 
verifierar återigen de slutsatser vi har kunnat dra från teorin om att det är viktigt för bankerna 
med låntagarens framtida återbetalningsförmåga. Det tyder också på att kreditgivarens 
erfarenhet och kännedom om företagens bransch kan påverka kreditbeslutet. Enligt teorin har 
subjektiv bedömning stor påverkan vid kreditbeslut. Även kreditgivarens erfarenhet har enligt 
teorin betydelse för mängd och typ av information kreditgivaren efterfrågar. Tre av fyra 
respondenter ville ha mer information om företagets tillgångar. BB och DD nämner specifikt 
fastighetens värde. Det tyder på att vissa banker också lägger stor vikt på säkerheter trots att 
teorin säger att fokus har flyttats från säkerheter till kassaflöde. Enligt den före detta svenska 
banklagen måste bankerna, förutom vid särskilda skäl, kräva betryggande säkerhet i fast eller 
lös egendom för att lånet skall få beviljas. Den nya banklagen kräver inte det. BB skulle vilja 
ställa många fler frågor till företagsledaren. Detta är ett svar som återkommer generellt under 
samtliga intervjuer och som det finns belägg för i teorin, att kreditgivning även består av 
kvalitativa informationsbehov som skapas genom en personlig relation mellan kreditgivaren 
och det kreditsökande företaget. Denna relation bygger även upp det förtroende som samtliga 
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respondenter fick som utgångspunkt för exempelföretaget och som de även själva har 
poängterat är av största vikt vid deras kreditbedömning. Nyanseringen i detta kan bero på hur 
stort förtroende varje enskild respondent har utgått ifrån vid sina svar.  
 
 
 
Vad kreditgivarna saknar för att kunna göra sin bedömning 
 
Respondenternas svar på denna fråga blev ungefär de samma som på föregående fråga. De 
efterfrågade även här mer historisk och framtidsinriktad information. GG efterfrågade 
specifikt finansieringsanalys och känslighetsanalys. Enligt Broomé m.fl. skall 
finansieringsanalysen och känslighetsanalysen ingå i kreditgivarens analys av företaget. Det 
som vi sökte svar på var om respondenterna saknade revisionsberättelsen vilken ingen av 
respondenterna uttryckte. All teori vi har tagit del av visar på att revisionsberättelsen är av 
vikt för kreditgivarna. Att respondenterna inte nämnde den under denna fråga behöver inte 
betyda att de ser den som mindre viktig. Att de tycker att den är viktig framgår tydligt av vår 
övriga empiri. Hade de sett den som jätteviktig vid kreditbedömningsprocessen så borde de ha 
efterfrågat den precis som att de efterfrågar kassaflödesanalyser med mera. Vi ställer oss 
frågan om den standardiserade utformningen eventuellt kan vara en bakomliggande orsak till 
att revisionsberättelsen inte uppmärksammas av respondenterna. Respondenterna kanske 
direkt antar att revisionsberättelsen är ren på grund av att orena revisionsberättelser är så pass 
ovanliga. Några respondenter har uttryckt att i de fall revisionsberättelserna är orena är det så 
pass grova fel att banken själva anat misstag innan anmärkningen blir presenterad genom 
revisionsberättelsen. Tidigare forskning visar på att kreditgivare anser att revisionsberättelsen 
alltför ofta är ren då de tycker att det i många fall borde finnas mer att anmärka på. Enligt en 
artikel i FAR´s Revisorn - en antologi har författaren Ulf Gometz uppmärksammat att 
användarna av revisionsberättelsen, särskilt ofta banker och kreditinstitut, ofta inte lägger så 
stor vikt vid revisionsberättelsen då denna �som vanligt� inte innehåller något av intresse för 
dem. AA, GG och DD reagerade vid presentationen av den första revisionsberättelsen i deras 
respektive intervju med att trycka på revisionsberättelsens vikt vid den här typen av 
förfarande. Vi anser inte att BB tog mindre hänsyn till revisionsberättelsen men han uttryckte 
inte detta på samma självklara sätt som de övriga. 
 
 
Om företaget går vidare i bankernas kreditbedömning efter analys av årsredovisningen 
 
Enligt samtliga respondenters bedömning skulle företaget kvalificera sig för ytterligare 
förhandling av en eventuell kredit. Dock så föreslår båda kreditgivarna, BB och DD, från 
Betabanken respektive Deltabanken, en leasinglösning framför en kredit. DD tycker att en 
fullt ut beviljad kredit skulle innebära för låg soliditet men att det inte hindrar företaget att gå 
vidare i förhandlingsprocessen med banken. Enligt Svedin så kan man genom bara en 
övergripande utvärdering av företagets årsredovisning fastställa om krediten är rimlig. Ett mer 
fullständig svar på kreditpropån kan vi inte få utifrån den lämnade informationen. Företaget 
går alltså vidare hos samtliga respondenter utan en bifogad revisionsberättelse trots att de på 
senare frågor svarar att de tycker att revisionsberättelsen är viktig. 
 
 
Bankernas förfarande vid kreditgivning 
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Alla respondenter nämner att det är viktigt, nästintill grundläggande, att de har förtroende för 
företagsledaren och företaget vid kreditgivning för att processen skall fortgå. Precis som 
teorin säger så ser respondenterna inte endast till siffror och annan kvantitativ information 
utan även kvalitativ information så som personlig uppfattning av företagsledaren, affärsidén 
och investeringen har stor betydelse vid deras bedömning av företaget, vilket speglas i 
förtroendet. Enligt Svedin så är ett kreditärende en affärsrelation där tilliten är lika viktig som 
vid andra affärsrelationer. Här ser vi tydligt att det skiljer sig vilka kriterier bankerna 
fokuserar på vid en kreditbedömning. Betabanken och Deltabanken lägger större fokus på 
säkerheter medan Gammabanken och Alfabanken lägger fokus på företagets framtida 
betalningsförmåga, det vill säga kassaflöde och resultat. Det överensstämmer med vad Silver 
skriver att bankernas kreditgivning går huvudsakligen till på samma sätt förutom att deras 
fokus på vissa variabler kan skilja sig. Enligt Caouette m.fl. har kreditgivarna flyttat fokus, 
från att traditionellt lagt störst fokus på företagets soliditet, till att utgå ifrån företagets 
kassaflöde. Här ser vi även ett samband att de banker som sätter säkerheterna i första hand ger 
även förslag till leasinglösningar som ett alternativ till den sökta krediten. Sammantaget 
tycker vi att bankernas förfaranden vid kreditgivning överensstämmer med de teorier av 
Svedin, Broomé m.fl. och Caouette m.fl. 
 

5.2 Respondenternas bedömning av krediten med 
revisionsberättelser 
 
Hur kreditgivarnas bedömning ändras utifrån revisorns anmärkning på aktiveringen av 
utgifter för entreprenadarbete 
 
Samtliga respondenter ville ha mer information angående de bakomliggande orsakerna till 
anmärkningen. De önskade även att få se hur redovisningen hade sett ut om den hade gjorts 
som revisorn hade önskat. Det som skiljer sig är att några respondenter ville vända sig till 
revisorn och vissa till företaget. De bedömer även att anmärkningen påverkar deras 
kreditbedömning på olika sätt. Vissa nämner det strikt ekonomiska medan andra även också 
nämner förtroendet. AA nämner att anmärkningen skapar misstroende mot resten av 
årsredovisningen och om det tyder på oegentligheter är det ett allvarligt avbräck på 
förtroendet. BB nämner att det även påverkar förtroendet för företagsledningen. DD tyckte att 
anmärkningen skulle kunna leda till ett nej till krediten och AA skulle lägga kreditpropån åt 
sidan för utredning och mer information. GG tyckte inte att den här revisionsberättelsen 
isolerat inte behöver fälla en kredit, men om man ser det sammantaget med det låga resultatet 
i kombination med låg soliditet skulle det vara möjligt. GG och BB påpekade även 
komplexiteten med kreditgivning till företag. Vad GG säger angående den totalbild som 
bedömningen görs utifrån och den komplexitet som det innebär är i enlighet med vad teorin 
säger om helhetsbedömning och komplexiteten. Kreditgivning är en helhetsbedömning och 
den kvalitativa informationen gör att kreditgivningen blir mer komplex. Tydligt är att denna 
anmärkning ger upphov till olika diskussioner och tolkningar hos respondenterna.  
 
 
Hur kreditgivarnas bedömning ändras utifrån revisorns anmärkning på fastighetens 
värde  
 
Respondenternas reaktioner på revisionsberättelsen var varierande. Alla reagerade på den men 
bedömde dess negativa inverkan på kreditansökan till olika grad. BB påpekade att den var 
jätteallvarlig men sa också att banken gör egna värderingar av fastigheter i sådana här 
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situationer. Vi ser sammanbandet att samma respondent såg säkerheter som det viktigaste vid 
sin kreditbedömning. AA uppmärksammade anmärkningen men hävdade att Alfabankens 
kreditgivning inte är beroende av säkerheter. I och med Alfabankens fokus på kassaflödet 
framför säkerheter kan man anta att anmärkningen angående fastighetens värde inte väger lika 
tungt för dem. GG påpekade vid denna anmärkning att en revisionsberättelse inte behöver 
fälla en kredit bara på anledning av dess orenhet. DD gör en stor skillnad på om den här 
anmärkningen görs vid första kreditsökningstillfället på banken eller om det redan finns en 
etablerad affärsförbindelse. Vid fallet utan tidigare kontakter ser han denna som så allvarlig 
att den skulle kunna leda till en nekad kredit. Men vid en etablerad relation ser han 
anmärkningen som mindre viktig då han litar på bankens egen bedömning av värdet på 
tillgången. Vid den här typen av anmärkning på tillgångars värderingar ser vi utifrån 
respondenternas svar att de litar mer på sin egen värdering än på revisorns påstående. Det 
leder till att denna typ av orena revisionsberättelse ibland kan bortses ifrån av kreditgivare.  
 
 
Hur kreditgivarnas bedömning ändras utifrån revisorns anmärkning på 
kundfordringarna 
 
Samtliga respondenter önskar mer information från företagsledningen eller revisorn. De vill 
veta mer om vad det är för typ av kundfordringar, dess ålder, belopp och typ av kunder. DD 
och AA vill veta specifikt hur företaget går tillväga för att driva in sina fordringar. DD vill 
även se företagets kundreskontra och förespråkar att företaget skall ta sina fordringar genom 
Deltabanken Finans. De två orosmoment som främst nämndes var kundstockens kvalitet och 
hur de nya kundernas kvalitet skulle kunna se ut vid en expansion. Respondenterna var 
oroliga för att expansionen skulle bygga på sämre kunder. Den här reaktionen sammanfaller 
med vad Svedin säger om att företagsanalysen omfattas av många olika moment där 
omvärldsanalysen och i den kundens kvalitet ingår. AA frågar sig hur många bra kunder som 
finns kvar för den tänka expansionen. Både AA och DD påpekar att anmärkningen kan 
påverka deras förtroende för företaget. AA säger att han vill ha mer information om företagets 
rutiner vid sådana här situationer. DD ifrågasätter den övriga informationen från företaget, om 
det kan finnas mer som inte stämmer. AA, DD och GG uttrycker oro över hur framtida 
kassaflöde påverkas av denna anmärkning. Vi tolkar BB: s oro över hur dessa kundfordringar 
påverkar framtiden som ett tecken på att likviditeten kan försämras. AA nämner också att 
sämre kundfordringar kan göra att soliditeten påverkas negativt. Respondenternas oro över 
kassaflödet går helt i linje med vad teorin säger om kassaflödets stora betydelse vid 
kreditbedömning. Faktumet att alla nämner likviditeten och endast en nämner soliditeten 
stämmer överens med vad Caouette m.fl. säger om att fokus flyttats från balansräkningen till 
resultaträkningen vid kreditbedömning.  
 
 
Hur kreditgivarnas bedömning ändras utifrån revisorns anmärkning på 
marknadsanalysen 
 
Om låneansökan grundas på den marknadsundersökning som revisorn ställer sig frågande till 
vill respondenterna ha mer information och föra en diskussion med företaget. DD säger att om 
det är denna marknadsundersökning som expansionen och därmed låneansökan grundas på är 
den väldigt allvarlig. DD säger att förtroendet för företagsledningen påverkas negativt. Det 
man kan tyda av respondenternas svar är att de inte litar mer på revisorn angående den här 
anmärkningen än företagsledningen och bankens egen bedömning. AA vill ha en diskussion 
med både företaget och revisorn. BB hävdar att banken vill skaffa sin egen uppfattning och att 
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de själva hade upptäckt tveksamheten. GG efterfrågar en prognostiserad finansieringsanalys 
och säger vidare att anmärkningen inte behöver innebära att företaget får nej på sin 
kreditansökan. DD säger att om ett etablerat förtroende finns för företagsledningen kan istället 
revisorns förmåga att bedöma marknadsundersökningen ifrågasättas.  
 
 
 
Hur kreditgivarnas bedömning ändras utifrån antagandet att revisionsplikten 
försvinner för mindre företag 
 
Samtliga respondenter tycker att revisionen ger en trygghet för dem som kreditgivare. Enligt 
teorin kvalitetssäkrar revisionen företagens ekonomiska information, revisionen ses som ett 
kvitto på tillförlitlighet. 
 
 
Kreditgivarnas rangordning av anmärkningarna 
 
Vilka anmärkningar som respondenterna ser som allvarligast skiljer sig åt. Förtroendet för 
företaget påpekas av alla. AA och GG tyckte att oegentligheter var det allvarligaste, AA 
nämner speciellt redovisningen av entreprenadarbetet. AA tyckte att entreprenadarbetet och 
kundfordringarna var de anmärkningar som påverkade hans bedömning mest. BB tyckte att 
fastighetens värde var den allvarligaste. GG tyckte kundfordringarna var den allvarligaste. DD 
tyckte kundfordringarna och entreprenadarbetet. Detta går i linje med vad respondenterna i 
intervjuerna har angett som viktigast vid en kreditbedömning. Vad respondenterna bedömt 
som mindre allvarligt är i de fall när den orena revisionsberättelsen anmärker på poster som 
respondentens kreditförfarande inte anses som lika viktiga som andra element, eller att de som 
rutin har egna kontroller och uppfattningar om respektive post. Det kan tolkas som att 
kreditgivare från olika banker värderar orena revisionsberättelser olika. Det överensstämmer 
med vad tidigare forskning visat, Förtroendet för revisionsberättelsen ur ett 
kreditgivarperspektiv. Studien visade på att kreditgivarna lade större vikt vid anmärkningar 
som direkt påverkade företagets betalningsförmåga till banken. I vår studie tyckte AA inte att 
fastighetens felaktiga värdering påverkas hans bedömning då säkerheterna kommer sist i 
Alfabankens bedömningshierarki samtidigt som han inte tycker att den behöver påverka 
förtroendet betyder det att anmärkningen inte behöver ha någon stor inverkan. Som kontrast 
till detta kan vi ställa att BB tycker att anmärkningen på fastighetens värdering är den 
allvarligaste vilket stämmer överens med Betabankens fokus på balansräkningen. 
Respondenternas reaktioner på anmärkningarna var ofta att ta krediten i olika etapper, det vill 
säga inte hela krediten på en gång. Det kan ställas mot vad Gómez Guillamón kom fram till i 
sin undersökning där en oren revisionsberättelse inte påverkade storleken på krediten. 
Respondenternas reaktioner på några av anmärkningarna var att de föreslog att krediten skulle 
delas upp i etapper. Ingen av respondenterna såg räntan som ett verktyg för att kompensera 
risken vilket överensstämmer med finansiell teori som säger att risken är kopplad till den 
avkastning banken kräver för sin kreditgivning. Det visade sig att räntan aldrig påverkades av 
deras riskbedömning utan var de tveksamma till eller inte trodde på affären så blev svaret nej 
på en kreditansökan eller eventuellt en stegvis godkännande av krediten. Respondenterna 
föreslog alltså aldrig en högre ränta då de såg någon anmärkning som oroväckande och 
därmed en högre risk för dem som kreditgivare.  
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5.3 Kompletterande frågor 
 
Kreditgivarnas uppfattning om subjektiva inslag i kreditbedömningen angående 
företaget, företagets bransch och företagets representant 
 
Alla respondenter är ense om att kreditbedömning har subjektiva inslag där framförallt 
förtroendet för företagsledningen har en central roll. Enligt teorin har kreditbedömning stora 
inslag av subjektiv bedömning. Speciellt när det gäller förtroende som enligt Svedin handlar 
om sunt förnuft, fantasi och inlevelseförmåga. Som både teori och empiri tidigare visat så är 
revisionen viktig vid skapande av förtroende.  
 
 
Kreditgivarnas erfarenhet av orena revisionsberättelser 
 
Genomgående har respondenterna liten erfarenhet när det gäller orena revisionsberättelser.  
 
 
Kreditgivarnas förtroende för revisionen och revisionsbolagen 
 
Förtroendet för revisionen och revisorn är generellt gott hos samtliga respondenter. DD och 
GG tycker revisionen väger tyngre om den är utförd av stora respektive kända 
revisionsföretag. Enligt Gometz har det visat sig vara av betydelse om det är en väl ansedd 
revisionsbyrå eller revisor och man kan då förvänta sig att eventuella oriktigheter i företagets 
information skulle upptäckas vid revision och därmed återspeglas i revisionsberättelsen. Alla 
respondenter anser att förtroendet för revisionen är gott samtidigt som de har egna kontroller 
av det kreditsökande företaget av faktorer som egentligen omfattas av revisionen. Det tycker 
vi är motsägelsefullt samtidigt som kreditgivning i sin natur innebär stora risker och bankerna 
gör allt vad de kan för att undvika risken för betalningsinställelse. 
 
 
Kreditgivarnas sammanfattande uppfattning om revisionsberättelsens betydelse vid 
kreditbedömning 
 
En oren revisionsberättelse behöver inte leda till mer än att kreditgivaren vidtar en 
noggrannare undersökning till bakomliggande orsaker. Det överensstämmer med tidigare 
forskning som säger att en oren revisionsberättelse kan leda till att kreditgivarna vill gå vidare 
och göra en grundlig kontroll av det revisorn anmärkt på. Enligt övrig empiri behöver den inte 
leda till ett nej vid kreditansökan. Om revisionsberättelsen är ren är den bara en formalitet 
som inte beaktas mer än att den existerar. Enligt GG har den inget egenvärde om den är ren. 
Alla respondenter är ense om att den har betydelse vid denna typ av förfaranden. Frågan är 
hur ofta revisionsberättelsen får betydelse med tanke på så sällan en oren revisionsberättelse 
förekommer enligt respondenterna och den rena revisionsberättelsen endast se som en 
formalitet.  
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Tydligt är att revisionen inte har den effekt som kvalitetssäkrare av finansiell information som 
stor del av den teori vi tagit del av hävdar. Detta grundar vi på att vi märkt skepsis hos 
respondenterna, både mot anmärkningarna i revisionsberättelserna och mot ett reviderat 
bokslut utan anmärkningar. Samtliga säger att de har egna kontrollsystem och vill också 
kontrollera den specifika anmärkningen, antingen genom kontakt med revisorn eller företaget. 
Detta kan till viss del bero på den knappa information som revisionsberättelsen förmedlar, 
bara revisorns slutsats presenteras inte några grunder till denna. Detta kan i sin tur bero på 
svårigheten i att överföra känsla av trygghet hos en grupp till en annan. Pentland skriver att 
trygghet är en känsla och denna är väldigt personlig och kan därmed vara svår att överföra till 
andra.  
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6. Slutsats 
I slutsatsen sammanfattas uppsatsens resultat utifrån dess syfte, vad de bygger på samt en 
diskussion om de konsekvenser resultaten får. Utifrån analysen görs egna tolkningar. 
 
Svaret på vår frågeställning är att en oren revisionsberättelse i sig, bara i egenskap av oren, 
inte behöver ha någon negativ påverkan vid kreditgivning. Då det generellt finns förtroende 
för revisorn och dess bolag är det inte revisionen i sig som är av dålig kvalitet utan 
anmärkningen i sig som inte har någon betydelse. Revisionsberättelsen har en tydlig roll vid 
kreditförfaranden. Den ses som ett bevis på revisionen är utförd och revisionen i sig ses som 
en kvalitetssäkring på årsredovisningen. På det sättet har revisionsberättelsen en positiv 
påverkan vid kreditgivning. Vi reserverar oss dock genom att ställa oss frågan hur stor positiv 
påverkan man kan tillskriva revisionsberättelsen då den är obligatorisk och då den utan 
anmärkningar inte är mer än den förväntas vara. Tydligt var att en oren revisionsberättelse 
hade större betydelse än en utan anmärkningar.  
 
Vår undersökning visar att kreditgivare vid en kreditbedömning inte bara konstaterar 
revisionsberättelsens existens, dess renhet eller orenhet, utan också lägger vikt i vad 
anmärkningarna beror på. Ett tydligt mönster vi såg var att om anmärkningen i 
revisionsberättelsen föll utanför de poster som respondenten såg som viktigast vid 
kreditgivning behöver en oren revisionsberättelse inte ha någon negativ påverkan vid 
kreditförfarandet. Vi såg även att samma anmärkning kan ha olika påverkan på samma 
kreditgivare beroende på tidigare relation med den kreditsökande.  
 
Att kreditgivarna enligt vår studie och tidigare forskning säger att de i många fall hade 
upptäckt det som revisorn anmärker på i revisionsberättelsen långt innan det presenteras i 
revisionsberättelsen kan tolkas som att revisionsberättelsen inte har någon betydelse i 
upplysningshänseende. Det betyder att informationen i revisionsberättelsen är inaktuell för 
dem i de fall de har en etablerad relation med sina kunder och då har inblick i företagens 
verksamheter.  
 
Trots att ett uttalat förtroende finns för yrkeskåren revisorer säger flera respondenter att 
bankerna själva utför kontroller för att säkerställa företagens återbetalningsförmåga och 
säkerheternas värde. Det kan ses som självklart men även tyda på att de inte tycker att 
revisorernas arbete utförs tillräckligt grundligt eller att de inte får ta del av revisionen mer än 
revisionsberättelsen. Det kan bero på revisionsberättelsens standardiserade utformning och att 
den innehåller lite information för att intressenterna skall kunna dra slutsatser av om 
revisorernas bedömningar varit riktiga.  
 
Revisionen i form av dokument har inte den kvalitetssäkrande roll som stora delar av den teori 
vi har tagit del av visar, men inte heller den ringa roll att den bara konstateras som ren eller 
oren. Bakgrunden till eventuella anmärkningar beaktas också då dessa undersöks närmare när 
det är anmärkningar som anses intressanta utifrån kreditgivarnas värderingar, det vill säga vad 
som tas i beaktande i respektive banks kreditförfarande vilket skiljer sig åt beroende på bank. 
När en oren revisionsberättelse anmärker på poster som inte bedöms, eller själva kontrolleras 
av banken och inte påverkar förtroendet, behöver den isolerat inte ha någon egentlig negativ 
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betydelse vid kreditgivning. Anmärkningsvärt är att om en relation finns etablerad med den 
kreditsökande upplevs informationen i revisionsberättelsen ibland som inaktuell då 
kreditgivarna redan hade uppmärksammat problemet eller har större förtroende till sina 
kunder än till revisorn.  
 
Våra iakttagelser utifrån genomförd studie ger nya insikter än vad tidigare forskning och teori 
säger om revisionsberättelsens betydelse för kreditgivare. Enligt Svedin är det betydelsefullt 
för kreditgivare att det finns en revisionsberättelse, Gómez-Guillamóns studie visar på att 
kreditgivare tycker att revisionsberättelsen är användbar och viktig vid kreditbeslut och Bunse 
menar att företag kan räkna med problem vid en oren revisionsberättelse. Vår studie visar på 
att revisionsberättelsen inte tillskrivs lika stor betydelse som man kan utläsa av tidigare 
forskning och teori. Respondenterna saknade inte revisionsberättelsen och den behövde inte 
påverka kreditbeslutet till någon hög grad. Därmed anser vi oss ha flyttat fram teorin eller om 
inte annat bidragit med ny teori angående revisionsberättelsens betydelse för kreditgivare.  
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7. Avslutande diskussion 
 
Trots ovanstående diskussioner och slutsatser som ger signaler om att revisionen kan sakna 
den betydelse som den blivit tillskriven får man inte glömma att revisionen är viktig och fyller 
en stor funktion på den finansiella marknaden. Det förtroende som revisionen skapar är 
fundamentalt och måste finnas för att relationer skall kunna etableras. På så sätt kan man inte 
säga att revisionen som sådan inte spelar roll. Revisionen spelar roll genom att den är gjord 
och att den är lagstadgad för aktiebolag. Skulle inte revisionen finnas tror vi att det 
förmodligen skulle ha funnits något annat form av kontroll som reglerar och säkerställer 
förtroendet för företagens intressenter.  
 
Tydligt är ändå att revisionen inte har den starka tillitsskapande funktion som stora delar av 
teorin säger. Detta kan återknytas till det förväntningsgap som existerar å ena sidan revisorn 
och det reviderade företaget å andra sidan externa intressenter. Pentland skriver att mycket av 
revisionsarbetet handlar om att de involverade skall känna trygghet, som är svår att överföra 
från en person till en annan. Utifrån det kan vi anta att en revisor som lämnat ifrån sig en 
reviderad årsredovisning känner sig trygg med denna men tryggheten inte alltid smittar av sig 
på den externa intressenten. Revisionen beskrivs som en kvalitetssäkring av finansiella 
rapporter men vad kvalitetssäkrar revisionen? Subjektivitet, kompetens och den mänskliga 
faktorn påverkar allt vi gör, så även revisionen. Det verkar i mångt och mycket vara någonting 
som sopas under mattan av revisionsbyråerna men är mycket medvetet hos intressenterna.  
 
En fråga vi har ställt oss under undersökningens gång är om det låga antalet orena 
revisionsberättelser eller den föga erfarenhet respondenterna har av orena revisionsberättelser 
beror på om företaget helt enkelt sköter sig eller att graden av väsentlighet är hög eller att 
revisorerna brister i sitt arbete. Graden av väsentlighet borde kanske ändras så att mer 
kommer upp till ytan för att underlätta för intressenterna och skapa mer output av den stora 
revisionsprocess som faktiskt görs. Det gör att användarna får mer nytta och revisorerna får 
mer uppskattning och förtroende för sitt arbete. Hur som helst så krävs det en förändring av 
dagens revisionsberättelse för att intressenterna skall ta större hänsyn till den och eventuellt då 
få mer nytta av den. 
 
Större delen av den litteratur eller undervisning som vi tagit del av under vår studietid har inte 
behandlat de problem som revisionen faktiskt har eller som sätter revisorn och revisionen i 
dålig dager eller kritiseras. Revisionen höjs åt skyarna med dess skapande av tillförlitlighet 
och kvalitet av företagens ekonomiska rapporter men litteraturen utelämnar mycket av de 
problem och baksidor som faktiskt finns. Den senaste tidens företagsskandaler, bonusprogram 
och bedrägliga metoder för att uppnå önskvärda finansiella resultat har visat på revisionens 
brister. Revisionen presenteras ofta av dess förespråkare som ett fullkomligt 
kontrollinstrument. En ren revisionsberättelse skapar inga frågor eller dialoger mellan 
producent och mottagare. I och med den väsentlighet som revisorerna begränsar sig till så kan 
det finnas delar av en revision som kompromissas bort. Den subjektiva uppfattningen av vad 
som är okej att göra inom ett företag är ofta annorlunda revisorn relativt omgivningen.  
 
Vi ställer oss även frågan hur företagens organisationer skulle se ut om revisionen inte 
funnits. Eftersom revisorerna har ett mervärde i att förutom granskning även finnas som stöd 
och på sätt och vis även påverkar företagen de granskar skulle det vara intressant hur 
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företagen hade sett ut utan revisionen. Detta gäller främst småföretag som har nytta av 
revisorn som en form av substitut för en avsaknad ekonomifunktion. Ett argument till att 
avskaffa revisionsplikten är att det är kostsamt för småföretagen. Avskaffandet av 
revisionsplikten tror vi kan leda till att småföretagen väljer att bara genomgå en revision vid 
de tillfällen de känner detta krav från omgivningen. Vår undersökning visar på att bankerna 
skulle vilja ha reviderade rapporter även om kravet slopas. Om företagen inte tillgodoser detta 
krav kan det leda till att bankerna väljer att undvika risken genom att utesluta småföretagen 
som kunder och istället fokusera på övriga kunder. Det gör att små företags bidrag till 
ekonomisk tillväxt i Sverige hämmas. 
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Verksamhetsberättelse 

Örns Mark och Asfalt AB ägs av far och son Bengt och Isse Örn. Företaget startades 1993 i 
Arboga och har i dag ca 10 anställda och en omsättning på 19 700 000 kr. 

Affärsidé 

Örns Mark och Asfalt AB:s affärsidé är att erbjuda helhetslösningar där de under samma 
organisation utför alla delar i ett entreprenadarbete med högsta kvalitets- och miljötänkande.  

Företagets tjänster  

• Schaktning  
• Betongarbeten  
• Markentreprenader  
• Rivningar och bilningsarbeten  
• Asfaltsarbeten  
• Plattläggning och stensättning  
• Stängsel och staket 

Mål och strategi 

Vårt mål är att vara ett förstahandsval för våra kunder och erbjuda våra tjänster med högsta 
kvalitets- och miljötänkande. Vår strategi är att ge kunden en helhetslösning genom vår 
allsidiga kompetens inom entreprenadarbete.  

Marknad 
 
Vi har efter flera år av stabilt tillstånd nu märkt en ökad efterfrågan av våra tjänster. 
Verksamheten har under året vuxit i volym, dels genom att nya kunder tillkommit dels genom 
tillväxt hos befintliga kunder. Örns Mark och Asfalt AB är ett av få företag att erbjuda dessa 
tjänster i Arboga området och ser ingen ökad konkurrens framöver från företag som erbjuder 
vårt fulla tjänsteutbud. Vi har genom konsultation med marknadsanalytiker fått en positiv bild 
av framtidens marknad och goda förhoppningar om ökad marknadstillväxt. Utifrån den 
marknadsposition vi har i dag anser vi oss kunna ta del av den ökade efterfrågan som den 
ökade marknadstillväxten kommer att leda till. Vi spår en ökad sysselsättning på 3-5 % utan 
ytterligare investeringar. Med de ytterligare investeringar som vi har planerat under 
kommande år ser vi en möjlighet till tillväxt på ända upp till ca 20 % de kommande åren.  
 
Ledning 
 
Bengt Örn (f. 1951), Ordinarie ledamot, VD 
Johan Örn (f. 1945), Styrelseordförande  
Isse Örn (f. 1974), Ordinarie ledamot 
Lisbeth Örn (f 1953), Suppleant 
Tillsynsbefattningar 
Margareta Andersson (f. 1968), Revisor 
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Firmatecknare 
 
Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: 
Firman tecknas var för sig av styrelsens ledamöter. 
 
Bolagsordning 
 
Företaget skall driva markanläggning, husbyggnation, rivning och därmed förenlig 
verksamhet.  
 
 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 
Bokslutsperiod: 050104-051231 040101-011231 
Omsättning (tkr): 19700 19160 
Res. e. fin.netto (tkr): 561 228 
Årets resultat 591 74 
Summa tillgångar (tkr): 4696 4432 
Soliditet: 28.93 29,1 
 
 
 
Balansräkning      
       
Bokslutsperiod  050101-051231 040101-041231 
Tillgångar      
       
Likvida medel  203  122  
Kundfordringar  537  532  
Övr.oms.tillg          321  191  
Summa oms.tillg  1061  745  
       
Fastighet   1500  1500  
Mask.o inv.  2135  2087  
       
Summa tillg.  4696  4432  
       
Skulder och Eget Kapital     
       
Lev.skuld   1023  972  
Summa kort.skuld  1023  972  
Summa lång skuld  2129  1912  
Obeskattade 
reserver  663  922  
       
Aktiekapital  100  100  
Övr. bundet kapital  20  20  
Obundet Eget kapital  761  506  
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Summa Eget kapital  881  626  
       
Summa Skulder och eget Kapital 4696  4432  
       
       
Resultaträkning      
       
Bokslutsperiod  050101-051231 040101-041231 
       
Nettoomsättning  19700  19160  
Övriga 
rörelseintäkter  79  0  
   19779  19160  
Rörelsens kostnader     
       
Råvaror    -11186  -11080  
Övriga externa kostnader -2794  -2810  
Personalkostnader  -4532  -4355  
Avskrivningar  -641  -571  
Övriga Rörelsekostnader   -49  
   -19153  -18865  
Rörelseresultat  626  295  
       
Ränteintäkter  5  27  
Räntekostnader  -70  -94  
       
Resultat efter fin.poster 561  228  
       
Bokslutsdisp.  259  -99  
Skatt på årets resultat -229  -55  
       
Årets resultat  591  74  
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Bilaga 2 
 
 
Låneansökan   Arboga 2006-03-27 
 
Utifrån viss ökning av våra tjänster och genom konsultation av marknadsanalytiker spås en 
ytterligare ökning under de närmaste åren.  På bakgrund av detta ansöker vi härmed om kredit 
om 2 000 000 kr för finansiering av nya maskiner.  
 
Vi ser stora möjligheter att utvidga verksamheten samt goda vinstmöjligheter framöver.  
Med nuvarande maskinpark ser vi en ökad omsättning på 3-5 %. Med utvidgad maskinpark, 
dvs. efter beviljad kredit, räknar vi med en ökad omsättning på 20 %. 
 
 
 
Planerade 
investeringar 

Belopp Användning Beräknad 
livslängd 

Utbyte av 
maskin  

500 000    Plattläggning 10 år 

Nyköp av 
maskin  

750 000 Asfaltsarbeten 10 år 

Nyköp av 
maskin 

750 000 Rivningar 10 år 

Summa 2 000 000 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Bengt Örn 
 
Örns Mark och Asfalt AB 
Arbogavägen 5 
100 50 Arboga 
 
Orgnr: 556156-6258 
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Bilaga 3  
 
Frågeformulär 
 
 
Inledning 
Förklara för respondenten att han/hon skall utgå ifrån att förtroende för företagsledaren är 
etablerat.  
 
 
Enbart årsredovisningen 
 

• Vad är ert första intryck angående företagets kreditvärdighet? 
• Finns det några poster du skulle vilja titta extra på/ha mer information om? 
• Är det något ni saknar för att kunna göra er bedömning? 
• Är det något ni saknar för att kunna göra er bedömning? 
• Beviljas företaget kredit eller inte? 
• Hur går ert förfarande till kortfattat? 

 
 
Efter varje revisionsberättelse 
 
Marknadsundersökning 
 

• Vilken effekt har den här revisionsberättelse på din bedömning? 
• Hur påverkar den företagets kreditvärdighet? 

 
Om vi ej får respons på ränta, storlek på lån mm, ställ dessa frågor: 
 

• Hur påverkar er bedömning räntenivån? 
• Hur påverkar er bedömning storleken på lånet? 
• Hur påverkar er bedömning pant/säkerhet? 

 
 
Tillgångens värdering 
 

• Vilken effekt har den här revisionsberättelsen på din bedömning? 
• Hur påverkar den företagets kreditvärdighet? 

 
Om vi ej får respons på ränta, storlek på lån mm, ställ dessa frågor: 
 

• Hur påverkar er bedömning räntenivån? 
• Hur påverkar er bedömning storleken på lånet? 
• Hur påverkar er bedömning pant/säkerhet? 

 
Entreprenadredovisningen 
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• Vilken effekt har den här revisionsberättelsen på din bedömning? 
• Hur påverkar den företagets kreditvärdighet? 

Om vi ej får respons på ränta, storlek på lån mm, ställ dessa frågor: 
 

• Hur påverkar er bedömning räntenivån? 
• Hur påverkar er bedömning storleken på lånet? 
• Hur påverkar er bedömning pant/säkerhet? 

 
Kundfordringarna  
 

• Vilken effekt har den här revisionsberättelsen på din bedömning? 
• Hur påverkar den företagets kreditvärdighet? 

 
Om vi ej får respons på ränta, storlek på lån mm, ställ dessa frågor: 
 

• Hur påverkar er bedömning räntenivån? 
• Hur påverkar er bedömning storleken på lånet? 
• Hur påverkar er bedömning pant/säkerhet? 

 
Ingen revision 
 

• Vilken effekt har den här revisionsberättelsen på din bedömning? 
• Hur påverkar den företagets kreditvärdighet? 

 
Om vi ej får respons på ränta, storlek på lån mm, ställ dessa frågor: 
 

• Hur påverkar er bedömning räntenivån? 
• Hur påverkar er bedömning storleken på lånet? 
• Hur påverkar er bedömning pant/säkerhet? 

 
Avslutning 
 

• Hur mycket anser du att din personliga uppfattning av kreditsökaren spelar roll vid 
kreditgivning? Företaget, företagets bransch och företagets representant? 

 
• Vilken erfarenhet har du av orena revisionsberättelser? 

 
• Vilka anmärkningar i revisionsberättelsen reagerar du på? Rangordna dessa. 

 
• Spelar ditt förtroende för revisionsföretaget någon roll? 

 
• Finns det några andra kriterier som du uppfattar som viktiga vid utvärdering av 

revisionens kvalitet? 
 

• Hur är ert förtroende för revisionen? 
 

• Har ni någon kontakt med revisorn? 
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• Spelar revisionsberättelsen någon roll vid kreditgivningen? 
 

• Hur skulle en idealiskt utformad revisionsberättelse se ut för dig? 
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Bilaga 4 
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Revisionsbyrå XXX 
 
Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i 
 
Örns Mark och Asfalt Aktiebolag 
 
Org nr 556156-6258 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Örns Mark 
och Asfalt Aktiebolag för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig 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 tillämning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskuldig mot företaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Den markfastighet som i balansräkningen är värderad till 1 500 000 kr borde genomgå en ny 
värdering då det enligt min mening föreligger behov för nedskrivning.  
 
 
Arboga den XXXX 2005 
 
 
Margareta Andersson 
Auktoriserad revisor  
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Revisionsbyrå XXX 
 
Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i 
 
Örns Mark och Asfalt Aktiebolag 
 
Org nr 556156-6258 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Örns Mark 
och Asfalt Aktiebolag för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig 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 tillämning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskuldig mot företaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
En del av kundfordringarna har förfallit utan betalning och det är möjligt att en närmare 
värdering av dessa skulle rendera i en nedskrivning. Revisorn ifrågasätter värderingen. 
 
Arboga den XXXX 2005 
 
 
Margareta Andersson 
Auktoriserad revisor  
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Revisionsbyrå XXX 
 
Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i 
 
Örns Mark och Asfalt Aktiebolag 
 
Org nr 556156-6258 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Örns Mark 
och Asfalt Aktiebolag för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig 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 tillämning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskuldig mot företaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Jag har upptäckt oklarheter i färdigställandegrad i entreprenadarbete, möjligtvis skulle en 
del av de utgifter som aktiverats ha kostnadsförts i resultaträkningen för året. Detta innebär, 
om färdigställandegraden är högre en den i räkenskaperna angivna, att kostnaderna för året 
kan anses vara för låga och därmed att resultatet för perioden är för högt. 
 
Arboga den XXXX 2005 
 
 
Margareta Andersson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsbyrå XXX 
 
Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i 
 
Örns Mark och Asfalt Aktiebolag 
 
Org nr 556156-6258 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Örns Mark 
och Asfalt Aktiebolag för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig 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 tillämning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i företaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskuldig mot företaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Jag bedömer att trovärdigheten hos den marknadsundersökning som ligger till grund för 
ledningens uttalanden om förväntad expansion kan ifrågasättas. Vi har ingen grund för att 
förkasta denna men reserverar oss för uttalanden.  
 
 
Arboga den XXXX 2005 
 
 
Margareta Andersson 
Auktoriserad revisor  


