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Abstract  

Titel:   Aktiebolag utan revisor- ett bolag utan extern finansiering?  

English title: Limited liability companies without audit in Sweden- companies 

without external funding?  

 

Authors:   Daria Irzykowska & Catarina Odén 

 

Language:   Swedish 

 

On 25 March this year the Swedish government decided to abolish the mandatory audit 

requirement for small limited liability Swedish companies. The decision means that about 250 

000 limited liability companies from November 1 this year will be able to choose whether they 

want to revise. To remove the mandatory audit requirement for small companies is a step in the 

simplification work that EU has worked with for years. The positive effect of this is that the 

companies may present opportunities for significant cost savings. Despite that, debates and 

newspaper articles on the subject are characterized of worry and negativity. This could be a bit of 

a scare tactic, because small limited liability company’s economic stakeholders have the 

economic power to ensure that their needs will be met anyway. The purpose of this study is to 

generate an understanding for the consequences that may follow the abolishment of mandatory 

audit. This will be done through analyses and comparison of the respondents’ opinions and by 

looking into the effects the abolishment of mandatory audit has had in England and Denmark. 

Question of study:  

 Will small limited liability companies’ have the possibility to refrain from audit and still 

obtain external financing from banks after the abolition of mandatory audit in Sweden? 

 What is the opinion of other economic stakeholders of the abolishment? 

Method: The essay is a qualitative case study with an inductive approach. A series of interviews 

with five qualitative interviews were carried out with the sample in the population. Population of 
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this study is economic stakeholders with interests in small limited liability companies in Sweden 

with focus on banks. Three banks, tax office and an accounting firm were strategically selected 

based on that they had the characteristics that are of theoretical significance. The theoretical 

framework includes description of credit, credit, audit, and the theories which are selected; 

Stakeholder Model and Principal Agent Theory. 

Conclusions: We can determine that our respondents’ answers differ in many respects from those 

critical voices that have been raised regarding the proposal to abolish the mandatory audit 

requirement in Sweden. The Swedish Tax Authorities concerns for increased tax evasions and 

other white-collar crimes do not seem well founded. Neither in England nor Denmark has it been 

able to detect any increased tax evasions after the abolishment of the mandatory audit 

requirement in these countries. And if the Swedish Tax Authorities gets the expanded control 

options that are spoken of, our respondent believes that it may even prevent crime, since they will 

have the ability to control suspicious activities in previous stages. We also found that banks have 

a desire that limited liability companies continues to revise as it facilitates for them with their 

credit assessment process. Looking at developments in Denmark and England it can cautiously be 

assumed that the importance of annual audited accounts could diminish in Sweden and that, as in 

Denmark and England, other varieties of quality assurance will develop. Positive for the 

amendment is also Peter Ek, accountant at Grant Thornton. He welcomed the proposal and 

believes that the usefulness of auditing will become clearer and that the range of their services 

will increase. 
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Sammanfattning 

Titel:   Aktiebolag utan revisor- ett bolag utan extern finansiering?  

Engelsk titel: Limited liability companies without audit in Sweden- companies 

without external funding? 

 

Författare:   Daria Irzykowska och Catarina Odén 

 

Språk:   Svenska 

 

Den 25 mars i år fattade regeringen beslut om att slopa revisionsplikten för små svenska 

aktiebolag. Beslutet innebär att omkring 250 000 svenska aktiebolag från den 1:a november i år 

kommer att kunna välja om de vill revidera. Att ta bort revisionsplikten för små aktiebolag är ett 

led i det regelförenklingsarbete som regeringen och EU arbetat med under flera år. De positiva 

effekterna av detta är att företagen får möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar. Men trots det 

så präglas tidningsartiklar och debatter om detta ämne av oro och negativitet. Detta skulle kunna 

vara lite av en skrämseltaktik, då små aktiebolags ekonomiska intressenter har den ekonomiska 

makten att se till att deras behov blir uppfyllda ändå. Syftet med denna studie är att generera en 

förståelse för de följder ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att medföra. Detta genom 

att analysera och jämföra respondenternas åsikter samt se till den utveckling som skett i Danmark 

och England. 

Problemformulering:  

 Kommer det finnas möjlighet för små aktiebolag att avstå från revisor och fortfarande 

erhålla extern finansiering från bankerna efter revisionspliktens avskaffande?  

 Hur ställer sig andra ekonomiska intressenter till de små aktiebolagen till lagändringen? 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats.  En intervjuserie med fem kvalitativa 

intervjuer har genomförts med urvalet i populationen. Populationen i detta arbete är ekonomiska 

intressenter till aktiebolag i Sverige med fokus på banker. Tre banker, skatteverket samt en 

revisionsbyrå valdes strategiskt ut baserat på att de hade de karakteristika som är av teoretisk 
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betydelse. Den teoretiska referensramen innehåller beskrivning av krediter, kreditbedömning, 

revision samt de valda teorierna; Intressentmodellen och Agent-Principalteorin.  

Slutsatser: Vi kan konstatera att våra respondenters svar skiljer sig i mångt och mycket från de 

kritiska röster som höjts inför förslaget att avskaffa revisionsplikten. Skatteverkets oro för ett 

ökat undandragande av skatt och övrig ekonomisk brottslighet verkar inte befogad. Varken i 

England eller i Danmark har man kunnat påvisa någon ökning av skattefusket och om 

skatteverket får de utökade kontrollmöjligheter som det talas om tror vår respondent att man 

eventuellt kan förebygga brottslighet eftersom man i ett tidigare skeden kan kontrollera misstänkt 

verksamhet. Vi kan även konstatera att bankerna har en önskan att bolagen fortsätter revidera då 

det underlättar deras arbete med kreditbedömning. Ser man till utvecklingen i Danmark och 

England kan man försiktigt förmoda att vikten av reviderade årsredovisningar kan komma att 

minska i Sverige och att det, liksom i Danmark och England, kommer växa fram andra varianter 

av kvalitetssäkringar. Positiv till lagändringen är även Peter Ek, revisor på Grant Thornton. Han 

välkomnar förslaget och tror att nyttan av revision kommer att tydliggöras samt att utbudet på 

deras tjänster kommer att utvecklas.  

 

Sökord: avskaffning av revisionsplikt, revision, revisionslagar, aktiebolag, avskaffningen av 

revision i Danmark, avskaffningen av revision i England etc. 

 

 

 

  



7 
 

Innehållsförteckning  

FÖRORD ................................................................................................................................................................. 2 

ABSTRACT .............................................................................................................................................................. 3 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................... 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING....................................................................................................................................... 7 

1 INLEDNING ..................................................................................................................................................... 9 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................................................. 9 

1.2 PROBLEMDISKUSSION .............................................................................................................................................. 10 

1.3 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................................... 11 

1.4 SYFTE ................................................................................................................................................................... 12 

1.5 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................................... 12 

1.6 CENTRALA BEGREPP ................................................................................................................................................. 12 

2 METOD ........................................................................................................................................................ 14 

2.1 Angreppssätt .......................................................................................................................................... 14 

2.1.1 INDUKTION OCH DEDUKTION .................................................................................................................................. 14 

2.1.2 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI .................................................................................................................................... 14 

2.1.3  LITTERATURINSAMLING......................................................................................................................................... 15 

2.1.4 KVALITATIV STUDIE ............................................................................................................................................... 15 

2.1.5 POPULATION OCH URVAL ....................................................................................................................................... 16 

2.2 Intervjuserie ................................................................................................................................................... 17 

2.2.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA ........................................................................................................................ 17 

2.2.2 ANALYSMETOD .................................................................................................................................................... 17 

2.2.3 KÄLLKRITIK AV INTERVJURESPONDENTERNA ............................................................................................................... 18 

2.3 Metod för utvärdering ................................................................................................................................... 18 

2.3.1RELIABILITET OCH VALIDITET ................................................................................................................................... 18 

3 TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................................................... 20 

3.1 Kreditbehov ................................................................................................................................................... 20 

3.1.2 KREDITGIVNING TILL FÖRETAG ................................................................................................................................ 20 

3.1.3 KREDITBEDÖMNINGSPROCESSEN ............................................................................................................................. 22 

3.2. Vad är revision? ............................................................................................................................................ 23 

3.2.1 REVISIONENS HISTORIA .......................................................................................................................................... 23 

3.3 Teorier ........................................................................................................................................................... 25 

3.3.1 INTRESSENTMODELLEN .......................................................................................................................................... 25 

3.3.2 BANKEN SOM INTRESSENT ...................................................................................................................................... 27 

3.3.3 AGENT - PRINCIPAL TEORIN .................................................................................................................................... 29 

4 EMPIRI ......................................................................................................................................................... 30 

4.1 Presentation av bankerna och övriga intressenter ........................................................................................ 30 

4.1.2 HANDELSBANKEN ................................................................................................................................................. 30 

4.1.3 SEB .................................................................................................................................................................. 30 



8 
 

4.1.4 DEN DANSKE BANK ............................................................................................................................................... 31 

4.1.5 SKATTEVERKET..................................................................................................................................................... 31 

4.1.6 REVISIONSBYRÅ GRANT THORNTON ......................................................................................................................... 31 

4.2 Länder som avskaffat revisionsplikten .......................................................................................................... 32 

4.2.1 ENGLAND ........................................................................................................................................................... 32 

4.2.2 DANMARK .......................................................................................................................................................... 32 

5 RESULTAT .................................................................................................................................................... 34 

5.1 Konsekvenser av avskaffningen av revisionsplikten i England och Danmark ................................................ 34 

5.1.2 ENGLAND ........................................................................................................................................................... 34 

5.1.3 DANMARK .......................................................................................................................................................... 35 

5.2 Bankintervjuer ............................................................................................................................................... 37 

5.2.1 SAMMANFATTNING AV BANKINTERVJUERNA .............................................................................................................. 37 

5.3 Intervjuer med övriga ekonomiska intressenter ............................................................................................ 39 

5.3.1  PETER EK, AUKTORISERAD REVISOR PÅ GRANT THORNTON .......................................................................................... 39 

5.3.2 JOHANNA GRANATH, SKATTEBROTTSUTREDARE PÅ SKATTEVERKET ................................................................................. 41 

6 ANALYS ........................................................................................................................................................ 42 

6.1 Koppling till den teoretiska referensramen ................................................................................................... 42 

6.1.1 KREDITGIVNING ................................................................................................................................................... 42 

6.1.2  INTRESSENTMODELLEN ......................................................................................................................................... 43 

6.1.3 AGENT - PRINCIPAL TEORIN .................................................................................................................................... 44 

6.2 PARALLELLER DANMARK OCH ENGLAND ............................................................................................................... 44 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................................................... 48 

7.1 UNDERSÖKNINGENS SLUTSATSER MED SYFTET SOM BAS .................................................................................................. 48 

7.2 METODKRITIK ......................................................................................................................................................... 49 

7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................................................... 49 

8 LITTERATURREFERENSER ............................................................................................................................. 50 

8.1 LITTERÄRA KÄLLOR .................................................................................................................................................. 50 

8.2 TIDSKRIFTER ........................................................................................................................................................... 50 

8.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR ............................................................................................................................................. 51 

8.4 MUNTLIGA KÄLLOR ............................................................................................................................................ 52 

9 BILAGOR ...................................................................................................................................................... 53 

9.1 Utförliga respondentsvar av intervjuserien. ........................................................................................... 53 

9.1.2 JOHAN ÖHMAN, KUNDANSVARIG FÖR FÖRETAGSKUNDER PÅ HANDELSBANKEN .................................................. 53 

9.1.3 THOMAS BOBERG, KREDITANSVARIG PÅ SEB ............................................................................................................. 54 

9.1.4 KENNETH RAAK, KUNDANSVARIG PÅ DEN DANSKE BANK ............................................................................................. 56 

9.1.5  JOHANNA GRANATH, SKATTEBROTTSUTREDARE PÅ SKATTEVERKET ................................................................................ 57 

9.1.6  PETER EK, AUKTORISERAD REVISOR PÅ GRANT THORNTON .......................................................................................... 58 

 

 



9 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Näringslivet präglas allt mer av snabba förändringar i efterfrågan på företagens produkter och i 

deras konkurrenssituation. Därför ställs stora anspråk på näringslivets förmåga att förnya och 

hävda sig i den stenhårda konkurrensen, både hemma och på utlandsmarknaderna. Nya idéer och 

produkter behöver utvecklas, investeringar måste göras och nya företag måste startas. Detta 

accentueras under 1990-talet av inträdet i den europeiska gemenskapen och anpassningen till den 

europeiska integrationen. 

Det Europeiska rådet betonade vid ett möte i mars 2007 att kraftfulla gemensamma insatser från 

EU och medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna, ge de 

europeiska företagen möjlighet att bli mera konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi. 
1
 

Kommissionen har särskilt lyft fram EU:s regelverk inom bolagsrätt, redovisning och revision 

som prioriterade områden. Enligt kommissionen är små och medelstora företags kostnader för 

revision och redovisning särskilt betungande och dessa företag skulle gagnas av förenklade 

regler. Den svenska regeringen har tillsatt flera utredningar med uppdrag att föreslå 

kostnadsreducerande åtgärder. 

Att ta bort revisionsplikten för små aktiebolag är ett led i det regelförenklingsarbete som 

regeringen och EU arbetat med under flera år. Målet är att minska de administrativa kostnaderna 

för företagen och förhoppningen är att kunna minska dem med 25 % i enlighet med 

Kommissionens förslag men redan till år 2010
2
, kommissionen hade siktat in sig på år 2012

3
 .  

Enligt EG-rättens fjärde direktiv, artikel 51, är revision obligatorisk för företag med begränsat 

delägaransvar, däribland aktiebolag. Medlemsländerna har dock rätt att undanta småföretag
4
 från 

                                                           
1
 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag.  

2
 Strenger et al. (2008) Revision, förtroende och krediter. 

3
 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag. S.14 

4
 Se EU:s definition av småföretag. I Sverige har man idag ingen definition av småföretag inom redovisnings- och 

revisionsområdet. 
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revisionsplikt då två av tre gränsvärden understiger direktivets gränsvärden.
5

 De nordiska 

länderna var länge unika då de krävde full revisionsplikt för aktiebolag av alla storlekar.
6
  

Den 25 mars i år fattade regeringen beslut om att slopa revisionsplikten för de svenska aktiebolag 

som inte överskrider två av följande tre gränsvärden: 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Tre anställda 

Beslutet innebär att omkring 250 000 svenska aktiebolag från den 1:a november i år kommer att 

kunna välja om de vill revidera. De berörda bolagen måste dock ta ett aktivt beslut om de väljer 

bort revisionen och registrera detta hos Bolagsverket.
 7

 

1.2 Problemdiskussion 

De positiva effekterna för de företag som helt eller delvis befrias från den nuvarande 

revisionsplikten och därigenom får möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar är väl belagda 

enligt f.d. justitierådet Bo Svensson i utredningen Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

(SOU 2008:32). Men trots det så präglas tidningsartiklar och debatter om detta ämne av oro och 

negativitet. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten menar att möjligheten finns att skattefelen 

ökar och den ekonomiska brottsligheten breder ut sig om revisionsplikten avskaffas.
8
 Bankerna 

menar att redovisningshandlingarna inte blir lika tillförlitliga
9
. Detta skulle kunna vara lite av en 

skrämseltaktik för att trots att utredningen anser att farhågorna för ökat skattefusk och annan 

brottslighet är överdrivna, så skulle detta räcka för att förslaget bara kommer resultera i en 

lagändring men i verkligheten ingen ändring alls då dessa parter har den ekonomiska makten att 

se till att deras behov blir uppfyllda. Bo Svensson anser istället att de påstådda nackdelarna med 

att avskaffa revisionsplikten i stor grad präglas av den oro revisorerna känner inför utsikterna att 

förlora en monopolställning och utsättas för en hård konkurrens på en marknad i snabb 

                                                           
5
 Svenskt Näringsliv. Begäran om översyn av revisionsplikten. s. 4 

6
 Thorell, Norberg (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag.) s.12. 

7
 PWC http://www.pwc.com/se/sv/artiklar/revisionen-frivillig-for-de-minsta-bolagen-2010.jhtml 2010-05-20 

8
 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag.  

9
 Balans (2007) Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar. Nr:2. s.7 

http://www.pwc.com/se/sv/artiklar/revisionen-frivillig-for-de-minsta-bolagen-2010.jhtml
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förändring
10

. Möjligheten finns dock att aktiebolagen inte kommer utnyttja denna möjlighet om 

de hotas av till exempel extra tidskrävande kontroller av skatteverket, eller om bolagen blir 

nekade krediter av bankerna mm.                        

                                 
                  

Tabell 1. Sverige: Andel företag som skulle välja revision även utan lagstadgad skyldighet, efter 

omsättning i miljoner kronor 
 

 0-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-250 >250 

Ja 60% 81% 73% 76% 73% 82% 89% 

Nej 29% 2% 8% 4% 3% 3% 3% 

Vet ej 11% 16% 19% 20 % 23% 15% 9% 

 

Källa: Svanström (2006)11 

 

Allt pekar i alla fall mot en sak; om inte de svenska reglerna inom områdena bolagsrätt, 

redovisning och revision anpassas till internationellt gångbara kommer företag gå under i 

konkurrensen med företag i länder med mindre betungande regler. Eller flytta till något av dessa 

länder och driva verksamhet i ursprungslandet genom filial. Sverige med omkring 200 000 

aktiebolag med en omsättning på högst 3 miljoner (så kallade mikroföretag), kan räknas som ett 

småföretagarland.
12

 

1.3 Problemformulering 

Huvudfråga: 

 Kommer det finnas möjlighet för små aktiebolag att avstå från revisor och fortfarande 

erhålla extern finansiering från bankerna efter revisionspliktens avskaffande?  

 Hur ställer sig andra ekonomiska intressenter till de små aktiebolagen till lagändringen? 

Delproblem: 

 Kommer bankernas kreditbedömningsprocess av små aktiebolag påverkas av 

revisionspliktens avskaffande?  

                                                           
10

 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag.    
11

 FAR SRS. Den samhällsekonomiska nyttan av revision.  
12

 Thorell, Norberg. (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag. s.4. 
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 Kan avskaffandet av revisionsplikten komma att kompenseras av andra åtgärder vid 

kreditbedömning och i så fall, vilka? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att generera en förståelse för de följder ett avskaffande av 

revisionsplikten kan komma att medföra. Detta hoppas vi kunna uppnå genom att i första hand 

undersöka de eventuella effekterna avskaffandet kommer att ha på svenska bankers 

kreditbedömning av småföretag och se huruvida företagen kommer att behöva fortsätta att anlita 

revisorer för att kunna få lån. Delsyftet är att titta på ett par av de länder där revisionsplikten 

avskaffats tidigare (Danmark och England), för att se vilka förändringar som gjorts och 

därigenom få en eventuell indikation på hur svenska förhållandena kan komma att se ut längre 

fram.  

1.5 Avgränsningar 

Av kreditgivare har författarna valt att enbart undersöka bankerna då de oftast är det primära 

valet vid val av långivare, samt även för att större delen av kapitalbehovet som uppstår i 

företagen i Sverige är finansierade av banklån. Av bankerna valdes Handelsbanken, Den Danske 

Bank och SEB ut av den anledningen att de är några av Sveriges största banker. Av övriga 

intressenter har vi valt svenska skatteverket och en revisionsbyrå, Grant Thornton. Ägare, 

anställda och kunder ingår inte i studien då dessa inte använder sig av de små aktiebolagens 

reviderade årsredovisningar i lika stor utsträckning.  

1.6 Centrala begrepp 

Aktiebolag: Kännetecknas av ett aktiekapital på minst 50 000 kr samt att ägarnas ansvar 

begränsas till det kapital de satsar i verksamheten. 
13

 

Gränsvärden: Företag som inte överskrider två av följande tre gränsvärden har rätt att välja bort 

revision
14

:  

Danmarks aktuella gränsvärden: 

 Omsättning: 400 000 euro 

                                                           
13

 Bolagsverket 
14

 Grant Thornton (2009) 
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 Balansomslutning: 200 000 euro 

 Antal anställda: 12 

England: (som har valt att tillämpa EU:s maximalt tillåtna gränsvärden) 

 Omsättning: 7,3 miljoner euro 

 Balansomslutning: 3,65 miljoner euro 

 Antal anställda: 50  

Sverige: (när beslutet träder i kraft den 1:a november 2010) 

 Omsättning: 3 miljoner SEK 

 Balansomslutning: 1,5 miljoner SEK 

 Antal anställda: 3  

 

Förvaltningsrevision: Granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.
15

  

Revisorsnämnden: Är statlig och har tillsyn över auktoriserade och godkända revisorer. Nämnden 

prövar frågor om disciplinära åtgärder mot revisorer och utreder fall där det ifrågasatts om 

revisorn följt reglerna för yrket.
16

 

Småföretag: I fjärde och sjunde bolagsdirektiven framgår att småföretag ska ha färre än 50 

anställda, en omsättning som understiger 7,3 miljoner euro eller en balansomslutning på mindre 

än 3,65 miljoner euro
17

. Småföretagen definieras därmed som det ser ut i dagsläget efter de 

gränsvärden som EU satt. 

 

 

 
                                                           
15

 SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag. S.197 
16

 FAR Förlag AB. Vad är revision? (2001) 
17

 Thorell, Norberg (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag. s.9. 
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2 Metod 

2.1 Angreppssätt 

2.1.1 Induktion och deduktion 

Induktion och deduktion är metoder för att dra slutsatser. Denna uppsats har en induktiv ansats 

eftersom vi kommer att grunda våra slutsatser på empirisk data. Om man utifrån teorin drar 

slutsatser om verkligheten använder man sig av en deduktiv ansats.
18

  Den induktiva ansatsen 

används ofta av forskare som arbetar med kvalitativa metoder och metodiken används för att 

belysa teorier, processer och regler till skillnad från den deduktiva ansatsen som används för 

prövning av teorier. En svaghet med den induktiva ansatsen är att den oftast inte baseras på alla 

observationer och att man därmed vid senare tillfälle kan hitta undantag.
 19

 

2.1.2 Undersökningsstrategi 

Huvudmetoden i denna studie utgörs av en intervjuserie med olika ekonomiska intressenter till 

aktiebolag. Intervjuerna ligger till grund för ett försök till att generera en förståelse för de följder 

ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att medföra i Sverige. Skriftliga underlag studeras 

och jämförs för att uppnå delsyftet. 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av fallstudie, en vanlig metod då undersökningen är 

av kvalitativ karaktär. En fallstudie kan sägas vara ”en empirisk undersökning som behandlar ett 

samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang”. I vårt exempel är fallet, undersökningens 

utgångspunkt, en händelse och ett förlopp (revisionspliktens avskaffande) men ett fall kan även 

vara en individ, en grupp eller en reklamkampanj. Utmärkande för fallstudier är att de inriktar sig 

på ett (eller ett fåtal) fall samt lämpar sig bra då forskningsfrågan innehåller hur eller varför.
20

  

Ett problem med fallstudier är generaliserbarheten. Kritiska röster kan ställa sig frågande till 

fallets representativitet och hur det är möjligt att generalisera utifrån en enda (eller ett fåtal) 

undersökt enhet. Ett försvar mot dessa högst befogade frågor kan dock vara att det enskilda fallet 

                                                           
18

 Hultén et al. (2007) s.123-124 
19

 DePoy E & Gitlin L.N (1999) s.17, 19 
20

 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo (2009) s.187 
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ingår i en större kategori. Förutsättningen måste dock vara att det enskilda fallet har likheter med 

de övrig i samma kategori. 
21

 

Det faktum att fallstudier låter forskaren fokusera på en enhet ses som en av fördelarna med 

metoden eftersom forskaren ges möjlighet att studera saker i detalj. Fallstudier är även en 

användbar metod vid forskning i begränsad storlek.
22

 

2.1.3  Litteraturinsamling 

Författarna började med att läsa debatter och artiklar om avskaffning av revisionsplikten i bland 

annat tidskrifterna Balans och Dagens Nyheter för att få en ökad kunskap om ämnet. Sökningen 

fortsatte sedan i biblioteket efter litteratur i ämnet revision, revisionens historia, kredit och 

kreditgivning. För detta användes databasen Miks på Södertörns högskola. Samtidigt användes 

även sökmotorn Google på internet. De sökord som användes i sökningarna var: avskaffning av 

revisionsplikt, revision, revisionslagar, aktiebolag, avskaffningen av revision i Danmark, 

avskaffningen av revision i England etc. I många av de vetenskapliga artiklarna hänvisades till de 

källor forskarna hade använt, vilket vi sedan tittade på. När källorna och informationen började 

upprepas slutade informationssökningen och vi ansåg att basen gav en bred och bra bild av 

problemet började författarna med att baserat på syftet välja metod. 

2.1.4 Kvalitativ studie 

Syftet med ett projekt måste vara avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Om 

man ska använda sig av siffror eller ord som längre, fler eller mer rör det sig om kvantitet.
23

 

Författarnas syfte med detta projekt är att försöka förstå människans sätt att resonera eller reagera 

och att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, därför ses en kvalitativ studie med 

kvalitativa intervjuer som mest lämplig.
24

 Inriktningen med studien är inte att pröva om 

informationen har en generell giltighet, det centrala är istället att samla ihop information för att 

dels få en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels för att kunna beskriva 

helheten av det sammanhang som detta inryms i.
25

  

                                                           
21

 Denscombe M. (2000) Forskningshandboken. s.48 
22

 Ibid  s. 52-53 
23

 Trost, J. Enkätboken.  
24

 Ibid.  
25

 Holme & Solvang (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.   
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2.1.5 Population och urval 

Statistisk generalisering och representativitet är inte centrala syften i kvalitativa metoder, men 

urvalet av undersökningspersonerna blir ändå en avgörande del av undersökningen.
26

 

Undersökningen kan bli obrukbar i relation till den utgångspunkt man hade när man började om 

man får fel personer i urvalet.
27

 Syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen man studerar. 

Det innebär att urvalet av undersökningsenheter varken skall vara slumpmässig eller tillfällig. 

Urvalet skall istället göras systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är 

teoretiskt och strategiskt formulerade och definierade.
28

 

Populationen i detta arbete är ekonomiska intressenter till svenska aktiebolag i Sverige, de parter 

som har ett intresse av företagens redovisningshandlingar. Ägare, anställda och kunder ingår inte 

i undersökningen då tidigare studier och teorier konstaterat att dessa i förhållande till de 

intressenter författarna valt att studera inte har en lika omfattande användning av företagets 

revisionshandlingar.  

Kreditgivare är den primära populationen och av dessa har författarna valt att koncentrera sig på 

banker då de har de karakteristika som är av teoretisk betydelse, vilket innebär att de är de 

huvudsakliga kreditgivarna till aktiebolagen. Övriga kreditinstitut är av mindre vikt då banker, 

som tidigare påpekats, står för majoriteten av belåningen till aktiebolagen.  

En representativ person har strategiskt valts ut baserat på deras erfarenhet och kunskap av 

revision för att ge en bredare bild på ett avskaffande av revisionspliktens eventuella 

konsekvenser. 

 

 

 

                                                           
26
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2.2 Intervjuserie 

2.2.1 Genomförande av intervjuerna 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal.
29

 I denna typ av intervjuform strävar forskaren efter att utöva 

minsta möjliga styrning vad gäller respondenterna och målsättningen är att låta dem få påverka 

samtalets utveckling. Forskaren ska endast ge de tematiska ramarna, men samtidigt försäkra sig 

om att få svar på de frågor man vill belysa.
30

 Utgångspunkten är ofta den att forskaren undrar hur 

en viss samhällsföreteelse tar form; han eller hon vill veta mer om detta för att bättre förstå vad 

som sker.
31

 I denna studie handlar det framförallt om vilka konsekvenser en kommande 

avskaffning av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige kan tänkas komma att få med tanke 

på små aktiebolags möjligheter till belåning. 

Svarsmöjligheterna i intervjufrågorna kommer att vara ostrukturerade, det vill säga utan fasta 

svarsalternativ, då författarna strävar efter att inte åstadkomma alltför stor styrning i intervjuerna. 

Det viktigaste är att intervjun täcker de områden författarna vill ha större inblick i. Författarna 

som här även tar rollen som intervjuare kommer att utföra intervjuerna tillsammans i största 

möjliga samspel vilket bidrar till en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse 

än endast en person skulle göra.
32

  

2.2.2 Analysmetod 

Analysen av den information som kvalitativa intervjuer ger är ofta en både tidskrävande och 

omständlig process. Informationen föreligger sällan i någon ordnad och systematisk form. 

Författarna har valt att göra en så kallad helhetsanalys med utgångspunkt i den helhet som den 

samlade informationen utgör för att sedan välja ut vissa centrala teman vi vill belysa. Med andra 

ord kommer de delarna som är relevanta för problemområdet analyseras. 

 

 

                                                           
29

 Holme & Solvang (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.  
30

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Trost, J. (1993) Kvalitativa intervjuer. 
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2.2.3 Källkritik av intervjurespondenterna 

Källkritik innebär att man tolkar sina källor vilket kräver rationalitet och logik men också fantasi 

och intuition.
33

 Bra källor bör kännetecknas av fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet.
34

 Detta innebär att källan ska vara det den utger sig att vara och ju längre tid det tar 

mellan en händelse och källans berättelse desto mer skäl finns det att tvivla. Vidare skall källan 

vara oberoende och tendensfrihet innebär att man inte ska ha någon anledning att misstänka att 

källan ger en falsk bild av verkligheten.
35

  

Att källorna är dem de utger sig att vara kan vi med god trygghet anta då de blir kontaktade och 

intervjuade på sina respektive arbetsplatser och tidssambandet är aktuellt. Lagförslaget har legat 

på bordet i många år så källorna bör ha god kunskap om ämnet. 

I vilken grad källorna är oberoende kan tolkas på två sätt, för det första bör graden av oberoende 

vara hög då denna intervju och studie inte är någon förundersökning till lagförslaget, alltså, hur 

källan än svarar påverkar det inte utkomsten av lagförslaget. Enligt författarna bör detta varken 

minska trovärdigheten eller intervjurespondenternas oberoende.  

Något som kan påverka studien negativt är graden av tendensfrihet, om intervjurespondenterna 

till exempel är negativa till lagförslaget kan de ge en värre bild av verkligheten med syfte att 

exempelvis avskräcka aktiebolagen från att avstå från revisor. 

2.3 Metod för utvärdering 

2.3.1Reliabilitet och Validitet  

En naturlig målsättning för varje undersökning är att ha en så reliabel eller pålitlig information 

som möjligt. 
36

 Med reliabilitet, eller tillförlitlighet menas att en mätning skall vara stabil och inte 

utsatt för till exempel slumpinflytelser som kan uppstå bland annat av att alla intervjuare ställer 

frågorna på olika sätt eller att situationen ser olika ut. När man talar om reliabilitet menar man 

även att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett 

problem i detta sammanhang är att man förutsätter ett statiskt förhållande. Samhället är dock en 

                                                           
33

 Thuren, T (2005) Källkritik. 
34

 Ibid 
35

 Ibid 
36

 Holme & Solvang (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.   
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dynamisk och komplex storhet, det befinner sig alltid i förändring
37

. Då lagändringen är på väg 

att genomföras kan vi inte anta ett statiskt förhållande utan istället med ett interaktionistiskt 

synsätt utgå från att vi hela tiden deltar i processer och då kan vi snarare förvänta oss skilda 

resultat vid skilda tidpunkter. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet 

eller attityden eller vad det är fråga om inte ändrar sig, är en komponent i det sammansatta 

begreppet reliabilitet men är inte lika aktuell på samma sätt som vid kvantitativa studier – 

förändringar är just det man är intresserad av.
38

 För att hålla reliabiliteten på en hög nivå så 

kommer samma intervjuare utföra samtliga intervjuer i en så liknande situation och miljö som 

möjligt.  

Validitet gör gällande huruvida instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. 

Genom att de intervjuade först erhåller frågorna som de sedan skall svara på under intervjun, 

elimineras eventuella missförstånd och författarnas förhoppning är att detta kan höja validiteten.
 

39
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Kreditbehov 

Ordet "kredit" används för det vi i dagligt tal kallar lån och härstammar från det latinska ordet 

"credere" (= att tro ). Det betyder alltså att om man lämnar kredit till någon så har man förtroende 

för att den personen kan betala tillbaka lånesumman.
40

  

I alla företag uppstår som regel ett behov av att investera i nya produktionsresurser eller att 

investera i produktionsresurser som ersättning för förbrukade maskiner, byggnader eller annat. 

Sådana investeringsbehov ställer krav på kapital. Kapitalbehovet kan sedan finansieras med 

företagets vinster (självfinansiering) eller genom lån i bank (kreditfinansiering).  Idag är större 

delen av det kapitalbehov som uppstår i företagen finansierade genom leverantörs- och 

skattekrediter och lånas upp i banker eller andra kreditgivande institut.
41

 Nästan alla företag har 

krediter och ett företags förmåga att få kredit är beroende av hur väl de lyckas ekonomiskt.
42

 

3.1.2 Kreditgivning till företag 

Förmedlingen av krediter sker på kreditmarknaden där långivare och låntagare träffar avtal med 

varandra.
43

 

Kreditmarknadens struktur och hur kreditgivningen går till bestäms i Sverige av banklagen och 

det formella säkerhetskravet. Det formella säkerhetskravet infördes i banklagen 1933 till följd av 

Kreugerkraschen vilken ledde till stora förluster för bankerna.
44

 

1980 avreglerades bank- och finansmarknaden och i kombination med andra faktorer ledde detta 

till en kris av liknande karaktär som 1930-talet. Regeringens åtgärder för att sänka inflationen, 

skapa gynnsamma villkor för näringslivet och valutastabilitet samt Riksbankens åtgärder för att 

avreglera penningmarknaden medförde en ny situation på kreditmarknaden. Penningmarknadens 

tillkomst och ändringar i bankens och finansinstituts regler för utlåning till både allmänhet och 

                                                           
40

 Svenska bankföreningen. (1997) Den svenska kreditmarknaden.  
41 Broomé, P. (1998). Kreditgivning till företag. 
42 Ibid. 
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företag ökade konkurrensen mellan kreditgivare och nya möjligheter och kreditformer tillkom för 

de finansieringsproblem som tidigare var svåra att lösa på den mer reglerade kreditmarknaden. 
45

 

Bankrörelselagen 2 kap 13: 

"Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter i fast eller lös egendom eller i form av 

borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan ses obehövlig eller om det annars 

föreligger särskilda skäl för att avstå från säkerhet" 

I texten framgår det att kreditgivaren i första hand alltid skall bedöma kredittagarens 

återbetalningsförmåga men lagstiftaren har inte lämnat några detaljerade anvisningar till hur 

återbetalningsförmågan skall analyseras. Vidare citeras det ur propositionen: 

”Särskilt när det är fråga om utlåning till företag måste bankerna ha en klar 

uppfattning om möjligheterna för företaget att klara räntebetalningar, amorteringar och 

kreditens slutliga återbetalning. För att bedöma företagets framtida betalningsförmåga, dess 

kreditvärdighet, gör banken en finansiell analys av företaget. Med hjälp av balansräkning, 

resultaträkning och beräkning av kassaflödet i rörelsen bedöms företagets finansiella ställning, 

soliditet och likviditet samt rörelsens lönsamhet. För att bedöma verksamhetens fortsatta 

utveckling görs analyser av företagets kostnadsstruktur och konkurrenskraft samt en bedömning 

av konjunkturerna inom branschen, företagets investeringspolitik och företagsledningens 

kompetens.” 

Banklagen ger en ram för bankernas utlåning, men bankerna lägger även stor vikt på andra 

faktorer som påverkar företagens förmåga att få kredit såsom: 

– Företagsledningens kompetens  

– Företagets marknadsutveckling 

– Finansieringsmöjligheter för företaget 

Det kreditsökande företagets övriga bankaffärer är också en faktor av betydelse; gamla kunder 

favoriseras framför nya, utlandsaffärer, notariekontakter mm. 
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Priset på krediterna, räntan, bestäms bland annat av hur stor efterfrågan respektive tillgången på 

krediter är. Krediterna efterfrågas då hushåll, stat, kommuner och företag vill använda sina 

inkomster tidigare än de intjänas, och bjuds ut av hushållssparande, likvida medel från företag 

och kommuner samt kapital från stiftelser och organisationer mm.
46

 

I utlandet arbetar bankerna vanligtvis inte med säkerheter. De bygger istället sin kreditgivning 

främst på en grundlig prövning av företaget lönsamhet och framtidmöjligheter. Ofta förekommer 

det att företaget förbinder sig från att inte pantsätta säkerheter till annan långivare samt att 

uppfylla vissa krav på soliditet och likviditet. Den reella bedömningen av deras överlevnads 

möjligheter och förtroendet för företagsledningen bli därav ett oerhört viktigare inslag i 

kreditbedömningen än vilka säkerheter som kan ställas.
47

 

3.1.3 Kreditbedömningsprocessen 

När ett företag söker kredit utför banken görs vanligen en så kallad kreditprövning av företaget 

med syfte är att fastställa företagets möjligheter att betala ränta och amorteringar på lånet. Detta 

gör banken för att begränsa kreditinstitutens framtida kreditförluster och prövningen är av stor 

vikt då det huvudsakligen är spararnas pengar som bankerna lånar ut.
48

 

Vid kreditprövningen undersöker kreditinstitutet lånesökandens ekonomiska ställning samt 

eventuella tidigare betalningsanmärkningar. Vidare bedöms de säkerheter som den lånesökande 

lämnar.
49

 Säkerheter kan bestå av pant i fast egendom, aktier, obligationer och vissa andra 

värdepapper men även så en kallad borgen, som innebär att en person som kallas borgesman 

förbinder sig att till långivaren återbetala lånet ifall låntagaren inte klarar av det. 
50

 

Det finns även så kallade rating institut, fristående från både låntagare och långivare, som 

bedömer kreditvärdigheten av låntagare. Syftet med denna ”betygsättning” som offentliggörs är 

att värdera risken för att en låntagare kan komma att ställa in betalningarna och för att långivarna 
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därvid gör förluster. Ju bättre betyg (rating) en långtagare har, desto bättre förutsättningar har 

denne för att lån och för att låneräntan blir lägre. 
51

 

3.2. Vad är revision? 
En revision är en granskning av bolagets bokföring och årsredovisning, samt styrelsens och 

VD:ns förvaltning (ABL 9 kap, 3 §). I ett aktiebolag väljs revisorer av bolagsstämman. Efter 

varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som bland annat ska innehålla 

information om:  

 Bolagets namn, organisationsnummer och räkenskapsperiod 

 Vilket eller vilka normsystem som revisorn tillämpat 

 Ett uttalande huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag 

om årsredovisning 

 Anmärkningar om det i företagsledningen förekommit försummelse eller om företaget 

inte skött sina skatteförpliktelser.
52

 

För att bli auktoriserad eller godkänd revisor krävs att man fått sin behörighet av 

Revisornämnden. Godkända revisorer har minst en kandidatexamen med företagsekonomisk 

inriktning, tre års praktisk erfarenhet och en revisorexamen. Kraven för att bli auktoriserad 

revisor är högre, en universitets- eller högskoleutbildning (160 poäng), följt av fem års praktisk 

erfarenhet, en revisorsexamen samt en högre revisorsexamen. Revisornämnden anordnar proven 

för revisorsexamen och högre revisorsexamen. Auktorisation och godkännande beviljas av 

Revisornämnden för fem år i taget och upphävs omedelbart för den som lämnar revisoryrket.
53

 

3.2.1 Revisionens historia 

Dokument visar på att man i Italien redan på 1200-talet granskades räkenskaper
54

. 1581 bildades 

Collegio dei Raxonati, den första revisororganisationen, i Venedig, Italien, men det var de 

brittiska länderna med Scottland i spetsen som kom att bli föregångsland
55

.    
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I Sverige finns dokument från mitten av 1600-talet som visar på att revision skett i svenska 

handelsbolag. Någon yrkesrevision var det dock inte att tala om på den tiden. Professionen som 

sådan, med de första heltidsarbetande revisorerna, kom först i slutet på 1800-talet
56

. Det var även 

då de första reglerna om revision infördes i svensk rätt (28 juni 1895)
57

. Några krav på revisorns 

kompetens fanns dock inte utan det var först 1932 som Justitiedepartementet i en promemoria 

föreslog att alla revisorer skulle vara väl förtrogna med det ekonomiska livet
58

.  

1932 var även året för Kreugerkraschen, en skandal som bland annat fick revisorernas oberoende 

att ifrågasättas. Ivan Kreuger (1880-1932), även känd som Tändstickskungen, var affärsman och 

grundare av Kreugerkoncernen. Under tidigt 1900-tal bildade han tillsammans ingenjör Paul Toll 

aktiebolaget Kreuger & Toll, som snabbt blev ett av de största byggbolagen i Sverige. Kreugers 

företagande kom senare att utvidgas till att även innefatta företagande av finansiell karaktär
59

. 

Mellan år 1925 och 1930 hade Kreugerkoncernen en utlåning till olika regeringar världen över på 

340 miljoner dollar. Utlåningen gav honom finansiella problem och i ett försök att lösa dessa 

sålde han 1931 sin del i LM Ericsson för 11 miljoner dollar. Denna försäljning blev startskottet 

för Kreugerkraschen. Det visade sig att den finansiella information Kreuger hade gett gällande 

bolagets finansiella ställning inte överensstämde med verkligheten. Han var den enda som haft 

kontroll och menade att eftersom sekretess var av avgörande för företagets framgång fick inga 

finansiella rapporter granskas
60

 . 

Kreugerkraschen ledde till att ett flertal frågor hamnade i fokus. Bland annat skyldigheten att 

anlita auktoriserade revisorer och revisorers oberoende. I revisorslag (2001:883) 20 § står det att 

revisorn ska utföra sina uppdrag med självständighet och opartiskhet samt att verksamheten ska 

ordnas på ett sådant sätt att detta säkerställs. Oberoendet syftar till att stärka tilltron till den 

finansiella informationen
61

. 

1975 antogs bestämmelsen om att alla aktiebolag med ett bundet eget kapital på mer än en miljon 

kronor, eller där minst en tiondel av aktieinnehavarna krävt det, skulle ha en kvalificerad 
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revisor
62

.  Samma år infördes förvaltningsrevision i aktiebolagslagen
63

. 1975 års aktiebolagslag 

kom senare att ersättas av ABL (2005:551)
64

. 

1983 antogs den lagstiftning som gäller idag, en lag som säger att alla aktiebolag, oavsett storlek, 

är skyldiga att ha en kvalificerad revisor.
65

 Tanken med införandet av revisionsplikten var 

framför allt att förhindra ekonomisk brottslighet.
66

  

3.3 Teorier 

3.3.1 Intressentmodellen 

Intressent modellen utgår från idéer som först lanserades av Chester I Barnard. Han var främst 

intresserad av att beskriva hur en organisation bevarar jämvikten, det vill säga försöker uppnå ett 

stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden. En av de viktigaste förutsättningarna för att få en 

organisation att bevara jämvikten är att det skapas en bidrags/belöningsbalans.
67

 Med detta menas 

att; 

- Individer, grupper och organisationer accepterar medlemskap i en organisation när deras 

aktiviteter i organisationen, direkt eller indirekt, bidrar till att förverkliga deras egna 

personliga mål. Detta kan vara såväl ekonomiska som personliga mål. 

- Varje intressent mottar belöningar från organisationen för de bidrag som han ger. 

- En organisation hålls samman, överlever och växer, om summan av bidrag är tillräckligt 

stor för att ge organisationsmedlemmarna tillfredställande belöningar. 

- Ju mindre tillfredställd en organisationsmedlem är med de belöningar som erhålls i 

organisationen och ju större möjligheter han har att få sina behov tillgodosedda i någon 

annan organisation desto större är sannolikheten för att han kommer att lämna 

organisationen. 

För att uppnå jämvikt i en organisation måste ledningen ständigt ompröva balansen mellan bidrag 

och belöningar och kontinuerligt omformulera organisationens mål, så de stämmer överrens med 
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de krav som omgivningen och intressenterna ställer på organisationen. Företagsledningens roll 

innebär enligt intressemodellen ”att uttolka situationens krav och balansera intressenternas ofta 

motstridiga anspråk för att göra det möjligt för organisationen att bevara och öka sina resurser 

och därmed överleva”.
68

 

 

Intressentmodellen Källa: Donaldson and Preston (1995) 

En intressent kan mycket förenklat sägas vara en person, eller en grupp människor, som kan 

påverka, eller påverkas av ett företags agerande. Vi diskuterar här intressentmodellen applicerad 

på företag, men den är lika tillämplig på andra slags organisationer (dock är då 

intressentkategorierna andra) 
69

.  

Ett företags intressentuppsättning kan grupperas i olika intressentkategorier såsom; ägare, 

anställda, kunder, konkurrenter, leverantörer, långivare och stat och kommun.
70

 Vi har, som 

tidigare nämnts, valt att i denna uppsats intervjua personer från flera intressentgrupper; banker, 

skatteverket och en revisor. Anledningen till att vi valt att ta med flera intressentgrupper är att vi 

vill uppnå en viss bredd i åsikterna av revisionens borttagande.  
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Intressentmodellen har utvecklats och antagit flera former sedan den först kom till 1963
71

.  Idag 

är modellen ett av de vanligast förekommande instrumenten för att tydliggöra varför företag ska 

agera etiskt/moraliskt korrekt och ta ett större socialt ansvar
72

.  

Eftersom modellen under årens lopp kommit att grena ut och ges olika tolkningar kan den ses ur 

flera perspektiv. Vi har valt att här kortfattat beskriva det som kan ses som ett deskriptivt vs. 

normativt perspektiv, ett analytiskt eller ett etiskt perspektiv
73

.  

I det deskriptiva perspektivet studerar man hur företag och dess ledning kommunicerar med de 

olika intressenterna medan man i ur det normativa diskuterar hur kommunikationen borde se ut. I 

den analytiska aspekten tittar man på företagets roll i förhållande till dess omgivning och hur de 

vardagliga handlingssätten påverkar de närmst stående intressenterna såväl inom som utanför 

företaget. Ur det etiska perspektivet används intressentmodellen för att upprätthålla de moraliska 

aspekterna
74

. Med moralisk aspekt menas att företaget ska beakta sina svagare intressenters 

intressen då dessa ofta inte har den maktställning som krävs för att påverka företaget i någon 

större utsträckning
75

. 

Kritik som kan riktas mot modellen är det faktum att den omfattas av ett stort antal perspektiv. 

Detta kan skapa förvirring då den i litteraturen är omskriven av många och används på olika sätt, 

ofta uppbackade och med stöd från motsägelsefulla argument
76

.  

3.3.2 Banken som intressent 

Revision kan utgöra underlag för olika intressentgrupper såsom aktieägare, samhället, banker och 

skattemyndigheter. Vi har i vår uppsats valt att inrikta oss på banken som intressent. Thorell och 

Norberg har i sin undersökning från 2005, Revisionsplikt i små aktiebolag, funnit att det finns ett 

stort värde i revisionsplikten men att det vid kreditbedömning inte är ett tillräckligt bra verktyg 

för bankerna. Ofta använder sig banken av information från kreditupplysningsföretag som 
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underlag för sina beslut och Thorell & Norberg menar att i de fall banken kräver revision kan det 

göras efter behov.
77

  

I engelska undersökningar har man kommit fram till att banker (och andra kreditgivningsinstitut) 

tillsammans med aktieägare var de som var mest intresserade av att bolagen reviderades.
78

 

Anders Ekedahl, chef för Swedbanks företagsmarknad, säger i en artikel i tidsskriften Balans att 

bankerna givetvis måste anpassa sig till avskaffandet, men att den ökade risken kommer behöva 

kompenseras på något sätt, förslagsvis med högre prisuttag. 
79

 Detta motsägs i samma artikel av 

Karin Markstedt, chef för kredit- och branschanalys hos Nordea i Stockholm, som tror att banken 

kommer att efterfråga reviderad årsredovisning av företag som ansöker kredit, även om en sådan 

enligt lag inte behöver upprättas.
80

 

I ett remissyttrande av Svenska Bankföreningen år 2008, framkommer det att bankföreningen 

tillstyrker förslaget om att avskaffa revisionsplikten för företag som ligger under minst två av 

följande kriterier; 

- Balansomslutning 41,5 miljoner kr, 

- Nettoomsättning 83 miljoner kr, 

- Antal anställda 50, 

under två förutsättningar. Den första förutsättningen är att avskaffandet sker enligt tidsplan och 

inte tidigare, på grund av att alla berörda parter måste få tid på sig att förbereda sig inför den nya 

situationen. Bland annat måste bankerna se över sina rutiner för kreditgivning och de tjänster som 

är tänkta att ersätta eller komplettera den nuvarande revisionstjänsten måste hinna utvecklas. Den 

andra förutsättningen är att avskaffandet av revisor bör ske genom ett aktivt beslut i företaget, för 

att företagen ska få incitament att analysera för- och nackdelar med att behålla sin revisor.
 81
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3.3.3 Agent - principal teorin 

En ekonomisk relation mellan två parter, som i denna uppsats exempelvis den mellan banken och 

låntagaren, kan beskrivas som ett agent -principal förhållande. Såväl agenten som principalen 

handlar utifrån vissa givna förutsättningar, bland annat utifrån den information de besitter, och 

principalen drar sedan nytta av resultatet av agentens handlingar
82

. 

Teorin hör till en grupp positiviska teorier som återfinns i den finansiella ekonomins litteratur och 

grundar sig på att det finns en informationsassymetri där agenten besitter mer information är 

principalen. Denna asymmetri resulterar i att principalens förmåga att övervaka huruvida dess 

intresse tillvaratas av agenten försämras
83

.   

När informationsassymetri uppstår är agenten ofta villig att ta de kostnader som kan tänkas 

uppkomma för att principalen ska få nödvändig information. Principalen kan, som i denna 

uppsats, vara kreditgivare men även aktieägare eller annan person som inte har full insyn i 

företaget.
84

  

Agentteorin förutsätter att parterna agerar rationellt och att båda parter därmed också agerar på ett 

sådan sätt att de maximerar tillgångarna. I ett företag kan detta innebära att agenten, som försöker 

maximera nyttan för sin egen del, kan komma utnyttja möjligheten att agera tvärtemot 

principalens (företagets ägare) intressen i form av överutnyttjande av förmåner. Denna moraliska 

risk (moral hazard) är ett av de problem som modellen för med sig. Ett annat problem som 

diskuteras i samband med agentteorin är problemet med adverse selection (ofördelaktigt val). 

Detta dilemma uppstår då agenten fattar ett beslut och principalen/företagets ägare på grund av 

otillräcklig information vid denna tidpunkt inte kan avgöra huruvida beslutet ligger i företagets 

intresse
85

.   
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4 Empiri 

4.1 Presentation av bankerna och övriga intressenter 

4.1.2 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades i Stockholm 1871 och det var in- och utlåning till Stockholms 

näringsliv som var bankens fokus. Idag erbjuder banken tjänster inom hela bankområdet: 

företagsaffärer, privata affärer, livförsäkringar, investment banking och trading. Handelsbanken 

har över 700 kontor runt om i världen varav 461 i Sverige.  

Bankens mål är att jämfört med andra banker ha en högre avkastning på det egna kapitalet genom 

bättre service och en lägre kostnadsnivå.  Med en decentraliserad affärsverksamhet ansvarar varje 

kontor för den lokala marknaden och sina egna kunder. Beslut fattas lokalt, vilket innebär kortare 

handläggningstider och bättre kännedom om kundens förutsättningar
86

.  

 

 

 

4.1.3 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken, eller SEB som den förkortas, grundade 1856. Då hette banken 

Stockholms Enskilda Bank. 1972 gick de samman med Skandinaviska banken och antog då 

dagens namn. Idag har de över 600 kontor i 21 länder men största delen av bankverksamheten 

ligger i de norra delarna av Europa med Sverige som största marknad. 

Banken riktar sig till kunder med höga kvalitetskrav och strävar efter att vara den bästa 

universalbanken. Visionen är ” att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner”
87

.  
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4.1.4 Den danske bank 

Den danske bank tillhör Danmarks största finanskoncern, Danske Bank Group. Banken har 

kontor i norden, de baltiska länderna samt i England och på Irland. Kontor finns även i Hamburg, 

London, Warszawa och St Petersburg. I Sverige består banken av 15 provinsbanker med över 60 

kontor spridda över landet.  

Varje bank fungerar som en självständig enhet där besluten tas lokalt för att beslutsvägarna ska 

bli så korta som möjligt. Banken erbjuder såväl privatpersoner som företag banktjänster, lån, 

finansiering, försäkring, leasing, fastighetsförmedling och kapitalförvaltning
88

. 

4.1.5 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som bland annat arbetar med beskattning, 

bouppteckningar, fastighetstaxering och folkbokföring. Myndigheten är fristående men lyder 

under regeringen och deras vision är ” ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Omkring 10 

800 personer arbetar på skatteverkets kontor runt om i landet och de sju skatteområdena och 

storföretagsregionen styrs från Skatteverkets huvudkontor. Skatteverket arbetar även med 

förebyggande av ekonomisk brottslighet. Vanligast förekommande skattefelen är svart arbete och 

oredovisade kontanter vilket enligt beräkningar utgör hälften av det totala skattefelet, vilket 

motsvarar cirka 66 miljarder kronor. Exempel på branscher där skattefel är vanligt 

förekommande är restaurang-, taxi-, frisör- och byggindustri. Även inom uthyrnings- och 

serviceföretag är problemet utbrett. Med hjälp av kontroller, samarbeten med berörda branscher 

och lagstiftning arbetar skatteverket ständigt med att göra det svårare att fuska.
89

 

4.1.6 Revisionsbyrå Grant Thornton  

Grant Thornton är Sveriges enda stora revisions- och konsultföretag med fullt fokus på ägarledda 

företag. De är medlem i Grant Thornton International - en av världens ledande 

paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. 

Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 30 000 medarbetare vid över 500 kontor och finns 

representerade i över 110 länder.  
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Grant Thornton tillhandahåller skatterådgivning, redovisning och corporate finance tjänster åt 

ägarledda bolag och deras ägare. Deras vision är att vara marknadsledande rådgivare till 

ägarledda företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige och deras affärsidé är 

att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras 

ägare. Grant Thornton har 25 kontor över hela Sverige och deras huvudkontor ligger i 

Stockholm.  

4.2 Länder som avskaffat revisionsplikten 

Viktigt att tänka på när man gör jämförelser länder emellan är att förutsättningarna skiljer sig åt 

och man bör ta hänsyn till sociala, kulturella och ekonomiska skillnader. 
90

 

4.2.1 England  

I England avskaffades revisionsplikten 1994 som en del i en medveten regleringsfilosofi för 

småföretag, cost-benefit. Cost-benefit är en nyttokostnadsanalys som jämför kostnader mot för 

och nackdelar i samhällsprojekt. Resultatet blir således att om kostnaderna är större än nyttan av 

den tvingande regeln avskaffas den.
91

 

England har höjt gränsvärdet tre gånger sedan avskaffandet och ligger idag på EU:s maximala 

värde. Av Englands ca 900 000 bolag som är undantagna från revisionsplikten avstår 

uppskattningsvis cirka 60-70 procent från revision och av dessa räknar man med de som väljer att 

utnyttja undantaget i hög grad är så kallade mikroföretag.
92

 

4.2.2 Danmark 

Revisionsplikten i Danmark avskaffades år 2006 för aktiebolag som inte överskrider två av 

följande tre kriterier:  

- Balansomslutning över 200 000 euro 

- Omsättning över 400 000 euro  

- Antal anställda över 12 personer.
93
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Detta kan jämföras med EU:s fjärde bolagsdirektiv och se att Danmarks gränsvärden lämnar 

utrymme för ytterligare ”lättnader”.  

 

Den huvudsakliga drivkraften bakom ett avskaffande av revisionsplikten i Danmark, liksom i 

Sverige, var regeringens önskan att minska de administrativa kostnaderna för de mindre 

företagen.
94

 Underlaget för beslutet att avskaffa revisionsplikten utgjordes av en rapport från 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (motsvarighet till svenska Bolagsverket) vars slutsats blev att 

revisionsplikten bör avskaffas.  Då var 48 procent av de små företagen i Danmark finansierade 

via banklån.
95

 Rapporten innehöll en analys av revisionspliktens betydelse för att; upprätthålla 

årsredovisningens kvalitet och trovärdighet, bekämpa den ekonomiska kriminaliteten, 

effektivisera skattekontrollen, samt skydda ägare och investerare, kreditgivare och företagen 

själva.
96

  De förslag till gränsvärden som hade presenterats i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

rapport halverades emellertid till nuvarande gränsvärden.
97

  

Utmärkande är att lagstadgad revision i Danmark inte syntes vara någon effektiv metod när det 

gäller att förebygga och avslöja ekonomisk kriminalitet enligt rapporten. Det framgick även i en 

dansk undersökning att revisorn endast står för två procent av anmälningarna avseende 

ekonomiska brott i små företag i Danmark. Skillnaden mot Sverige är dock att Danska revisorer 

inte har någon rapporteringsskyldighet till skattemyndigheten. Däremot använder små företag i 

Danmark ofta sin revisor för att upprätta årsredovisningen och göra skatteberäkningar. Ett 

avskaffande av revisionsplikten syntes därför endast påverka kvaliteten i företagens 

skatteunderlag i begränsad omfattning.
98

 Förslag som lades fram innehöll även en så kallad opt-in 

lösning det vill säga att de företag som inte omfattas av lagens revisionsplikt aktivt måste välja 

revision om de önskar en sådan granskning.
99
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5 Resultat 

5.1 Konsekvenser av avskaffningen av revisionsplikten i England och Danmark 
5.1.2 England   

Enligt en studie gjord 2006 konstaterades att det i England inte förelåg några skillnader i kvalitet 

mellan företag som anlitat revisor och de som avstått. HM Revenue and Custom, Englands 

skattemyndighet, konstaterade i samma studie att revisionspliktens avskaffande inte påverkat 

myndighetens arbete negativt. Värt att nämna kan vara att det i England inte finns några krav på 

professionella redovisningskonsulter.
100

  

Som alternativ till den slopade revisionsplikten kan de engelska företagen som avskaffandet 

omfattar, välja en sammanfattning av räkenskaperna, frivillig revision och/eller att anlita en 

skatterådgivare.
101

 I England har det även utvecklats olika varianter av kvalitetskontroller. Bland 

annat en övergripande granskning, compilation report, samt en av revisorsorganisationen 

ICAEW införd kvalitetskontroll, assurance report. 
102

  

Utmärkande för de Engelska företag som valt att fortsätta med revision är att deras omsättning är 

förhållandevis hög, de anser att kontroll och kvalitet på redovisning samt ekonomistyrning blir 

bättre samt att företagens kreditvärdighet ökar. Dessa företag karakteriseras även ofta av att de 

har intressenter som inte har tillgång till internredovisning.
103

 

Enligt The British Bankers´ Association lägger bankerna ett stort värde i täta bokslutsrapporter 

och god bolagsstyrning och så längde det inte rör sig om större krediter begär inte kreditinstituten 

revision. 
104

  

Problem som identifierats i England efter slopandet är det faktum att många företagare inte vet 

vilka tjänster som ingår i en revision samt att antalet kvalificerade revisorer sedan avskaffandet 
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har minskat så till den grad att det idag kan vara svårt att hitta revisorer som kan revidera de 

företag som fortfarande omfattas av revisionsplikt.
105

 

5.1.3 Danmark  

Förutom att de förslag till gränsvärden som hade presenterats i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

rapport halverades kompromissades det även med opt-in lösningen, vilket istället ledde till en så 

kallad opt-out lösning. Opt-out lösningen innebär att bolagen istället måste aktivt välja att inte ha 

revision om de önskar utnyttja befrielsen från revisionsplikten.
106

  

Monopolet i Danmark för statsautoriserede och registrerede revisorer att avlägga rapport om han 

eller hon har biträtt med upprättandet av en årsredovisning har bibehållits och om en revisor har 

gjort det, ska detta finnas med i den publicerade årsredovisningen. Revisionsplikten har inte 

ersatts av något krav på översiktlig granskning eller annan kontroll av årsredovisningen. 
107

 

 

Två skärpningar har dock inrättats i kombination med den lindrade revisionsplikten när det gäller 

revisorns närvaro i bolagen som en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet. Den första är att 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu kan ålägga ett bolag revision i 1–3 år, om bolaget eller ägaren 

av ett enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen. Den andra 

skärpningen är att handlingsplikten för en revisorer som har en grundad misstanke om att någon i 

företagsledningen har gjort sig skyldig till grövre ekonomisk brottslighet har utvidgats. Detta 

innebär att revisorn, inom fjorton dagar, måste underrätta de övriga i företagsledningen om sin 

misstanke och överväga att rapportera sin misstanke till myndigheterna. Denna handlingsplikt 

gäller i fortsättningen inte bara i revisionsuppdrag utan vid alla slags uppdrag.
108

 Opt-out 

lösningen har efter lagändringen inneburit ett oförutsett problem då upplysningen i praktiken ofta 

glöms bort, vilket medför att bolaget trots allt behöver revideras av en kvalificerad revisor.
109

 

 

Proceduren småföretagen i Danmark måste följa för att ha rätt att välja bort revision är att de först 

och främst måste besluta om detta på ordinarie bolagsstämma (inte en extra ordinär 

bolagsstämma). Sedan skall företaget som valt bort revision för det följande året upplysa om detta 
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i sin reviderade årsredovisning. Dessa upplysningar samt uppgift om att företaget befinner sig 

inom Danmarks aktuella gränsvärden skall sedan upprepas varje år i företagets årsredovisning för 

att bekräfta att företagsledningen har för avsikt att avstå från revision.
110

  Till skattemyndigheten 

måste företagen (som inte har reviderats) i sina deklarationer lämna upplysningar om 

revisorsbistånd. Av deklarationen ska det framgå om bistånd har lämnats av en statsautoriseret, 

en registreret eller annan revisor. Skattemyndigheten har även lagt om sin strategi och gör fler 

stickkontroller än tidigare med anledning av lagändringens ikraftträdande. 
111

 

 

Ett år efter avskaffningen av revisionsplikten för små aktiebolag i Danmark kunde någon reell 

effekt av reformen ännu inte konstateras och en debatt uppstod om varför man kan förvänta sig 

en eftersläpning i effekten av slopandet.
112

 En undersökning som gjordes i december 2006, (ett 

halvår efter avskaffningen) av Gyldenvang & Juhl, med information från 120 företag som 

berördes av den nya lagen fann man att endast 2 % redan valt bort revision samtidigt som 7 % 

övervägde möjligheten. Vidare tyckte en stor del av småföretagen att det var för tidigt att avgöra 

om man kan tjäna pengar på att slopa revisionen.
113

 

En bidragande faktor till en eftersläpning i effekten av slopandet som framhölls var hur tidsramen 

fungerar i praktiken. Företag kan endast välja bort revision som tidigare nämnts på sin ordinarie 

bolagsstämma för det efterföljande året. Detta ansågs ha försenat avskaffandet av revisionsplikten 

i många företag.
114

 En annan faktor som påverkat de direkta effekterna är att företagen inte 

mottagit, eller införskaffat, tillräckligt med information om lagändringen vilket har skapat en viss 

osäkerhet.
115

 I den ovannämnda undersökningen antyddes det att företagen var osäkra på 

omfånget samt inverkan av den nya lagen. Samma undersökning visade att många av företagen 

frivilligt fortsatte med revision med hänsyn till olika intressenter (offentliga myndigheter 35%, 

kreditiorer 24% och banker 37%).
116

 Enligt Collis studie kan man förvänta sig att fler och fler 

företag med tiden kommer välja bort revisionen.
117

  

                                                           
110

 Balans (2007) När revisionsplikten avskaffades i Danmark Nr. 2. s. 33 
111

 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag S.159 
112

 Balans (2007) När revisionsplikten avskaffades i Danmark. Nr. 2. s. 34 
113

 Ibid. s. 31 
114

 Ibid. s. 34 
115

 Ibid. s. 34 
116

 Ibid  s. 34 
117

 Collis, J (2003) Directors ‘Views on Exemption from the Statutory Audit. 



37 
 

Två år efter avskaffningen av revisionsplikten i Danmark hade 6,45 procent av de presumtiva 

bolagen valt att slopa revisionsplikten. Cirka 50 % dessa uppgav ha gjort det på revisorns inrådan 

och resten för att de vill spara pengar. Skälet de bolag som valt att behålla revisionen har uppgett, 

är att intressenterna krävde det samt att de ansåg att det inte fanns så mycket pengar att spara. 

Enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen är avsikten att gränsvärdena för befrielse från 

revisionsplikt ska höjas under 2009/2010. Detta ska ske i etapp två och där ska gränsvärdena 

baseras på  

• en balansomslutning på 29 miljoner danska kronor,  

• en nettoomsättning på 58 miljoner danska kronor samt  

• i genomsnitt 50 anställda.  

precis som i det ursprungliga förslaget.
118

  

5.2 Bankintervjuer 

De utförda bankintervjuerna är utförligt presenterade i bilaga. Nedan presenteras en 

sammanställning av intervjuerna. 

5.2.1 Sammanfattning av bankintervjuerna  

 Handelsbanken SEB Den Danske Bank 

Position på 

företaget 
Kundansvarig Kreditansvarig Kundansvarig 

Vem/vilka som 

beslutar om kredit 

beviljas 

Beslutas på olika nivåer i 

banken beroende på 

kreditstorlek. Minde summor 

lokalt medans beslut om 

större krediter hanteras av 

olika kreditkommittér högre 

upp i organisationen 

3 KREDITHIERARKIER BEROENDE 

PÅ KREDITSTORLEK. DE 

STÖRSTA KREDITERNA 

BESLUTAS AV 

KREDITKOMMITTÉERNA MEDAN 

BESLUT OM MINDRE KREDITER 

TAS LOKALT PÅ KONTOREN. 
 

Beviljandet av krediter sker på 

olika nivåer beroende på hur 

stor kredit det handlar om.  

Beslut om beviljande av stora 

krediter sker av en s.k. 

kreditdelegation eller en 

central kreditnämnd. Mindre 

krediter beviljas på kontoren. 

Delar/ moment 

kreditbedömningen 

består av 

- Betalningsanmärkningar 

- Återbetalningsförmåga 

- Fasta säkerheter 

 (Saknar företaget 

återbetalningsförmåga 

kommer de dock inte beviljas 

krediter trots säkerheter) 

- För tjänsteföretag, som ofta 

inte äger fasta säkerheter kan 

– SIFFROR SOM VISAR TIDIGARE 

RESULTAT 
– ÅTERBETALNINGSFÖRMÅGAN 
– SÄKERHETER 
– I VISSA FALL BORGEN 
– Hur man skött sina 

tidigare betalningar. 

– Lära känna kunden och 

 

- Bokslutsanalyser 

 

- Rating 

 

- Återbetalningsförmågan 

 

- Säkerhetsvärdering. 

                                                           
118

 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag S.159 



38 
 

borgen lösa problemet men 

detta ser banken som en 

sämre säkerhet.  

 

ha tillit till dem. 

Alla dessa delar behöver inte 

uppfyllas 

  

Nuvarande 

kreditbedömningsp

rocess; typ av 

information  

– Årsredovisningar 

– Kvartalsrapporter  

( i de fall årsredovisningarna 

har hunnit bli gamla) 

 

- Årsredovisningar  

- Kvartalsrapporter (då 

årsbokslutens siffror börjar 

bli inaktuella.) 

- UC. Företag med dålig 

scoring beviljas sällan kredit.  

– Information från UC  

– Bolagsverket 

– Årsredovisningar 

– Periodrapporter   

– Kassaflödesrapporter 

 

Tyngsta 

informationskälla 

vid 

kreditbedömning 

– Reviderade 

årsredovisningar  

– Att känna kunden och ha 

ett förtroende för denne. 

– Den Reviderade 

årsredovisningen.  

 

– Alla informationskällor är 

viktiga 

Eventuella 

konsekvenser 

avskaffandet av 

revisionsplikten kan 

få för 

respondenternas 

verksamhet 

Troligtvis blir det svårare för 

kunder att byta bank då de 

personliga relationerna 

mellan kunden och banken 

kommer att få större 

betydelse. 

 

 TROLIGTVIS BLI DET SVÅRARE 

FÖR KUNDERNA ATT BYTA BANK 

OCH DÄRMED KOMMER 

BANKERNA FÅ SVÅRARE ATT TA 

KUNDER FRÅN ANDRA BANKER.  

Förhoppningsvis så kommer 

många av de medelstora/större 

företagen ändå välja att ha 

kvar sin revisor. 

Positiva respektive 

negativa aspekter 

respondenterna ser 

på avskaffandet av 

revisionsplikten 

 

Negativt är att jobbet som 

kreditbedömare blir svårare. 

Företagen kan även mista 

tips och idéer från 

revisorerna om hur de 

exempelvis kan hantera 

valutarisker och kostnader av 

olika slag om de väljer bort 

revision. Det som är positivt 

är att företagen kan minska 

sina kostnader. 

För bankens del är det mest 

negativt eftersom det gör 

bankens jobb svårare, men 

för företagen kan det vara 

bra. 

 

De som kan vara negativt är att 

det kan komma att bli svårare 

för de företag som väljer bort 

revisorn att byta bank och få 

trovärdighet till sina siffror. 

Eventuella 

förändringar i 

rutiner kring 

kreditbedömning 

inom avskaffandet 

av revisionsplikten 

INGA FÖRÄNDRINGAR HAR 

DISKUTERATS ÄNNU MEN 

REGLER OCH RIKTLINJER OM 

HUR MAN SKA AGERA VÄNTAS 

KOMMA FRÅN 

HUVUDKONTORET. DET 

KOMMER TROLIGTVIS LEDA TILL 

ATT DET BLIR MYCKET 

VIKTIGARE ATT MAN KÄNNER 

KUNDEN OCH DESS 

VERKSAMHET VÄL.  
SAMARBETET MED 

REVISIONERNA KAN MÖJLIGTVIS 

ÖKA. 

AVSKAFFANDET HAR 

DISKUTERATS MEN ÄN HAR DET 

INTE KOMMIT NÅGRA NYA 

RIKTLINJER.  
TÄNKBART ÄR ATT REGLERNA 

KRING KREDITER KOMMER ATT 

STRAMAS UPP.  
SAMARBETE MELLAN BANKER 

OCH REVISORER KANSKE ÖKAR 

VILKET SKULLE BARA BRA, DÅ 

DETTA KAN ÖKA KUNDKRETSEN. 

Vet ej. 

Alternativa 

källor till revision 

respondenterna 

skulle kunna tänkas 

Revisorn har mer 

trovärdighet än en konsult, 

då revisorn tar en större risk. 

Företagen kommer sakna 

Möjligen att kraven för bättre 

säkerheter kommer höjas, att 

bara mindre belopp blir 

godkända och att räntan höjs 

Vet ej. 
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använda vid 

kreditbedömning 

 

någon form av revision, så 

det kommer nog bli något av 

en ”revision light”. Någon 

sådan form av 

kvalitetssäkring är nog bättre 

än inget. 

för att kompensera den risk 

banken tar och att det 

kommer krävas större 

säkerheter. 

 

Om möjlighet till 

fortsatt extern 

finansiering finns 

till små aktiebolag 

som väljer bort 

revisionsplikten 

Banken kommer troligen 

även vilja ha revision 

framöver, eller någon form 

av det. 

För nystartade företag som 

väljer bort revision blir det 

nog tufft. Gamla kunder som 

har en god relation med 

banken ska nog inte ha 

problem med det. Kunder 

med konstant och liknande 

årsredovisningar år efter år 

kanske kommer ha lite bättre 

förutsättningar. 

De företag som varit kunder en 

längre tid och där banken 

känner dem kommer nog inte 

får några problem med fortsatt 

finansiering. Banken kommer 

nog öppna upp för 

redovisningsbyråer att vara en 

kvalitetsgarant för att bolagets 

räkenskaper är i sin ordning.   

Hur många företag 

respondenterna 

tror kommer välja 

bort revision 

KUNDER HAR EJ DISKUTERAT 

DETTA, KAN TÄNKAS ATT 

MÅNGA MINDRE BOLAG 

AVSTÅR. 
 

Intresse av bankens kunder 

har inte visats. En hel del av 

de små bolagen kan komma 

att välja bort revision 

eftersom de ser kostnaderna 

på ett annat sätt än de stora 

bolagen.  

VET EJ. 

5.3 Intervjuer med övriga ekonomiska intressenter 

5.3.1  Peter Ek, auktoriserad revisor på Grant Thornton 

Peter Ek, Auktoriserad revisor och partner i Grant Thornton. Jobbar som uppdrags- och 

kundansvarig, ett jobb som innebär mycket rådgivning till kunder och inte så mycket ren 

revision, dvs. granskning av företagens uppgifter. Han har varit verksam i branschen sedan 1990 

och började på Grant Thornton 1998 som då hette Lindberg. Företaget är den femte största 

revisionsbyrån i Sverige efter KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCooper och Ernest and Young. 

De erbjuder förutom revisionstjänster, även ekonomiservice (fakturahantering, 

redovisningstjänster mm), skatterådgivning och corporate finance. Byrån riktar sig mot ägarledda 

företag i förhållande till flera av de andra byråerna vars profil är mer inriktad på börsnoterade 

företag. 

 

Trots att det troligtvis kommer att bli ett bortfall av uppdrag ställer sig Peter Ek på revisionsbyrån 

Grant Thornton positiv till slopandet av revisionsplikten. Detta eftersom han anser att det 

kommer att bli en anpassning till vad kunden behöver och även att nyttan med revision därmed 
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blir tydligare. Konkurrensen kommer öka men det ses mer som en utmaning, oron var större då 

detta först kom på tapeten. Enligt Peter är inga fel i små aktiebolags bokföring mer 

förekommande än andra och felen man hittar varierar i storlek. Fel som hittas beror enligt Peter 

oftare på slarv och okunskap än på avsiktliga fel. Om fel upptäcks jobbar man tillsammans med 

klienten för att lösa detta.  

Peter tycker att det är bra att den kommande avskaffningen av revisionsplikten kommer leda till 

att revision blir en efterfrågad tjänst och inte enbart en lagstadgad eftersom det då blir en 

anpassning till vad kunden behöver. Kunden kan då känna att den får nytta för pengarna. Beslutet 

att slopa revisionsplikten kan även komma att öka bredden på tjänsteutbudet. Det Peter tycker är 

en aning negativt är att gränsvärdet sattes så lågt, många intressenter hade nog velat ha en högre 

gräns. Han tror att gränsen kommer höjas men inte inom en snar framtid eftersom det tog några år 

att driva fram men å andra sidan är det är mer politiskt. En annan negativ aspekt är just att startup 

företagen som avstår från revision eller redovisningskonsulent på grund av kostnader missar 

värdefulla råd och hjälp. Det viktiga enligt Peter är kanske inte att de små bolagen genomgår en 

revision men däremot att de kvalitetssäkrar. Om man kör på kvalitetssäkringstanken kan det bli 

billigare för mikroföretag då en hel revision kan bli överflödig. Med kvalitetssäkring menar Ek 

att man inte utför en hel revision utan låter en revisor titta på vissa delar och avstår från vissa 

delar som känns överflödiga, speciellt för mikroföretag. På så sätt minskar kostnaderna samtidigt 

som ägarna och även intressenterna fortfarande kan känna sig trygga i bokföringen. 

Peter tycker även att det för företag som startar upp i liten skala och inte har planer på att 

expandera inte är helt nödvändigt med revision och att de därigenom kan kostnadsbespara. Har 

man däremot planer på större bolag rekommenderar han att man har byggt en struktur med 

revision redan från början.  

Peter tror inte att så många företag kommer att välja bort revision. Små nya företag kommer nog 

avstå då de ofta inte har mycket kapital i början men han betonar som tidigare sagt att om de 

inriktar sig på att expandera bör de kvalitetssäkra sina siffror redan från början. Han tror banken 

kommer fortsätta kräva reviderade årsredovisningar av företagen och för de företag som omfattas 

av slopandet av revisionsplikten, mikroföretagen, kan personlig borgen vara lösningen på 

säkerhet för kredit. Kanske kommer de godta kvalitetssäkring från auktoriserade 

redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter är inte lika ansvariga som revisorer vid 
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felaktigheter men han tror att en redovisningskonsult bidrar till en definitiv minskning av 

eventuella fel. Det råder inga tvivel om att bankerna tillit till revisorerna är hög och kanske 

kommer detta leda till ett ökat samarbete mellan revisorer och banker i form av att banken tex 

beställer en ”granskning av kundens varulager”. 

Avskaffandet kommer även innebära att Grant Thornton kommer att bli tvungna att kunna 

förklara nyttan av revision för sina kunder och lyckas man inte med det kanske kunden inte har 

något behov av tjänsten. 

5.3.2 Johanna Granath, skattebrottsutredare på Skatteverket 

Johanna Granath arbetar som skattebrottsutredare på skatteverket. Innan dess jobbare hon 4 år på 

en revisionsbyrå för att sedan flytta över till skatteverket där hon började som skatterevisor. 

Skattebrottsutredningsavdelningen, som i viss mån kan liknas vid tullen, kom till 1998 för 

skatteverkets ekoutredningar. Cirka 60 personer arbetar på enheten i Stockholmsområdet. Om 

skatteverket fattar misstanke om brott eller om det kommer in en brottanmälan till skatteverket 

skickas denna brottsanmälan till ekobrottsmyndigheten. Sedan tar åklagaren över och 

skattebrottsutredarna granskar sedan det åklagaren vill. En brottsanmälan kan t.ex. vara en oren 

revisionsberättelse inskickad av en revisor. I sådana fall tas då revisorn in för vittnesförhör. 

Johanna är i allmänhet positiv till lagförändringen mycket på grund av att skatteverket kommer få 

mer kontroll i samband med de spontana granskningarna. Att brottligheten kommer öka ser inte 

Johanna som en större oro då hon menar att de organiserade ligorna som avsiktligt fuskar 

kommer göra det hur lagen än ser ut. Hon tror till och med att skatteverkets kontroller eventuellt 

skulle kunna bidra till att minska fusket. Johanna tycker dock att nya små aktiebolag som startas 

och väljer bort revision kommer gå miste om råd och tips, och att små fel på grund av okunskap 

kan komma att öka på grund av detta. Om man införde någon form av ”redovisningskörkort” som 

man måste ta om man vill starta ett bolag skulle det problemet kunna minskas. För övrigt tror hon 

att de små aktiebolagen samt övriga intressenter inte är särskilt förberedda inför lagändringen 

som skall ske. För skattebrottsutredarna på skatteverket är det bra om årsredovisningarna är 

reviderade för då har de även ett vittne, i form av revisorn, att höra vilket kan hjälpa i 

utredningar. Johanna tycker dock att man kan tycka att revisorerna borde upptäcka mer 

felaktigheter, men revisorerna gör ju endast stickprover när de gör revision.   
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6 Analys 

6.1 Koppling till den teoretiska referensramen  
6.1.1 Kreditgivning 

Vikten av krediter är stor då nästan alla företag har ett behov av det. Studien visar på att ett 

företags förmåga att få kredit i Sverige inte bara är beroende av hur väl de lyckas ekonomiskt, 

utan även av hur tillförlitliga deras siffror är. Bankerna i likhet med Thorell och Norberg 

konstaterar att det finns ett stort värde i revisionsplikten men bankerna håller inte med om att 

revision vid kreditbedömning inte är ett tillräckligt bra verktyg för bankerna. De tyckte att det är 

deras bästa och viktigaste verktyg precis över att känna sin kund. En låntagare behöver inte 

uppfylla alla delar av informationen de tittar på i ett kreditbedömningsbeslut, men revisionen vill 

banken inte ge upp. Thorell & Norberg menar dock att i de fall banken kräver revision kan det 

göras efter behov. 

 

Det formella säkerhetskravet som infördes i banklagen 1933 till följd av Kreugerkraschen, vilken 

ledde till stora förluster för bankerna innehåller inte något krav på att en oberoende revisor 

granskat årsredovisningen för att stärka tilltron till den finansiella informationen. I banklagen står 

det att ”för att bedöma företagets framtida betalningsförmåga, dess kreditvärdighet, ska banken 

göra en finansiell analys av företaget”. Att bankerna hellre ser att en revisor granskat siffrorna är 

förståeligt då banken arbete underlättas samt att risken för kreditgivning minskas men kan ändå 

ifrågasättas. Banklagen ger en ram för bankernas utlåning, men att bankerna även lägger stor vikt 

vid andra faktorer som påverkar företagens förmåga styrks av studien. En klar trend som kan ses 

av bankintervjuerna är att bankerna läggar stor vikt på att lära känna kunden och dess verksamhet 

för att på så sätt minska risken för kreditförluster. Att priset på krediterna och räntan, bland annat 

bestäms av hur stor efterfrågan respektive tillgången på krediter är, är givet. Utifrån 

bankrespondenternas uttalanden kan vi dock se att en annan viktig faktor för avgörandet av 

räntan i framtiden kan handla om den risk banken tar i och med utlåningen.  
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6.1.2  Intressentmodellen 

En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå ett stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden 

är att bevara jämvikten genom att det skapas ett bidrags/belöningsbalans. Med detta menas att 

bankens kunder accepterar medlemskap i banken när deras aktiviteter i organisationen, direkt 

eller indirekt, bidrar till att förverkliga deras egna personliga mål.  

Företagsledningens roll innebär enligt intressemodellen ”att uttolka situationens krav och 

balansera intressenternas ofta motstridiga anspråk för att göra det möjligt för organisationen att 

bevara och öka sina resurser och därmed överleva”. Om detta appliceras på bankerna brister det, 

kortsiktigt i alla fall, eftersom om bankerna reagerar lika, (utan att tillmötesgå intressenternas, 

som vill avstå från revision, krav att ändå ha möjlighet till extern finansiering) står de i en 

maktställning och balansen rubbas. Men om detta appliceras på företagen, vilka kommer vara för 

få för att få maktställning, kan man av utvecklingen i Danmark och England se att ju mindre 

nyttan är i förhållande till kostnaderna (ju högre omsättning företaget har och ju viktigare 

intressenterna är för verksamheten) desto viktigare är det att uppnå en jämvikt.  

En organisation hålls samman, överlever och växer, om summan av bidrag är tillräckligt stor för 

att ge organisationsmedlemmarna tillfredställande belöningar - Detta brister när det råder 

maktställning i vissa branscher. Banken överlever och växer även om en viss del av 

medlemmarna inte får tillfredställande belöningar. I teorin menas även att ju mindre tillfredställd 

en organisationsmedlem är med de belöningar som erhålls i organisationen och ju större 

möjligheter han har att få sina behov tillgodosedda i någon annan organisation desto större är 

sannolikheten för att han kommer att lämna organisationen. Detta blir mycket svårare enligt 

intervjuerna. Företag som väljer att avstå från revision men ändå vill ha sina behov tillfredställda 

(få kredit) kommer få mycket svårare att byta bank. Detta var alla bankrespondenter ense om. Här 

spelar tillitsfaktorn in (att lära känna och ha tillit till sin kund), vilka alla bankrespondenter tyckte 

var otroligt viktigt. Om kunden inte får sina behov tillfredställda hos den ena banken kommer han 

troligtvis inte få det på någon av de andra bankerna heller, i alla fall inte på kort sikt. Man kan 

säga att bankerna i Sverige inte har tagit hänsyn till det etiska perspektivet som används i 

intressentmodellen där de bör beakta sina svagare intressenters intressen då dessa ofta inte har 

den maktställning som krävs för att påverka i någon större utsträckning. Om intressentmodellen 

stämmer i detta avseende kan man långsiktigt vänta sig att ju fler små aktiebolag med tiden väljer 
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att avstå från revision desto större chans för att även dessa medlemmar får tillfredställande 

belöningar, dvs. lån. 

6.1.3 Agent - principal teorin 

Agentteorin beskriver den ekonomiska relationen mellan två parter, som i denna uppsats 

exempelvis den mellan banken och låntagaren, som ett agent - principal förhållande. Såväl 

agenten (banken) som principalen (låntagaren) handlar utifrån vissa givna förutsättningar, bland 

annat utifrån den information de besitter. Teorin grundar sig på att det finns en 

informationsassymetri där banken besitter mer information är låntagaren. 

Informationsassymetrin, både av intervjuerna samt utvecklingen i Danmark och England, som 

studien visar på uppstår, blir mer symmetrisk ju längre tiden går. I början, efter avskaffningen av 

revisionsplikten i Danmark, var ett av huvudargumenten till att så få små aktiebolag valt att slopa 

revisorn att de inte hade tillräcklig information, i intervjuerna var det ingen av respondenterna 

som i sitt jobb fått frågor från kunder angående avskaffningen. Denna asymmetri resulterar enligt 

agent teorin i att låntagarnas förmåga att övervaka huruvida dess intresse tillvaratas av banken 

försämras.   

6.2 Paralleller Danmark och England 

Sverige har valt en försiktig taktik med låga gränsvärden till att börja med precis som Danmark 

och England gjorde när revisionsplikten först avskaffades i dessa länder. England har sedan dess 

höjt gränsvärdet tre gånger och ligger idag på EU:s maximala värde. Danmark följer samma spår 

och kommer i den andra etappen höja gränsvärdena vilket beräknas ske 2009/2010. Eftersom 

båda länderna höjt sina ursprungliga gränsvärden är det troligt att Sverige följer detta exempel 

om inte man kommer kunna påvisa negativa effekter efter avskaffandet i Sverige. 

Drivkraften bakom avskaffandet av revisionsplikten var regeringarnas önskan att minska de 

administrativa kostnaderna till följd Europeiska rådets insatser att ge de europeiska företagen 

möjlighet att bli mera konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi. Nuvarande 

gränsvärden ser ut som följer; 
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Sverige Danmark England 

 Omsättning: 3 miljoner 

SEK 

 Balansomslutning: 1,5 

miljoner SEK 

 Antal anställda: 3  

 

 Omsättning över 400 000 

euro 

 Balansomslutning över 

200 000 euro 

 Antal anställda över 12 

personer 

 

 Omsättning: 7,3 

miljoner euro 

 Balansomslutning: 

3,65 miljoner euro 

 Antal anställda: 50  

 

 

I varken Danmark eller England har man hittat bevis för ökad ekonomisk brottslighet efter 

avskaffandet av revisionsplikten och kan därför ses som troligt att det inte heller kommer ske i 

Sverige. I England har det, tolv år efter avskaffningen, även konstaterats att det inte förelåg några 

skillnader i kvalitet mellan företag som anlitat revisor och de som avstått samt att 

skattemyndigheten, konstaterat att avskaffandet inte påverkat myndighetens arbete negativt. Detta 

tror skattebrottsutredaren Johanna inte kommer ske i Sverige heller, i motsats till skatteverkets 

egna estimerade siffror över befarade ekonomiska förluster. I likhet med Danmark kommer 

skatteverket i Sverige få ökade möjligheter att få utföra spontana kontroller för att få se 

företagens bokföring. Detta menade Johanna skulle kunna leda till arbetet mot brottsligheten 

underlättas. Till skillnad mot Sverige är dock att revisorerna i Danmark innan avskaffandet inte 

hade en plikt att anmäla misstanke om brott till skattemyndigheten och att lagstadgad revision i 

Danmark inte syntes vara någon effektiv metod när det gäller att förebygga och avslöja 

ekonomisk kriminalitet medan tanken med införandet av revisionsplikten I Sverige framför allt 

var att förhindra ekonomisk brottslighet. 

Den andra delen av skärpningarna som inrättades i Danmark om att Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen kan ålägga ett bolag revision i 1–3 år, om bolaget eller ägaren av ett 

enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen kan vara något 

skatteverket i Sverige kan tänkas komma att inrätta som komplement  till stickkontrollerna som 

för att ytterligare gardera sig mot deras presumtiva åsikt om ökad brottslighet. 
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I Sverige ska enligt beslut en opt-out lösning användas såsom i Danmark. Denna lösning har i 

Danmark inneburit ett oförutsett problem eftersom nämnda upplysning i praktiken ofta glöms 

bort, vilket medför att bolaget trots allt behöver revideras av en kvalificerad revisor.  

 

I Danmark kan man se att det ett år efter avskaffandet bara var 2 % av företagen som aktivt valde 

bort revision och att det två år senare höjts till 6,45 %. I Englands avstår cirka 60-70 procent från 

revision och detta är nästan 17 år efter avskaffandet. Att fler och fler företag med tiden väljer bort 

revisionen stämmer överrens med vad Collis i sin studie menade att man kan förvänta sig.  Skälet 

de bolag som valt att behålla revisionen i Danmark har uppgett, är att intressenterna krävde det 

samt att de ansåg att det inte fanns så mycket pengar att spara. Detta kan jämställas med att det de 

företag som väljer att fortsätta med revision i England anser att kontroll och kvalitet på 

redovisning och ekonomistyrning ökar samt att företagens kreditvärdighet ökar. En gemensam 

nämnare till dessa är att deras omsättning är förhållandevis hög och pekar mot att när företagen 

har expanderat tillräckligt mycket så uppväger revisionens nytta kostnaden, såväl ekonomisk som 

ur intressentperspektiv.  

 

En annan faktor som påverkat de direkta effekterna i Danmark till följd av avskaffningen var att 

företagen i början inte mottagit, eller införskaffat, tillräckligt med information om lagändringen 

vilket skapade en viss osäkerhet. Företagen antydde att de var osäkra på omfång samt inverkan av 

den nya lagen. Detta pekar även våra utförda intervjuer mot. Alla studiens respondenter uppgav 

att inget som helst intresse har visats från deras kunder gällande förändringar till följd av 

avskaffningen. Utifrån respondenternas svar verkar skatteverket samt revisorerna vara de som är 

mest förberedda inför förändringen. Detta går emot bankväsendets uttalande om att de tillstyrker 

förslaget om att avskaffa revisionsplikten (med högre gränsvärde än de som till slut sattes!) under 

förutsättningen att sker enligt tidsplan och inte tidigare, grund av att alla berörda parter ska få tid 

på sig att förbereda sig för den nya situationen. Dessa förberedelser var bland annat att bankerna 

ska se över sina rutiner för kreditgivning och att de tjänster som är tänkta att ersätta eller 

komplettera den nuvarande revisionstjänsten måste hinna utvecklas.  

 

Ett till bevis på detta är kontrasten mellan chefens för Swedbanks företagsmarknad och chefen 

för kredit- och branschanalys hos Nordea uttalanden i tidsskriften Balans där den ena säger att 
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bankerna givetvis måste anpassa sig till avskaffandet, men den ökade risken kommer behöva 

kompenseras på något sätt medan den andra tror att banken kommer att efterfråga reviderad 

årsredovisning av företag som ansöker kredit, även om en sådan enligt lag inte behöver upprättas. 

Av intervjuerna kan man klart se att bankerna antingen väntar på aktiebolagens handlande för att 

sedan bestämma sig om de kommer behöva göra förändringar, eller att de helt enkelt håller inne 

med nya riktlinjer och regler tills lagen trätt i kraft. Detta tillsammans stärker i alla fall 

antagandet att antalet små aktiebolag i Sverige som aktivt väljer att avstå från revision kommer 

att ske gradvis.  

 

Att bankerna i England lägger ett stort värde i täta bokslutsrapporter och god bolagsstyrning men 

så länge det inte rör sig om större krediter begär inte kreditinstituten revision är utmärkande för 

England. Detta kan vara en konsekvens av den i sammanhanget långa tid de har haft 

revisionsfrivillighet. Majoriteten av bankerna i Sverige anser att den reviderade årsredovisningen, 

tillsammans med kundkännedom, väger tyngst i kreditbedömningen och huruvida de är beredda 

på att arbeta utan de reviderade rapporterna är de negativt inställda till. Å andra sidan uppgav de 

att om det är fråga om mindre krediter och om det kommer utvecklas andra varianter av 

kvalitetskontroller så kommer detta möjligtvis kunna kompenseras med exempelvis högre räntor. 

I England har det utvecklats olika varianter av kvalitetskontroller. Bland annat en övergripande 

granskning, compilation report, och en av revisorsorganisationen ICAEW införd 

kvalitetskontroll, assurance report och om Sverige i framtiden väljer att höja gränsvärdena och 

flertalet aktiebolag väljer att utnyttja undantaget från revisionsplikt är det mycket troligt att olika 

kvalitetskontroller kommer att växa fram. 
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7 Slutsats 

7.1 Undersökningens slutsatser med syftet som bas   

Intervjuserien och det skriftliga underlagen har lett till detta följande slutsatser:  

 Kommer bankernas kreditbedömningsprocess av små aktiebolag påverkas av 

revisionspliktens avskaffande?  

Man kan dra slutsatsen att personerna som har hand om företagskrediter i bankerna gärna 

ser reviderade årsredovisningar även fortsättningsvis vilket stämmer överens med Collis 

undersökning där hon kom fram till att banker och aktieägare var de som var mest intresserade av 

att siffrorna reviderades. Återkopplar man till utvecklingen i Danmark och England och låter 

utvecklingen där föregå som indikation så bör den reviderade årsredovisningen med tiden minska 

i tyngd även i Sverige då andra former av kvalitetssäkringar utvecklats i de andra länderna. Detta 

bekräftades även av vad bankrespondenterna tyckte sig behöva om de skulle få riktlinjer för 

kreditbedömning som inte innehöll revision. 

 Hur ställer sig andra ekonomiska intressenter till de små aktiebolagen till lagändringen? 

Det Bo Svensson uttrycker om att de påstådda nackdelarna med att avskaffa revisionsplikten i 

stor grad präglas av som oro revisorerna känner inför utsikterna att förlora en monopolställning 

och bli utsatta för en hård konkurrens verkar inte stämma. Peter Ek på Grant Thornton verkar 

istället välkomna förändringen eftersom nyttan av revision och vad kunden får för pengarna i en 

revision blir tydligare. Det faktum att många företagare inte vet vilka tjänster som ingår i revision 

var ett problem i bland annat England. Avskaffandet av revisionsplikten kan kanske därför vara 

positivt i den bemärkelsen att det blir tydligare vilken nytta revision gör samtidigt som det då blir 

lättare för företagaren att väga nyttan mot kostnaden. Att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 

i utredningarna pekar på möjligheten att skattefelen och den ekonomiska brottsligheten kommer 

öka motsägs av skattebrottsutredaren Johanna. Hon tror att de spontana stickkontrollerna som 

kommer bli möjliga i samband med lagändringen snarare kan leda till att deras arbete underlättas. 

Inte heller kunde några negativa skattefelskonsekvenser hittas i varken Danmark eller England. 
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 Kommer det finnas möjlighet för små aktiebolag att avstå från revisor och fortfarande 

erhålla extern finansiering från bankerna?  

I England efterfrågas ingen form av revision om inte det gäller väldigt stora krediter, vilket även 

får konsekvensen att antalet kvalificerade revisorer sedan avskaffandet minskat så till den grad att 

det idag kan vara svårt att hitta revisorer som kan revidera de företag som fortfarande omfattas av 

revisionsplikt. Alla bankrespondenterna svarade ja på frågan men bara under förutsättningen att 

de känner kunden väl och att det inte gäller stora krediter. 

 Kan avskaffandet av revisionsplikten komma att kompenseras av andra åtgärder vid 

kreditbedömning och i så fall, vilka? 

Detta tyckte bankrespondenterna, ifall det utvecklas nya och tillräckligt tillförlitliga typer av 

kvalitetskontroller. 

7.2 Metodkritik  

Nackdelar med den kvalitativa metoden, som ligger till grund för resultatet i denna uppsats, är 

bland annat att den kan se som mindre representativ. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra i 

vilken utsträckning en djupstudie med förhållandevis få enheter går att applicera på andra, 

liknande, enheter. Resultaten av en studie utförd med en kvalitativ metod påverkas av forskarens 

egen bakgrund och övertygelse. Resultaten bör därmed tolkas med det i minne.
119

  

7.3 Förslag till vidare forskning  

Vi anser att det skulle vara intressant att göra om denna studie, förslagsvis ett par år efter 

lagändringen har skett i Sverige, för att se om bankerna anpassat sig efter små företags 

möjligheter till att avstå från revision eller om de som tidigare fortfarande kräver reviderade 

årsredovisningar för att bevilja krediter.  Studien bör då ha inslag av kvalitativa intervjuer i andra 

länder att jämföra med. Det man även bör titta grundligare på är olika typer av kvalitetskontroller 

som uppstått i de andra länderna samt om det utvecklats några i Sverige. 

 

                                                           
119

 Denscombe M (2000) Forskningshandboken. s. 260 
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9 Bilagor 

9.1 Utförliga respondentsvar av intervjuserien. 
9.1.2 Johan Öhman, kundansvarig för företagskunder på  Handelsbanken 

Beskriv er tjänst och era arbetsuppgifter kortfattat. 

Johan Öhman har arbetat på Handelsbanken i tolv år och arbetar som kundansvarig för företagskunder, ett 

jobb som innebär att han hjälper sina kunder med frågor som rör finansiering, placering, 

försäkringslösningar och betalningar. Hans kunder är såväl små som stora företag. 

 

Kort beskrivning av företaget. 

Handelsbanken är en universalbank som erbjuder alla typer av tjänster till både privat och företagskunder. 

Bankens huvudmarknader är Norden och Storbritannien men finns även representerade i övriga Europa 

samt i Asien och i New York. 

Vem/vilka beslutar om kredit beviljas?  

Beslut tas på olika nivåer i banken beroende på hur stor kredit det handlar om. Beslut om beviljande av 

mindre krediter tas lokalt på de olika bankkontoren medan beslut om större krediter hanteras av olika 

kreditkommittér högre upp i organisationen. 

Vilka delar/moment består kreditbedömningen av? 

Två primära saker som man tittar på i kreditbedömningsprocessen; betalningsanmärkningar och 

återbetalningsförmåga. Företagen får inte ha några betalningsanmärkningar och verksamheten måste 

generera vinst så att banken vet att de får tillbaka de pengar de lånar ut. Även fasta säkerheter i form av 

fastigheter, maskiner, datorer eller dylikt som företaget äger kan komma på tal. Saknar företaget 

återbetalningsförmåga kommer de dock inte beviljas krediter trots säkerheter. För tjänsteföretag, som ofta 

inte äger fasta säkerheter kan borgen lösa problemet men detta ser banken som en sämre säkerhet. 

Vilken typ av information använder ni er av vid kreditbedömning? Vilken informationskälla väger tyngst 

vid en kreditbedömning?  

För att göra en bedömning huruvida man ska bevilja ett företag kredit används årsredovisningar och, i de 

fall de har hunnit bli gamla (det kan hinna hända mycket under tiden emellan det att årsredovisningarna 

utkommer), även kvartalsrapporter. Reviderade årsredovisningar väger tungt på grund av att det är 

bekräftat av en oberoende källa men det Johan menar är allra viktigast är att man känner kunden och har 

ett förtroende för denne.  

Vilka konsekvenser tror ni avskaffandet av revisionsplikten kommer att få för er verksamhet? 

Johan tror att kunderna kommer att få svårare att byta bank då de personliga relationerna mellan kunden 

och banken kommer att få större betydelse. 
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Vilka positiva respektive negativa aspekter ser Ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

Det negativa är att jobbet som kreditbedömare blir svårare. Johan tror även att företagen kommer mista 

tips och idéer från revisorerna om hur företagen kan hantera exempelvis valutarisker och kostnader av 

olika slag om de väljer bort revision. Det som är positivt är att företagen kan minska sina kostnader för 

även om revisorer bidrar mycket, så kanske det inte är så mycket för de små. 

Kommer det för er del ske några förändringar i era rutiner kring kreditbedömning inom avskaffandet av 

revisionsplikten? Isåfall hur?  

Än så länge har inga förändringar diskuterats på det kontor Johan arbetar på men regler och riktlinjer om 

hur man ska agera väntas komma från huvudkontoret. Johan kan dock tänka sig flera skillnader mot 

dagens rutiner, bland annat tror han att det kommer att bli mycket viktigare att man känner kunden och 

dess verksamhet väl. Samarbetet med revisionerna kan möjligtvis öka. 

Vilka alternativa källor skulle det kunna tänkas att ni skulle kunna använda vid kreditbedömning? 

Johan tror att banken även i fortsättningen kommer vilja ha revision framöver, eller någon form av det. 

Revisorn har mer trovärdighet än en konsult, då revisorn tar en större risk. Företagen kommer sakna någon 

form av revision, så det kommer nog bli något av en ”revision light”. Någon sådan form av 

kvalitetssäkring är nog bättre än inget. 

9.1.3 Thomas Boberg, kreditansvarig på SEB  

Beskriv er tjänst och era arbetsuppgifter kortfattat. 

Thomas har arbetat i SEB i över 10 år och jobbar med privat och företagskrediter på SEB:s kontor i 

Skärholmen. 

Kort beskrivning av företaget. 

SEB utsågs till årets småföretagarbank 2008 och i dagsläget har de extremt få kreditförluster. 

Vem/vilka beslutar om kredit beviljas?  

På banken finns det tre kredithierarkier som beslutar om krediter, beroende på storleken. De största 

krediterna beslutar någon av kreditkommittéerna om medan beslut om mindre krediter tas lokalt på 

kontoren. 

Vilka delar/moment består kreditbedömningen av? 

Kreditbedömningen är en ren sifferbedömning menar Thomas. Man tittar på siffror som visar tidigare 

resultat och hur möjligheterna att återbetala ser ur. Återbetalningstiden på företagslån är max 5 år. 

Säkerhet i form av pantbrev (företagsinteckningar) kundfodringar, inventarier o varulager är exempel på 

saker som kan pantsättas. Även borgen i form av privata hus, fastigheter och dylikt kan ibland användas. 

Viktigt är också hur de som ansöker om krediter skött sina tidigare betalningar. Alla kreditbedömningsfall 

är inte klockrena, så alla delar i en kreditbedömning behöver inte alltid uppfyllas, man får göra en 

bedömning från fall till fall. Dessutom måste man lära känna kunden och ha tillit till dem. 
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Vilken informationskälla väger tyngst vid en kreditbedömning?  

Balans och årsredovisningar är enligt Thomas viktigast och den reviderade årsredovisningen är det som 

väger tyngst. Kvartalsrapporter används för att se tendenser framåt då årsbokslutens siffror börjar kännas 

inaktuella. SEB använder sig även av ett system som ger information om ålder och tidigare historik på det 

berörda bolaget. Banken använder sig även av scoringsystem, ett system där man bedömer kundens 

kreditvärdighet . Detta gör de genom samarbete med UC. En etta är sämst och en femma bäst och kredit 

beviljas sällan till företag med dålig scoring.  

Vilka konsekvenser tror ni avskaffandet av revisionsplikten kommer att få för er verksamhet?  

Thomas tror att det kommer att bli svårare för kunderna att byta bank och därmed kommer bankerna få 

svårare att ta kunder från andra banker. Dessutom finns det en möjlighet att räntor höjs för att kompensera 

den risk banken tar och att det kommer krävas större säkerheter.  

Vilka positiva respektive negativa aspekter ser Ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

För bankens del är det mest negativt eftersom det gör bankens jobb svårare, men för företagen kan det 

vara bra. 

Kommer det för er del ske några förändringar i era rutiner kring kreditbedömning inom avskaffandet av 

revisionsplikten? Isåfall hur?  

Revisionspliktens avskaffande har diskuterats men det återstår att se vilka konsekvenser det får. Än har 

det inte kommit några nya riktlinjer. Tänkbart är att reglerna kring krediter kommer att stramas upp. Det 

finns en möjlighet att samarbetet mellan banker och revisorer ökar, vilket skulle bara bra, då detta kan öka 

kundkretsen. 

Vilka alternativa källor skulle det kunna tänkas att ni skulle kunna använda vid kreditbedömning? 

Möjligen att kraven för bättre säkerheter kommer höjas, att bara mindre belopp blir godkända och att 

räntan höjs. Men som sagt, det återstår att se. 

Kommer företag som väljer bort revisionsplikten fortfarande kunna få extern finansiering av er och hur 

kommer då kreditbedömning ske?  

För nystartade företag som väljer bort revision blir det nog tufft. Gamla kunder som har en god relation 

med banken kommer nog inte ha problem med det. Han kan även tänka sig att kunder med konstant och 

liknande årsredovisningar år efter år kanske kommer ha lite bättre förutsättningar. 

Hur många företag tror ni kommer välja bort revision? 

Thomas tror att en hel del av de små bolagen kan komma att välja bort revision eftersom de ser 

kostnaderna på ett annat sätt än de stora bolagen. Om gränsvärdena höjdes till att även innefatta större 

bolag så tror han att de skulle välja att behålla revisionen för att behålla trovärdigheten i siffrorna. 
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9.1.4 Kenneth Raak, kundansvarig på Den Danske Bank  

Beskriv er tjänst och era arbetsuppgifter kortfattat. 

Kenneth Raak arbetar som kundansvarig för företag på Den Danske Bank.  

 

Vem/vilka beslutar om kredit beviljas? 

Beviljandet av krediter sker på olika nivåer beroende på hur stor kredit det handlar om.  Beslut om 

beviljande av stora krediter sker av en så kallad kreditdelegation eller en central kreditnämnd. Mindre 

krediter beviljas på de lika kontoren.   

Vilka delar/moment består kreditbedömningen av? 

Vid en kreditbedömning gör man bokslutsanalyser, rating, tittar på hur återbetalningsförmågan ser ut samt 

gör en säkerhetsvärdering. 

Beskriv hur er kreditbedömningsprocess ser ut i dagsläget. Vilken typ av information använder ni er av? 

Vilken informationskälla väger tyngst vid en kreditbedömning?  

Banken använder sig av information från UC (upplysningscentralen) och bolagsverket, årsredovisningar, 

periodrapporter och kassaflödesrapporter för att bedöma ett företags kreditvärdighet. Alla 

informationskällor är viktiga enligt Kenneth. 

Vilka konsekvenser tror ni avskaffandet av revisionsplikten kommer att få för er verksamhet? 

Förhoppningsvis så kommer många av de medelstora/större företagen ändå välja att ha kvar sin revisor 

vilket kommer underlätta för banken. 

Vilka positiva respektive negativa aspekter ser Ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

De som kan vara negativt är att det kan komma att bli svårare för de företag som väljer bort revisorn att 

byta bank och få trovärdighet i sina siffror. 

Kommer det för er del ske några förändringar i era rutiner kring kreditbedömning inom avskaffandet av 

revisionsplikten? I så fall hur?  

Några kommande förändringar kring regler och rutiner känner Kenneth inte till.  

Kommer företag som väljer bort revisionsplikten fortfarande kunna få extern finansiering av er och hur 

kommer då kreditbedömning ske?  

Kenneth tror att det de företag som varit kunder en längre tid och där banken känner dem inte kommer får 

några problem med fortsatt finansiering. Han tror även att banken kommer öppna upp för 

redovisningsbyråer att vara en kvalitetsgarant för att bolagets räkenskaper är i sin ordning.  
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9.1.5  Johanna Granath, skattebrottsutredare på Skatteverket  

Beskriv er tjänst och era arbetsuppgifter kortfattat. 

Johanna Granath arbetar som skattebrottsutredare på skatteverket. Innan dess jobbare hon 4år på en 

revisionsbyrå för att sedan flytta över till skatteverket där hon började som skatterevisor. 

Kort beskrivning av företaget. 

Denna avdelning, som i viss mån kan liknas vid tullen, kom till 1998 för skatteverkets ekoutredningar. 

Cirka 60 personer arbetar på enheten i Stockholmsområdet.  

Har Ni, och i så fall till vilket syfte, användning av små aktiebolags redovisningshandlingar (i arbetet med 

att förhindra ekonomisk brottslighet)? 

Om skatteverket fattar misstanke om brott eller om det kommer in en brottanmälan till skatteverket 

skickas denna brottsanmälan till ekobrottsmyndigheten. Sedan tar åklagaren över och 

skattebrottsutredarna granskar sedan det åklagaren vill. En brottsanmälan kan t.ex. vara en oren 

revisionsberättelse inskickad av en revisor. I sådana fall tas då revisorn in för vittnesförhör. 

Har det någon betydelse för er om redovisningshandlingarna har blivit granskade av en auktoriserad 

revisor? 

Ja, för då har ett oberoende vittne vi kan förhöra om t.ex. kunden har blivit informerad om felaktigheter i 

hans bokföring. Man kan tycka att revisorerna borde upptäcka mer felaktigheter, men revisorerna gör ju 

endast stickprover när de gör revision.   

Vilka konsekvenser tror ni avskaffandet kommer att få för er verksamhet? Påverkas din arbetsroll på 

något sätt av en avveckling av revisionsplikten? 

Inte så värst, kanske kommer skatteverkets spontana kontroller leda till att brottsfallen snabbare blir lösta 

eftersom man då kan få tillgång till företagens bokföring på en gång 

Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka? 

För de organiserade ligorna kommer det inte göra så stor skillnad, de som uppsåtligen vill begå brott gör 

det i alla fall. Å andra sidan kommer de spontana skattekontrollerna skatteverket eventuellt kommer få 

utföra till följd av avskaffningen nog underlätta arbetet med brottsligheten. 

Vilka positiva respektive negativa aspekter ser Ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

Det negativa är att det finns många som inte är speciellt pålästa när de startar företag. Att de då även 

avstår från revisor leder till att de kommer mista råd och tips för en bra bokföring. Detta skulle inte ha 

varit ett stort problem ifall man införde något som kan liknas vid ett bokföringskörkort.  

Hur många företag tror ni kommer välja bort revision? 

Johanna tror inte att företagarna är så förberedda.  
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9.1.6  Peter Ek, auktoriserad revisor på Grant Thornton  

Beskriv er tjänst och era arbetsuppgifter kortfattat. 

 

Peter Ek, Auktoriserad revisor och partner i Grant Thornton. Jobbar som uppdrags- och kundansvarig, ett 

jobb som innebär mycket rådgivning till kunder och inte så mycket ren revision, dvs. granskning av 

företagens uppgifter. Han har varit verksam i branschen sedan 1990 och började på Grant Thornton 1998 

som då hette Lindberg. 

 

Kort beskrivning av företaget. 

 

Grant Thornton är en partnerägd organisation med cirka 850 anställda. Företaget är den femte största 

revisionsbyrån i Sverige efter KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCooper och Ernest and Young. De 

erbjuder förutom revisionstjänster, även ekonomiservice (fakturahantering, redovisningstjänster mm), 

skatterådgivning och corporate finance. Byrån riktar sig mot ägarledda företag i förhållande till flera av de 

andra byråerna vars profil är mer inriktad på börsnoterade företag. 

 

Hittar ni ofta felaktigheter i små aktiebolags bokföring? Vilka fel är mest förekommande? 

 

Inga fel är mer förekommande än andra och felen man hittar varierar i storlek. Fel som hittas beror enligt 

Peter oftare på slarv och okunskap än på avsiktliga fel. Om de upptäcker fel jobbar man tillsammans med 

klienten för att lösa detta. 

 

Hur viktig anser ni att revision av små aktiebolag är, med tanke på fel i bokföringen? 

 

Det viktiga är kanske inte att de små bolagen genomgår en revision men däremot att de kvalitetssäkrar. 

Om man kör på kvalitetssäkringstanken kan det bli billigare för mikroföretag då en hel revision kan bli 

överflödig. Med kvalitetssäkring menar Ek att man inte utför en hel revision utan låter en revisor titta på 

vissa delar och avstår från vissa delar som känns överflödiga, speciellt för mikroföretag. På så sätt minskar 

kostnaderna samtidigt som ägarna och även intressenterna fortfarande kan känna sig trygga i bokföringen. 

 

Hur ser ni på små aktiebolags nytta av att använda revisor i förhållande till kostnaden? 

 

Först och främst kommer tjänsterna efter lagändringen kunna anpassas mer och bli efterfrågestyrda. 

Revisorerna måste ha en öppen dialog med kunderna för att komma fram till vad de egentligen behöver 

och på så sätt kommer nytta öka för kunderna i förhållande till kostnaden. Peter tycker även att det för 

företag som startar upp i liten skala och inte har planer på att expandera inte är helt nödvändigt med 

revision och att de därigenom kan kostnadsbespara. Har man däremot planer på större bolag 

rekommenderar han att man har byggt en struktur med revision redan från början. 

Vilka konsekvenser tror ni avskaffandet kommer att få för er verksamhet? 
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Antalet revisionsuppdrag kommer säkert att minska. I de fall man inte tillför tillräcklig nytta är det ett 

naturligt steg menar Peter och påpekar att det är viktigt att man fokuserar där man tillför nytta. I och med 

att det blir ökad konkurrens kan prisbilden komma att pressas något. Avskaffandet kommer även innebära 

att Grant Thornton kommer att bli tvungna att kunna förklara nyttan av revision för sina kunder och lyckas 

man inte med det kanske kunden inte har något behov av tjänsten. 

Vilka positiva respektive negativa aspekter ser Ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

 

Peter tycker der är bra att det blir en efterfrågad tjänst och inte enbart en lagstadgad eftersom det då blir en 

anpassning till vad kunden behöver. Kunden kan då känna att den får nytta för pengarna. Beslutet att slopa 

revisionsplikten kan även komma att öka bredden på tjänsteutbudet. Det Peter tycker är en aning negativt 

är att gränsvärdet sattes så lågt, många intressenter hade nog velat ha en högre gräns. Han tror att gränsen 

kommer höjas men inte inom en snar framtid eftersom det tog några år att driva fram men å andra sidan är 

det är mer politiskt. En annan negativ aspekt är just att startup företagen som avstår från revision eller 

redovisningskonsulent på grund av kostnader missar värdefulla råd och hjälp. 

 

Hur många företag tror ni kommer välja bort revision? 

 

Peter tror inte att så många företag kommer att välja bort revision. Nya små företag kommer nog avstå då 

de ofta inte har mycket pengar i början men betonar som tidigare sagt att om de inriktar sig på att 

expandera bör de kvalitetssäkra sina siffror redan från början.  

 


