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Sammanfattning 
Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige för små och medelstora företag 
efter många års diskussioner. Uppsatsens syfte är att undersöka effekterna av 
revisionspliktens avskaffande vid kreditbedömning. Avsikten är att dra slutsatser om hur 
möjliga negativa effekter av slopad revisionsplikten skulle kunna förebyggas.  
 
I studien används en kvalitativ metod för att få tydligare och bredare förklaring som leder till 
djupare förståelse. Det gjorts en intervju med kreditgivare från en av Sveriges största banker 
vars position representerar en större grupp kreditgivare. Förutom kreditgivaren intervjuades 
två revisorer med många års erfarenhet. 
 
Analys av samlad data har visat att det finns både för och nackdelar med avskaffad 
revisionsplikt. En fördel med revisionens avskaffande är att företagarna inte längre ser 
revisorn som ett tvång, utan kan nu se mervärdet av den kompetenta hjälp som de kan få. 
Nackdelarna är att om företagen väljer bort revisorn, kan det eventuellt leda till att färre 
företag skulle beviljas kredit på grund av brist på reviderade räkenskaper. 
 
Uppsatsgruppen består av Oksana Brodin och Maria Lindén som valde att studera detta ämne 
då revision är ekonomiskt relevant. Uppsatsen är skriven på Södertörns Högskola, med 
Cheick Wagué som handledare. Stort tack till handledaren och opponentgruppen för givande 
diskussioner och betydelsefulla synpunkter. Vi tackar våra respondenter för ett intressant och 
engagerat samarbete i studien och hoppas att uppsatsen kan vara ett stöd till intressenter som 
jobbar med kreditgivning samt till företagarna för små och medelstora företag. 
 
Abstract 
November 1, 2010 the audit requirement in Sweden for small and medium enterprises was 
abolished, after many years of discussion. This essay aims to examine the effects of the 
abolishment of the audit requirement on credit. The intention is to draw conclusions about 
how the possible negative effects of the abolishment of the audit requirement could be 
prevented. 
 
The study has been made using a qualitative method to get a clearer and broader explanation 
that leads to deeper understanding. It includes an interview with creditors from one of the 
largest banks whose position represents a large group of lenders. In addition to the lender, two 
auditors with years of experience have been interviewed. 
 
Analysis of collected data has shown that there are both advantages and disadvantages of 
abolished mandatory auditing. One advantage of the audit abolition is that entrepreneurs no 
longer see the auditor as a constraint, but now they can see the added value of the skilled help 
that they can get. The disadvantages are that if companies opt out of the auditor, it could 
possibly lead to fewer companies qualified for credit because of the lack of audited accounts. 
 
The essay group consists of Oksana Brodin and Maria Lindén, who choose to study this topic 
because auditing is an economically relevant subject. The essay is written at Södertörn 
University, with Cheick Wagué as supervisor. Many thanks to the supervisor and opponent 
group for fruitful discussions and valuable comments. We thank our respondents for an 
interesting and committed cooperation in the study and hope that the essay can be a support to 
the stakeholders who work with credit, and to entrepreneurs of small and medium enterprises. 
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1 Inledning 

I kapitlet presenteras bakgrund till valda ämne och historisk utveckling, vilket sedan leder fram till 
frågeställningar, problem och uppsatsens syfte. Även valda avgränsningar och uppsatsens fortsatta 

disposition presenteras här. 
 
 

1.1 Bakgrund 
I samband med avskaffandet av revisionsplikten i november 2010, uppkom det olika debatter 
kring ämnet. Undersökningen handlar om vilka för- och nackdelar, utifrån kreditgivares 
perspektiv, som uppkom vid revisionspliktens avskaffande, samt vilka konsekvenser detta 
skulle föra med sig i framtiden. På grund av att det är ett nytt fenomen i Sverige och för att det 
inte finns mycket kunskap om detta, skulle det vara intressant att undersöka fenomenet och 
komma fram till slutsatser om hur uppkommandet av möjliga negativa effekter inom området 
skulle kunna förebyggas. Avsikten med denna uppsats är att kunna vara ett stöd till 
intressenter som arbetar med kreditgivning och till företagarna för små och medelstora 
företag.  
 

1.1.1 Revisionens historia 
Regler om revision har funnits med i aktiebolagslagen sedan 1895 (ABL 95), även om 
revisionen då var något helt annat än vad den är idag. Det fanns till exempel inga särskilda 
krav på granskningsmannens kompetens. (SOU 2008:32) Den första lagstiftningen om 
revision kom dock 9 år tidigare i samband med lagen om bankaktiebolag 1886. (Moberg 
2003) 
 
1899 bildades den första branschorganisationen i Sverige, nämligen Svenska 
Revisorssamfundet (SRS). Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) i sin tur grundades 
1923. Den första ”moderna” regleringen av revision kom först i och med 1944 års ABL, då 
det uppställdes krav på auktoriserade revisorer för vissa bolag. Ytterligare krav på 
auktoriserade revisorer infördes i 1975 års aktiebolagslag, men det var först den 1 januari 
1983 som kravet på revision infördes för alla aktiebolag. (SOU 2008:32) Det var först då som 
en utredning hade kunnat visa att det fanns tillräckligt många kvalificerade revisorer på 
marknaden. De motiv som fanns för införandet av revisionsplikten var nyttan vid bekämpning 
av ekonomisk brottslighet och nyttan för ägarna. (Svenskt Näringsliv, 2008) 
 
23 år senare, år 2006, tillsatte regeringen en utredning vars syfte var att kartlägga för- och 
nackdelar med en lagstadgad revisionsplikt i små aktiebolag, där den centrala frågeställningen 
var ifall nyttan av revisionsplikten överstiger kostnaden. (Svenskt Näringsliv, 2008) Efter 
utredningens resultat beslutar sig sedan regeringen för att från och med 1 november 2010 ska 
revisionsplikten slopas för ett stort antal små och medelstora aktiebolag. 
 
1.1.2 Den allmänna diskussionen före revisionspliktens avskaffade 
För att förstå varför revisionsplikten avskaffats, presenteras nedan den diskussion och de 
utredningar som låg till grund för beslutsfattandet.  
 
Redan i mars 2005 presenterades en utredning ifrån Svenskt Näringsliv där professorerna Per 
Thorell och Claes Norberg tittat på för- och nackdelar med revisionsplikten samt hur detta ser 
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ut i omvärlden. Den centrala frågan i deras undersökning är om nyttan av revisionsplikten 
överstiger kostnaderna.  
 
Thorell och Norberg ansåg att eftersom många andra länder, både i Norden och i EU, har gått 
mot en slopad revisionsplikt, är detta ett naturligt steg som även Sverige bör ta. (Svenskt 
Näringsliv, 2008) Före den utvidgning som gjordes i EU 2004, var det endast aktiebolagen i 
de nordiska länderna som hade uppställda krav på revision. Övriga länder har antingen aldrig 
haft någon revisionsplikt för små bolag eller så har de avskaffat den, som till exempel i 
England. 
 
Ett och ett halvt år senare, den 7 september 2006, beslutade regeringen att tillkalla en särskild 
utredare, f.d. justitierådet Bo Svensson, för att se över revisionsreglerna för små företag. 2008 
presenterades den utredning som Bo Svensson och hans grupp kommit fram till.  I gruppen 
fanns till exempel en person från varje riksdagsparti, en rad sakkunniga och experter, 
däribland FARs generalsekreterare Dan Brännström. Rapporten fick namnet ”Utredning om 
revisorer och revision”. (SOU 2008:32) 
 
Utredningen startades på grund av påtryckningarna från EU, där kommissionen lämnat förslag 
på att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 % fram till år 2012. Det var 
också viktigt för utredningen att finna fungerande gränsvärden som är lätta att tillämpa, svåra 
att manipulera, som ger möjlighet att jämföra med företag i andra länder och som enkelt kan 
justeras om EU:s gränsvärden ändras. De gränsvärden som lämnades till förslag från 
utredningsgruppen var därför de gränsvärden som gäller vid EU:s maximivärden: (SOU 
2008:32) 
 

-‐ Balansomsättningen ska understiga 1,5 miljoner kronor, 
-‐ Nettoomsättningen ska understiga 3 miljoner kronor och 
-‐ Bolaget ska ha högst tre anställda. 

 
Det var också detta förslag som sedan godkändes och är de gränsvärden som idag följs.  
 
En av de allmänna konsekvenser som avskaffandet av revisionsplikten kan leda till, är att det 
nu blir ett överskott på revisorer som kommer att söka sig till redovisnings- och 
organisationsmarknaderna. Detta leder i sin tur till att priserna på dessa marknader beräknas 
sjunka för ett tag, vilket är positivt för de småföretag som köper sina tjänster på dessa 
marknader. Det kommer också vara mycket positivt för dessa företag när utbudet blir 
efterfrågestyrt istället för lagreglerat, vilket i sin tur leder till högre marknadseffektivitet. 
(SOU 2008:32) Det finns också en risk att beslutet kommer att påverka frågan om 
ansvarsfrihet för företagets ledning. 
 
Det som kan vara intressant att belysa, är de för- och nackdelar med revisionspliktens 
avskaffande, som rapporterna kom fram till. I utredningen från Svenskt Näringsliv anses 
följande vara revisionens fördelar: (Svenskt Näringsliv, 2008) 
 

-‐ ordning och reda i räkenskaperna och externa rapporteringen  
-‐ lagenlig förvaltning  
-‐ hjälp till intern styrning och kontroll  
-‐ underlättar krediter från borgenärer/leverantörer 
-‐ underlättar finansiering/lägre kapitalkostnader  
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-‐ höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper  
-‐ underlättar skattekontroll  
-‐ bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten  
-‐ befriar från personligt ansvar (i aktiebolag). 

 
Trots detta har de svårt att se några nackdelar som har någon vidare betydelse. De nackdelar 
som finns påverkar främst samhället menar de. Många menar att revisionen är viktig för 
skattekontrollen och brottsbekämpningen, men utredningen menar att det inte finns några 
bevis för detta idag så de åsikterna är grundlösa. Utredningen kommer fram till att det saknas 
tillräckligt starka fördelar gentemot kostnaderna, vilket betyder att revisionsplikten borde 
avskaffas. Fördelarna för detta skulle bli att kostnaden blir lägre för företagen om de själva får 
välja revision när de behöver den, till exempel då banken har krav på detta för att bevilja 
kredit. Utredningen menar också att den fria konkurrensen på marknaden kommer att utveckla 
mer ändamålsenliga redovisningstjänster. (Svenskt Näringsliv, 2008) 
 
1.1.3 Den avskaffade revisionspliktens förväntade påverkan på kreditgivarna före 

avskaffandet 
Tillsammans med kapitalplacerare ses kreditgivare som de mest primära och mest 
betydelsefulla intressenterna till redovisningsinformationen. Deras intresse är ofta mer direkt 
än någon annans när det gäller innehållet i räkenskaperna. (Svenskt Näringsliv, 2008) De 
behöver relevant och tillförlitlig information för att kunna bestämma vem de ska bevilja kredit 
till och till vilket pris. Kreditgivarna är också i behov av uppgifter för att kunna bedöma om 
företaget har förmåga att betala de räntor och amorteringar som parterna kommit överens om. 
(SOU 2008:32) För kreditgivarna har naturligtvis revisionsplikten en stor betydelse och de tre 
fördelar som brukar ses för dem är: (Svenskt Näringsliv) 
 

-‐ Bättre ordning i den löpande bokföringen 
-‐ Årsredovisningen är bättre och mer tillförlitlig 
-‐ Det finns en revisor att tillgå vid behov 

 
Det råder avtalsfrihet i Sverige och banken har heller ingen skyldighet att bevilja krediter till 
företaget. Det gör att bankerna själva kan kräva att företaget ska ha en revisor eller annan 
form av kontroll. Exempel på detta är att lämna tillgång till företagsintern information, eller 
avtala vissa regler, för att kreditgivarna ska bevilja lånet. (SOU 2008:32) 
 
För kreditgivare har det stor betydelse för hur företaget skött tidigare lån och även om det är 
en kund banken känner till sen tidigare eller om det är en ny kund. Förutom att göra sin egen 
analys, är det vanligt att banken begär ut en kreditupplysning. (SOU 2008:32) Bankerna 
använder alltid årsredovisningen vid en kreditbedömning och ofta också intern information 
som periodrapporter och budgetar. Detta gör att Svenskt Näringsliv anser att 
revisionsberättelsen inte är direkt avgörande för kreditbedömningen och i enskilda fall har 
kreditupplysningen en större roll. Även information om betalningsanmärkning är något som 
har större betydelse för kreditgivarna. (Svenskt Näringsliv, 2008) 
 
Enligt SOU 2008:32 finns det inte skäl att tro, att företag kommer få det svårare att beviljas 
kredit och inte heller att de ska behöva göra det till sämre villkor än tidigare. De påpekar 
också att om de skulle ha fel i detta påstående skulle företagen frivilligt kunna välja revisor 
och då återigen vara i samma situation som innan avskaffandet. (SOU 2008:32) 
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Svenskt Näringslivs utredning kom också fram till att kreditgivares positiva syn till en 
lagstadgad revision, främst grundas på bekvämlighet. Det är enklare för banken om alla bolag 
är revisionspliktiga än att de ska behöva avtala om detta i varje enskilt fall. (Svenskt 
Näringsliv, 2008) 
 
1.1.4 Problemdiskussion 
År 2007 påbörjade Europeiska rådet en regelförenkling inom redovisningskraven.  Rådet 
betonade att effektiva ömsesidiga insatser från EU:s medlemmar skulle kunna minska de 
administrativa kostnaderna med 25 %, vilket skulle göra de europeiska företagen mer 
konkurrenskraftiga och även stimulera Europas ekonomi. I Sverige och i övriga EU-länder 
utfördes ett omfattande arbete med regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning och 
revision. (Svenskt näringsliv, 2008)  

Regelförenklingen resulterade i att små aktiebolag i Sverige kan välja att inte ha en revisor 
från den 1 november 2010. Lagändringen berörde ungefär 250 000 aktiebolag och 
handelsbolag, vilket motsvarade över 70 procent av Sveriges företag. Skatteverket ansåg att 
många mindre företag har ont om tid för sin administration och då uppstår det lätt oavsiktliga 
fel. Därför kan det ofta löna sig att anlita någon som både har tid och kompetens. 
(Skatteverkets pressmeddelande 2010) 
 
Skälet till att en del företag väljer bort sin revisor är att det är kostsamt för företaget att vara 
granskad av denne. Parallellt upplever en del företag en viss oro och osäkerhet och därför 
väljer dessa företag att fortsätta använda sig av revisorns tjänster. Men, det finns en del andra 
intressenter: företagets ägare, kreditgivare, leverantörer etc. och alla har de synpunkter kring 
den slopade revisionsplikten utifrån egna intressen. I uppsatsen utvärderas konsekvenser som 
har uppkommit utifrån kreditgivares perspektiv efter revisionspliktens avskaffande. 
 

1.2 Frågeställningar 
Via svar från kreditgivare och revisorer och med hjälp av relevant litteratur kommer vi att 
försöka hitta svar på nedanstående fråga: 
 
Vilka för och nackdelar har uppkommit i samband med slopad revisionsplikt enligt 
kreditgivarens perspektiv? 
 

1.3 Problemformulering 
För att kunna välja bort revisionen i företaget krävs det att två av tre krav uppfylls:  
 

• Bolaget ska ha högst tre anställda. 
• Omsättningen ska understiga tre miljoner. 
• Balansomslutningen ska understiga 1,5 miljoner. 
 

För de företag som uppfyller kraven och därmed kan utesluta revisionen skulle det, enligt 
Skatteverket, lätt kunna medföra oavsiktliga fel i företagets räkenskaper som ligger till grund 
vid bedömning av företagens välbefinnande. (Skatteverkets pressmeddelande, 2010)  
Följaktligen, kreditgivningen till små och medelstora företag kommer behöva noggrannare 
kontroller innan krediten ska beviljas. Vi antar att borgenärerna kommer att behöva utökade 
resurser för att kunna bevilja kreditgivningen på samma grunder som tidigare.  
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1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån kreditgivarens perspektiv undersöka revisionspliktens 
avskaffande och effekterna vid kreditbedömning. 
 

1.5 Avgränsning 
Stora företag måste fortfarande granskas av revisorer och därför avgränsar vi vår studie ifrån 
denna typ av företag. Med vilja att fördjupa oss, har vi även valt att avgränsa studie från 
följande intressenter: 
 

• stat 
• kommun 
• oppositionsbildande grupper 
• ägare 
• anställda 
• kunder 
• leverantörer  
• övriga intressegrupper 

 
Därmed tar vi inte hänsyn till de effekter som revisionspliktens avskaffande genererar till 
ovan nämnda intressenter.  
 
 

1.6 Disposition 
I kapitel 1 ”Inledning” presenteras befintligt forskningsområde och dess betydelse utifrån ett 
historiskt och samhällsekonomiskt perspektiv samt syfte och avgränsningar. 
 
I kapitel 2 ”Metod” redogörs den empiriska undersökningens metod med avseende på 
undersökningsstrategi, datainsamlingsmetod och undersökningens genomförande. 
 
I kapitel 3 ”Teori” presenteras tidigare forskning samt teorierna: marknadseffektiv teori, 
beslutsteori, agentteori och legitimitetsteori. Vidare beskrivs även redovisningens kvalitativa 
egenskaper och bedömning av företagets kreditvärdighet. 
 
I kapitel 4 Framställs ”Empiri” empirin utifrån samlad data från samtliga respondenter.  
 
I kapitel 5 ”Analys” utförs utvärdering kring insamlad data från samtliga respondenter.   
 
I kapitel 6 ”Slutsatser” presenteras studiens slutsatser. 
 
I kapitel 7 ”Avslutande diskussion” kommer avslutande tankar och förslag till framtida 
forskning att presenteras. 
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2. Metod 
I kapitlet presenteras studiens valda metod och vilket tillvägagångssätt som använts vid 

insamling av data. Under detta avsnitt kommer även metodkritik att behandlas tillsammans 
med en beskrivning av validitet och reliabilitet. Avslutningsvis kommer källkritiken att 

presenteras. 

 
2.1. Val av metod 

I studien används en kvalitativ metod som bygger på hermeneutik, vilken handlar om att 
skapa djupare förståelse via tolkning. Istället för exempelvis statistik och enkätundersökningar 
med ett större urval och generaliseringar, väjer vi att göra ett fåtal fallstudier. Avsikten är att 
genom tillämpning av en kvalitativ metod få tydligare och bredare svar samt skapa djupare 
förståelse, än vad en tillämpning av en kvantitativ metod kunnat ge. 
 
Samling av mjuk data i studien, ger oss utrymme för tolkning och möjlighet till stor 
flexibilitet. Kvalitativ metod ger oss möjlighet att kunna nå djupare insikt. Det skulle vara 
svårt att uppnå med hjälp av kvantitativ metod i denna studie, även om det hade kunnat 
resultera i mer generaliserade svar. En frekvent del av kvalitativ metod är intervjuer, som 
valts i denna studie för att samla in data med relevanta respondenter. 
 
I vårt arbete har vi både primär data, i form av personliga intervjuer, och sekundär data, i form 
av relaterad litteratur, använts. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Studiens fokus på revisionsplikten bestämdes i ett tidigt skede då detta har varit ett aktuellt 
ämne i flera år och att det nu är ett år sedan revisionsplikten avskaffades. Vi tror att det kan 
vara intressant att utreda eventuella uppkommande effekter i samband med revisionspliktens 
avskaffande. Tidsramen för studiens utförande var 10 veckor, vilket fick oss att avgränsas till 
en av företagets intressenter. Beslutet föll på kreditgivaren, då en stor del av litteraturen just 
handlar om kreditgivarens påverkan på företagen. Detta är ekonomiskt relevant och gjorde oss 
intresserade av ämnet.  
 
En kvalitativ metod ansågs bli det bästa alternativet för denna studie. I en magisteruppsats 
från 2005, som behandlade möjliga effekter av slopad revisionsplikt, har författarna bifogat 
sin intervjuguide. (Granlund & Lind, 2005) För att kunna jämföra dagsaktuella åsikter ett år 
efter revisionspliktens avskaffande, med åsikterna före slopandet, har vi använt oss av några 
tidigare ställda frågor då dessa förefaller relevanta för vår studie. Frågorna har omformulerats, 
samt våra egna utarbetade frågeställningar applicerats, för att kunna fånga in både bredare och 
djupare uppfattning om dagens situation inom valda område.  
(Se bilaga 1 – frågeformulär till kreditgivare och bilaga 2 frågeformulär till revisorer). 
 
För att anordna mer effektiv utredning, skickades frågorna till kreditgivaren några dagar innan 
själva intervjun. Det gav kreditgivaren möjlighet att bekanta sig med frågorna och tänka på 
svaren i lugn och ro, för att kunna ge ett ännu mer uttömmande svar. Efter ett par dagar 
bokades en tid för personlig intervju med kreditgivaren. Tillvägagångssättet gav möjlighet att 
ställa följdfrågor för att kunna fördjupa oss ytterligare i ämnet.  
 
Tanken från början var att intervjua flera kreditgivare från olika storbanker. Därefter fick vi 
tag på en kreditgivare som ansvarar för avdelningen för kreditgivning till små och medelstora 
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företag, på en av Sveriges största banker. Denne representerar därför en större grupp svenska 
kreditgivare till små och medelstora företag. 
 
Istället utökades kreditgivarens åsikter kring slopad revisionsplikt med två revisorers åsikter. 
En revisor med många års erfarenhet i branschen, som nu har egen revisionsbyrå och arbetar 
med små och medelstora företag. Den andra revisorn har också många års erfarenhet i 
branschen, och arbetar som skatterevisor.  
 
Revisorerna intervjuades via mail och fick frågorna som de besvarade i skriftlig form inom en 
vecka.  De var engagerade att besvara ytterligare frågor, men då svaren ansågs vara tillräckligt 
tydliga fanns inget behov av följdfrågor. 
 
När data från respondenterna samlats in, analyserades först revisorernas svar mot varandra för 
att sedan koppla dessa till kreditgivarens svar. Detta för att se vad de har för gemensamma 
eller olika tankar inom ämnet.  
 
Den valda kreditgivarens åsikter känns aktuella och väsentliga, då denne arbetar på en av de 
största svenska bankerna och ansvarar för en betydande del av kreditgivningen till små och 
medelstora företag. Därför representerar kreditgivaren flera aktörers åsikter inom 
bankbranschen. Revisorerna med sin betydande erfarenhet gav oss ytterligare förklaringar på 
våra frågor utifrån sitt perspektiv, som utomstående experter inom området.  
 

2.3 Metodkritik 
Kvalitativ metod minskar möjligheten till generalisering, viket skulle vara möjligt vid 
kvantitativ metod och genomförande av enkätundersökningar. För att kunna dra fler slutsatser 
i vår undersökning, hade det eventuellt behövts göras fler intervjuer med personer verksamma 
inom branschen. Då kreditgivaren är ansvarig för en större grupp kreditgivare anser vi ändå 
att hans svar är tillräckliga för denna studie. Komplettering med revisorernas åsikter kring 
slopad revisionsplikt kan tyckas spekulerande, men de svar vi fått tyder på att valda revisorer 
hade en objektiv inställning till fenomenet.  
 
På grund av tidsmässiga skäl, samt som många företag har årsbokslut och är i behov av 
handledning och rådgivning inom olika ekonomiska frågor, har båda revisorer och 
bankpersonal mycket att göra under denna period. Därför avgränsar vi oss till den angivna 
tidsramen samt tillgängliga resurser och utför en kvalitativ studie inom det valda området. 
 
I efterhand har vi gått igenom frågeformuläret och insett att vi missat att ställa en fråga 
angående eventuella fördelar med slopad revisionsplikt. Från de svar som lämnats går det att 
utläsa vissa åsikter kring fördelarna, men det kan finnas mer som hade kommit fram vid en 
konkret och tydlig fråga angående detta.  
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2.4 Validitet & reliabilitet 

 
Johannessen & Tufte (2003) förklarar begreppen reliabilitet och validitet på följande sätt:  
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga data är. Data kan testas genom att samma 
undersökning upprepas eller att flera forskare, oberoende av varandra, får värdera data 
(interbedömarreliabilitet). (Johannessen & Tufte, 2003) 
 
Validitet handlar om hur bra, eller relevant, data representerar det fenomen som ska 
undersökas. Validitet består av begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet: 
(Johannessen & Tufte, 2003) 
 
Begreppsvaliditet: om data är giltiga, (valida) representationer av det fenomen som 
undersöks. I vilken mån finns det en samklang mellan de generella fenomenen som undersöks 
och de operationaliserade indikatorerna/variablerna. 
 
Intern validitet kan fastställas bara om alla ovidkommande variabler har kontrollerats. 
 
Yttre validitet avser generalisering:  

1. Från urval till population. I vilken mån urvalet är representativ för populationen. 
2. I vilken mån det är relevant att överföra resultat från en undersökning till andra 

områden och situationer i tid och rum. 
 
Vi levde upp till nästan alla ovan nämnda kriterier i vår studie genom en tydlig avgränsning 
och samling av både primär och sekundär data inom studiens valda område. Primär data 
består av personliga intervjuer med kompetenta respondenter inom kreditgivning och 
redovisning. Personliga intervjuer kommer presenteras enligt konfidentialitetskravet, dvs. att 
samlad data via intervjun ska förmedlas i anonymiserad form. Samlad sekundär data består av 
relaterad litteratur och forskningsartiklar inom området och anses därför vara relevant för 
denna studie.  
 
Användning av kvalitativ metod i denna studie gav oss möjlighet till utrymme för tolkning 
och tillämpning av mjuk data. 
 
Det är svårt att generalisera data av en kvalitativ undersökning, som endast sträcker sig över 
10 veckor, till hela populationen. Därför får yttre validitet vara den aspekten som skulle kunna 
prövas i framtida forskning inom området. 

 
2.5 Källkritik 

I studien finns det inte någon vetenskaplig artikel från det senaste året efter revisionspliktens 
avskaffande. Vid sökningar har vi enbart kunnat hitta artiklar om ämnet från perioden innan 
avskaffandet. Detta kan troligtvis bero på att det är ett nytt fenomen och dessa artiklar 
fortfarande är under arbetets gång och kommer publiceras offentligt inom en snar framtid. Det 
kan ha varit svårt för forskarna att kunna se några effekter från avskaffandet på denna korta 
tid. 
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3 Teori 

I kapitlet presenteras fyra teorier som bedöms vara användbara för denna studie: 
marknadseffektiv teori, beslutteori, agentteori och legitimitetsteorin. Här framställs tidigare 
forskning inom området, redovisningens kvalitativa egenskaper, kreditvärdighetsbedömning 

och kreditgivarens behov av redovisningsinformation. 
 

3.1 Marknadseffektiv teori 
Marknadseffektiv teori handlar om att alla aktörer på marknaden har tillgång till all relevant 
information så snart den blir tillgänglig. Således har alla fullständig information om priser, 
produkter och tjänster och perfekt konkurrens råder på en effektiv marknad. En effektiv 
marknadsföring främjar en ekonomisk tillväxt i landet. (Baker, 2000) 
 
I verkligheten är dock inte marknader alltid perfekta och information är inte alltid tillgänglig 
för alla aktörer. Informationen är istället utformad utifrån vissa länders och branschers 
specifikationer. Detta gör det svårt för en ny aktör att förstå och bedöma marknadssituationen 
utan en viss erfarenhet och engagemang. (Bagelius, 2003) Teorin anses relevant för att det i 
studien kommer att utredas hur kreditgivarens roll ser ut på en ineffektiv marknad, där slopad 
revisionsplikt för små och medelstora företag är ett faktum. 
 

3.2 Beslutsteori 
Beslutsteori handlar om människornas tillvägagångssätt inom beslutstagandet bland olika 
möjliga alternativ. Människan anses vara rationell, ”the economic man”, det vill säga att 
oavsett beslutssituation, rangordnar människan alla handlingsalternativ och dess konsekvenser 
och väljer det alternativ som resulterar i maximal nytta. Teori grundas på att vid 
beslutstagande är människan informerad och är fullt medveten om konsekvenser av sitt beslut. 
 (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1993) 
 
En rationell beslutsfattare antas gå igenom följande steg:1 

1. Fastställa problemet och klargöra målsättningen 
2. Ta reda på alla handlingsalternativ 
3. Ta reda på konsekvenserna för dessa alternativ 
4. Jämföra konsekvenserna med målsättningen 
5. Välja det alternativ som uppfyller målsättningen bäst 

 
I studien kommer att utredas hur kreditgivning beslutas i praktiken för de företag som har rätt 
att välja bort sin revisor.  
 

                                                
1 http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/beslutsteori.aspx 
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3.3 Agentteorin 

”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a 
rational agent to act on behalf of a principal when the agents interest would otherwise conflict 
with those of the principal. ” (Scott W.H., 2003) 
 
Olika avtal kan utarbetas för att ge en part incitament att agera i en huvudmans intresse och att 
maximera avtalsparternas välfärd. Beroende på vilket eget intresse man har, kan man välja att 
vinkla information till sin egen fördel. Teorin antar att det finns motverkande incitament 
mellan ledningen och ägarna. Detta leder oftast till att de strävar efter olika redovisningssätt. 
(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007) 
 
I små och medelstora företag är ofta ägarna och företagsledningen samma personer och därför 
finns inte alltid granskningsbehov i företagsledarnas prestation. Dessutom kan revisorn väljas 
bort från dessa företag. Ur kreditgivarens perspektiv, som har resursutbyte med företag, är det 
intressant att veta hur man förebygger uppkommandet av vinstmanipulering sedan 
revisionsplikten slopats. Vid frånvaro av reviderade företagsräkenskaper kan kreditgivarna  
utarbeta ett avtal för att öka säkerheten.  
 

3.4 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin visar olika strategier för företaget att legitimera sig i förhållande till 
intressenterna. Ljungdahl menar till exempel att redovisningen är ett sätt att upprätthålla 
företagets samhälleliga legitimitet när olika intressenter börjar ifrågasätta denna. Stora företag 
utsättas troligtvis för ett större samhälleligt tryck just för att de är stora. (Ljungdahl, 1999) 
 
Enligt denna teori är det viktigt att företagen bedömer alla intressentgruppers krav och 
tänkbara reaktioner på företagets agerande från intressenternas synvinkel. Detta för att 
företaget ska kunna agera på ett lämpligt sätt, eftersom det är väsentligt med intressenters 
fortsatta resursbidrag. Företagets legitimitet är viktigt för att intressenter har olika intressen 
och de gör troligtvis olika bedömningar av företagets legitimitet. (Ljungdahl, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
I studie kommer utredas vilka krav kreditgivarna kan ställa på små och medelstora företag 
efter revisionspliktens avskaffande.   

 
 
 

företaget          samhället 
socialt kontrakt 

             
 värderingar      värderingar 

= 
 

företaget måste se till att det finns 
överensstämmelse mellan företaget och samhällets 

värderingar för att inte drabbas av sanktioner från intressenterna 
Figur 2. Illustration av legitimitetsteorin1 
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3.5 Tidigare forskning 
Vi har bekantat oss med en del tidigare forskning där nyttan av revisionsarbete har undersökts 
utifrån kreditgivarens perspektiv och där forskarna är överens om att redovisningsinformation 
syftar till att ge intressenter underlag för ekonomiskt beslutsfattande. Företagets intressenter 
klassificeras efter inomstående och utomstående intressenter. Inomstående intressenter, till 
exempel företagsledningen, har bättre tillgång till information om företagets välmående än 
utomstående intressenter, till exempel kreditgivare. (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007).  
 
På uppdrag av BFN, bokföringsnämnden, har Birgitta Svensson genomfört en studie om 
redovisningsinformationens betydelse för finansiella institutioner. Hon nämner i sin studie att 
små och medelstora företag alltid har mer information om sin verksamhet än kreditgivaren 
har. Det beror bland annat på att dessa företag inte är lika uppvaktade av media som stora 
företag. Således är inte kreditgivarnas bevakningsmöjligheter lika tillfredsställande för att 
överbrygga de små och medelstora företagens informationsövertag. (Svensson, 2003) 
 
Årsredovisningar och kassaflödesanalys ger möjlighet till kreditgivare att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga. Dock ger årsredovisningen en bild av företagets välmående bara vid 
bokslutstillfället och därför kan inte kreditgivaren luta sig fullständigt bara mot 
årsredovisningar vid beslut om kreditgivning. Av den anledningen kritiserar Birgitta Svenson 
användning av årsredovisningar som ett viktigt underlag vid kreditgivning. Stor vikt lägger 
Svensson på långvariga relationer mellan företag och kreditgivare. Dessa relationer ökar 
kreditgivarens förtroende. Desto högre kreditvärdighet och förtroende företaget har desto 
större chans att krediten kommer beviljas av kreditgivaren. Resultatet av studien visar att 
kreditgivare högt uppskattar budgetar, vilken följs av företagets lönebild och kassaflöde. 
Balans- och resultaträkningen är dock av mindre betydelse. Information som bekräftar att 
företaget har en kontinuerlig betalningsförmåga är väsentlig. (Svensson, 2003) 
 
Precis som Svensson (2003) menar att kreditgivaren inte enbart kan luta sig mot 
årsredovisningar, har Duréndez Gómez-Guillamón (2004) studerat revisionsberättelsens 
betydelse. I sin studie lät han två i ämnet insatta grupper svara på en enkät om betydelsen av 
revisorns yttranden vid investeringar i bolag. Resultatet visar på att revisionsberättelsen har en 
viktig roll vid investerings- och finansieringsbeslut för både återförsäljare och kreditgivare. 

Informationen från bokslut spelar en betydande roll i kreditbedömningsfasen för beslut om 
kommersiella lån. Både banktjänstemän och analytiker försöker nämligen säkerställa 
riktigheten i den finansiella informationen genom att kräva revision av informationen. Därför 
föreslår författaren att följande frågor ställs: (Duréndez Gómez-Guillamón, 2004) 

- Reagerar långivare, investerare och andra intressenter olika på ett företag om dess 
finansiella rapporter har en kvalificerad åsikt? 

- Har formuläret från revisorsförbundet någon signifikant påverkan på bankens beslut 
vad gäller godkännande av lån till företaget? 

- Lånar banker ut mer när ett företags redovisning har blivit kvalificerad? 
 

Undersökningar gjorda i England visar att reviderade årsredovisningar i de flesta fall utgör ett 
väsentligt underlag i kreditbedömningsprocessen. Således skulle avskaffande av revisionsplikt 
leda till reducerade kostnader och minskad nytta i form av minskat förtroende. (Collis, 2003) 
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Tidigare forskning tyder på att forskarna är överens om att revisionsberättelsen har inflytande 
på kreditgivarnas beslut och är viktiga, speciellt när det gäller kreditgivning till nya kunder. 
Självklart skiljer det sig mellan olika branscher och också storleken på företaget, vilket har 
stor betydelse. Svensson är dock inne på att rapporteringskraven kanske inte alltid är 
nödvändiga, utan det viktiga är att kreditgivarna kan få den information de behöver av 
företagen. 
 
Samtliga artiklar har skrivits före revisionspliktens slopande och behandlar därför bara 
förväntningarna över dess konsekvenser och betydelse, inte hur det faktiskt har utvecklats. 
Det är fortfarande ett nytt fenomen och det är svårt att bilda sig en uppfattning ännu. Eftersom 
revisionspliktens avskaffande kom i kraft 1 november 2010, gör det att de första 
årsredovisningarna som inte skulle ha granskats av revisor skulle inträda den 31 oktober 2011. 
Därför kan det vara tidigt att bedöma effekter av revisionspliktens avskaffande redan nu. 
Samtidigt måste något ha inträffat under det senaste året. Efter slopad revisionsplikt, anser 
kreditgivarna fortfarande att revisionsberättelsen har lika stor betydelse vid beslut om 
kreditgivning eller har kreditgivarna utvecklat ett nytt sätt för att undersöka om ett lån kan 
beviljas, det återstår att utreda. 
 

3.6 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Redovisningsinformation har många syften att uppfylla och därför beskriver IASB2 i sin 
föreställningsram fyra huvudsakliga kvalitativa kriterier. (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 
2007) 
 
Första kriteriet, som är begriplighet, innebär att tydlig information ska lämnas till användarna, 
som förutsätts ha en viss förkunskap om bland annat affärsverksamhet och redovisning. 
Information får inte utelämnas endast med anledning av att den kan vara svår för vissa att 
förstå.(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007) 
 
Andra kriteriet, relevans, innebär att informationen bör vara relevant för olika användare och 
den är relevant om den underlättar värderingen av inträffade, närvarande samt framtida 
händelser. Information kan styrka eller justera tidigare bedömningar och den är relevant om 
tidigare prognoser bekräftas. Informationen om företagets ekonomiska ställning är något som 
aktieägare och långivare är i behov av och balansräkningen anses vara relevant. (Sundgren, 
Nilsson och Nilsson, s. 2007) 
 
Tredje kriteriet, tillförlitlighet, innebär att information är säker om den inte innehåller stora fel 
eller är bristande. Ibland är information relevant men så osäker att de finansiella rapporterna 
riskerar bli vilseledande om informationen skulle ingå i resultat- och balansräkningen. 
Detaljerade upplysningskrav ger användare goda möjligheter att bedöma tillförlitligheten i 
redovisningen. I situationer där det finns problematik med tillförlitligheten krävs det 
genomgripande upplysningar. (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007) 
 
Tredje kriteriet, tillförlitlighet, innebär att information är säker om den inte innehåller stora fel 
eller är bristande. Trots att information anses relevant kan den ibland vara osäker, vilket gör 
att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande om informationen skulle ingå i 

                                                
2 IASB = International Accounting Standards Board, en internationell organisation som verkar för att 
kvalitetsutveckla internationell finansiell redovisning och fungera för en internationell konvergens av 
redovisningsstandarder 
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resultat- och balansräkningen. Detaljerade upplysningskrav ger användare goda möjligheter 
att bedöma tillförlitligheten i redovisningen. I situationer där det finns problematik med 
tillförlitligheten krävs det genomgripande upplysningar. (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 
2007) 
 
Fjärde kriteriet, jämförbarhet, är viktigt för att det möjliggör för olika intressenter att få en 
uppfattning om företags finansiella ställning. En förutsättning är att likartade händelser 
redovisas likformigt, konsekvent och baseras på samma principer och metoder över tid.  
(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007) 
 
På grund av olika situationer och brist på metoder för sammanvägning dem emellan, kan det 
vara svårt att leva upp de kvalitativa kriterierna samtidigt. Till exempel relevant information 
kan påverkas av politiska överväganden samt beslutsfattarnas policy. Tillförlitlighet kan vara 
hög, parallellt som informationen är föråldrad eller oväsentlig. (Sundgren, Nilsson och 
Nilsson, 2007) 
 

3.7 Kreditvärdighetsbedömning 
Kreditvärdighetsbedömning delas på inhämtning av information, bearbetning, analys och 
tolkning av information samt beslut. När kreditbeslutet är fattat kan processen tyckas vara 
avslutad. Kreditgivaren följer kontinuerligt upp företagets kreditvärdighet så länge företaget 
existerar och de båda har kommersiell interaktion med varandra. Bedömningen initieras av ny 
kreditansökan och vid uppföljning, övervakning och kontroll av tidigare ingående kreditavtal. 
(Svensson 2007)  
 
Finansieringsprocessen ser ut på följande sätt: 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ⎜ Integritetspolicy & användarvillkor 
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3.8 Kreditgivarens behov av redovisningsinformation 

Allvarliga finansiella problem leder oftast till att företag försätts i konkurrs, vilket medför 
negativa konsekvenser för bankerna. Därför har kreditgivare behov av information om 
företagets ekonomiska ställning, för att kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga. 
Innan krediten beviljas måste kreditgivaren få garantier om att företaget har en stabil 
ekonomi. I kritiska situationer uppstår det behov av införande av s.k. ”debt covenans”, vilket 
ger möjlighet till kreditgivaren att säga upp krediten eller ändra villkoren om det visar sig att 
företagets kreditvärdighet påverkas i negativ riktning. (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007) 
 
Bedömning av företagets återbetalningsförmåga av amorteringar och ränta, samt krav på 
tillförlitlig säkerhet är bankernas största skyldighet enligt lagen.  (BrL 2:13)  
Bankerna kan inte genomföra granskning av företagets ekonomi med hjälp av andra 
kreditgivare på grund av att bankerna har tystnadsplikt, dvs. att all information som inte är 
offentlig är privat. (BrL 1:10)  
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras den empiri som består av insamlad data via intervjuer 

 
4.1 Insamlad data från kreditgivare 

 
1. Vilken typ av information har du behov av vid kreditbeslut?  

Den information som kreditgivaren har behov av är den om företagets verksamhet samt affärsidé och 
vad det är som gör företaget speciellt. Kreditgivaren behöver veta vad företaget gör och vilka 
förutsättningar som finns för att företaget ska kunna hålla sig på önskad nivå på marknaden. 

 

2. Vad har revisionsberättelsen för informationsvärde och ger revisionsberättelsen den 
information du vill ha? 

Revisionsberättelsen har enligt kreditgivaren ett väsentligt värde då den informerar om företaget sköter 
sig bra eller inte. Då den informerar om företaget följer lagarna och sköter sig som det ska eller inte så 
ger revisionsberättelsen den information som kreditgivaren är i behov av. 

 

3. Hur stor betydelse har reviderad årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små 
och medelstora företag?  

Årsredovisningen är mycket viktig enligt kreditgivaren, då en väsentlig utgångspunkt för dem är 
relevanta och korrekta uppgifter. Dessa är nämligen en garanti och en historia menar kreditgivaren. 
Till exempel så har historien, i form av årsredovisningar, stor betydelse för bedömningen av budget till 
nästkommande år.  

Kreditgivaren menar vidare att revisorer tryggar utgångspunkten för vidare prognoser och uppskattas 
som en viktig kontrollinstans.  

 

4. Vad tillför revisionen för dig i ditt arbete?  

Revisionen tillför reviderade siffror som kreditgivaren anser är nödvändiga. Får kreditgivaren inte 
reviderade siffror från revisorn måste bankerna själva revidera dessa, vilket kommer göra det betydligt 
svårare för kreditgivarna.  

 

5. Vilka andra faktorer påverkar ditt beslut?  

Här menar kreditgivaren att det absolut viktigaste är att det finns planer på återbetalningar, i form av 
ränta och amortering, samt en kassaflödesanalys och att företaget förväntas fortleva. 

 
6. Håller du med att revision för små bolag borde vara frivillig?  

Här har kreditgivaren två olika åsikter. Personligen kan kreditgivaren tänka sig att revisionen för små 
bolag borde vara frivillig precis som den är idag. Däremot håller denne inte med om detta som 
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kreditgivare, då han anser att de måste ha reviderade siffror för att ha en garanti, eftersom det inte 
finns någon kontrollinstans annars. Det är inte bara för bankernas skull utan även för företaget menar 
kreditgivaren. 

 
7. Om årsredovisningen inte är reviderad av en revisor, hur skulle detta påverka ditt arbete?  

Det kommer bli svårt för kreditgivarna att bedöma företagets kreditvärdighet och bedöma om siffrorna 
är korrekta, vilket kommer att påverka deras arbete negativt. Detta gör att kreditgivarna själva måste 
utarbeta ett system utöver det vanliga och med hjälp av en tredje parter, som exempelvis en 
auktoriserad revisor och oberoende expert inom området, utreda företagets kreditvärdighet. 

 

8. Skulle det då krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller skapa 
förtroende?  

Enligt kreditgivaren skulle detta behövas i form av intyg från auktoriserade revisorer som utomstående 
expert inom området.  

 
9. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer att lämna 

reviderade årsredovisningar och de som avstår? Om ja, tror du att detta kan leda till att färre 
bolag kommer att beviljas kredit?  

Det kommer absolut att bli en skillnad, då kreditgivarna inte kan bedöma företaget utan en 
trovärdig analys och det kan säkerligen bli så att färre bolag kommer att beviljas kredit om ingen 
annan får den kontrollfunktion som revisorerna har.  

 

10. Hur går ni tillväga när ni beviljar kredit för företag som inte omfattas av revisionsplikt? 

Ännu har kreditgivaren inte stött på problemet, eftersom de kunder som inte omfattas av 
revisionsplikten ändå har valt att behålla revisorn för sin egen skull. Annars skulle revisor krävas för 
att kunna bedöma trovärdigheten av siffrorna.  

    
11. Hur påverkas säkerheten, anses det mer riskfyllt att bevilja lån till företag som inte omfattas 

av revisionsplikt?  

Säkerheten påverkas, framförallt att företaget reviderar siffrorna själva. Då vet kreditgivarna inte 
längre om siffrorna är korrekta, hur företaget kassaflöde påverkas och vilken återbetalningsförmåga 
som företaget har.  

 
12. Hur stor roll spelar det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  

Banken kommer att kräva säkerhet i alla fall, då det är reviderade siffror som ger möjlighet till en 
objektiv bedömning. Kreditgivaren menar att det inte gör så stor skillnad ifall ägarna inte har 
personligt ansvar, då det går att lösa problemet genom att till exempel begära att ägarna ska framgå 
som borgenärer. 
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13. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  

Alla de bolag som kreditgivaren arbetar med har själva valt att behålla sin revisor. De fortsätter att 
revidera sina bokslut med hjälp av en revisor eftersom företagen själva vill känna sig trygga. Det finns 
också ägare som har intresse av reviderade bokslut för att kunna se företagsledningens prestation. Det 
skulle annars vara svårt att göra en analys, då man istället måste hitta någon annan oberoende expert 
inom området, för att en analys ska kunna göras som kan baseras på tillförlitliga grunder.  

 
14. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen skyldighet 

finns. Tror du att det skulle kunna vara liknade utveckling i Sverige om revisionen blir helt 
frivillig? 

Detta tror kreditgivaren är mycket möjligt, då det annars blir en brist på kontroll. Kreditgivaren vill ha 
reviderade årsredovisningar oavsett om det är avreglerat av den svenska staten. 

 

4.2 Insamlad data från revisorerna 
Vi har till vårt arbete samlat in information från två auktoriserade revisorer, där den ena 
tidigare har arbetat på en av de största revisionsbyråerna och nu har en egen revisionsbyrå. 
Denne har många års erfarenhet och arbetar med redovisning av företag inom flera olika 
branscher. Den andra arbetar som revisor på Skatteverket och har många års erfarenhet från 
denna roll. I jämförelse mellan deras svar upptäcktes att åsikterna i flera av frågorna skiljer 
sig åt mellan dessa två, samtidigt som de är överens i andra frågor. För att skilja dem åt i deras 
svar kommer vi i texten kalla revisorn med egen revisionsbyrå för revisor A och 
skatterevisorn för revisor B.  

1. Vilket informationsvärde bedömer du att revisionsberättelsen har vid beslut om 
kreditgivning? 

Båda revisorerna är i denna fråga överens om att revisionsberättelsen har ett relativt högt 
informationsvärde. Revisor A nämner i frågan att det som revisionsberättelsen egentligen gör 
är att informera om det finns några brister i bokföringen vid en viss tidpunkt. För 
kreditgivaren är det intressant om det finns några ofördelaktiga kommentarer i 
revisionsberättelsen och hon nämner som exempel ifall arbetsgivaravgifter och moms betalas i 
tid eller om det finns förbjudna lån.  

Revisor B ser inte bristerna, utan nämner istället att revisionsberättelsen oftast visar att det är 
god ordning i räkenskaperna.  

 

2. Anser du att revisionsberättelsen tillfredsställer den information som behövs vid beslut 
om kreditgivning?   

Även på denna fråga är de överens om att revisionsberättelsen inte tillfredställer den 
information som behövs, och revisor A menar att revisionsberättelsen endast talar om hur 
läget har varit och är just vid bokslutstillfället. Revisor B menar att den inte är heltäckande 
eftersom revisorn många gånger har svårt att granska intäktsunderlagen och menar vidare att 
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detta framförallt gäller i kontantbranscher.   

 

3. Hur stor betydelse har årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små 
och medelstora företag?  

Revisor B tyckte att det var svårt att svara på denna fråga, men trodde ändå att 
årsredovisningen borde ha ganska stor betydelse. Det vi kan se är att även revisor A anser att 
årsredovisningen har en viss betydelse, då de snabba förändringar som kan ske i ett bolag kan 
ge förödande konsekvenser på kort tid. Revisorn menar att det till exempel kan vara 
lagervärdet som är för högt eller för lågt värderat eller kanske till och med föråldrat. Revisor 
A menar också att årsredovisningen endast har betydelse i sin roll som skatteunderlag. 

 

4. Vilka andra faktorer som kan påverka beslut om kreditgivning?  

Det vi kan få ut ur dessa svar är att de egentligen nämner samma faktorer, men med olika ord. 
Revisor A nämner vilka tillgångar som finns i företaget och hur mycket som är belånat, 
medan revisor B nämner företagets betalningspålitlighet vid tidigare lån. Vidare nämner 
revisor A om bolaget är en ny kund eller om kreditgivaren och bolaget har haft tidigare 
affärer. Detta kan vi koppla ihop med den säkerhet som revisor B nämner. Konjunktur och 
bransch är ytterligare faktorer som kan påverka beslutet enligt revisor B. 
 
 

5. Håller du med att revision för små bolag borde vara frivillig?  

Här skiljer sig de båda revisorernas svar, då revisor A håller med om att revisionen borde vara 
frivillig, precis på det sätt som den är idag. Revisor B håller däremot inte med om detta, 
förutom för företag som är ännu mindre än vad som nu är fallet.  

 
 

6. Skulle det krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller 
skapa förtroende?  

På denna fråga var det inte någon av revisorerna som visste vad det skulle kunna vara eller 
vem som skulle upprätta det. 

 
7. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer 

att lämna reviderade årsredovisningar och de som avstår? Om ja, tror du att detta 
kan leda till att färre bolag kommer att beviljas kredit?  

Revisor B har på denna fråga svarat att banken troligtvis kommer att göra skillnad mellan 
företagen som lämnar reviderade årsredovisningar och de som inte gör det, men revisorn vet 
inte om det kan leda till att färre beviljas kredit.  
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Revisor A tror däremot inte att bankerna kommer att göra någon skillnad mellan företagen. 
Idag finns de handelsbolag och enskilda firmor som både omsätter mer, har en högre 
balansomslutning och har fler anställda än vad kriterierna är för de små företag som inte har 
någon revisionsplikt. Enligt revisorn är bankens krav att det ska finnas tillgångar att belåna, 
men att det också måste finnas ett bokslut och en deklaration samt bokföringen för året som 
kreditgivaren kan använda för att basera sin uppfattning på. Revisorn menar att risken för att 
färre företag skulle beviljas kredit är väldigt liten, då substansen i företaget är densamma som 
tidigare.  

 

8. Hur kan säkerheten påverkas genom att bevilja lån till företag som inte omfattas av 
revisionsplikt?  

På denna fråga har vi tyvärr inte fått något svar från revisor B, men revisor A tror att banken 
kommer att begära personliga säkerheter från aktieägare, dvs. att aktieägarna får gå i borgen 
för företaget. 

 

9. Hur stor roll spelar det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  

Här hänvisar revisor A till frågan ovan och menar att banken kommer lösa detta genom att 
begära personligt ansvar från aktieägarna i det fallet.  

Enligt revisor B spelar detta en viss roll, då denne tror att ägarna är noggrannare vid driften av 
företaget om de har ett personligt ansvar.  

 
10. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  

Revisor A tror att detta har gjort att många företag ser mervärdet av att ha en revisor. Det 
handlar inte bara om att företaget ska ha revisorn för revisionens skull, utan istället se 
mervärdet av att få kunnig hjälp. Vidare menar revisorn att andra anlitar bokföringsbyråer för 
att sköta bokföring och deklarationer, vilka utför arbetet enligt bokföringslagen och 
skattelagen.  

En del företagare tror att de kan spara pengar genom att inte betala en revisor, men revisor B 
tror att de kanske kan förlora ännu mer genom att inte få den hjälp de är i behov av. Här ges 
exempel på om företaget skulle göra en felredovisning eller om företaget har dåligt förda 
räkenskaper, vilket i sin tur kan medföra stora kostnader för företaget.  

 
11. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen 

skyldighet finns. Tror du att det skulle vara liknade utveckling i Sverige om revisionen 
blir helt frivillig? 

Enligt revisor B skulle det kunna bli en liknande utveckling i Sverige. Revisor A däremot tror 
inte detta, men om det skulle utlovas stora krediter så är det ändå inte helt orimligt att banken 
begär att en revisor tillsätts. 
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5. Analys 

I kapitlet utförs analys av insamlad data och kopplingen till teorierna 
 

5.1. Analys av kreditgivarens svar 
Revisionsberättelsen har ett väsentligt värde och ger kreditgivarna den information som de är i 
behov av.  Likaså är årsredovisningen mycket viktig, då både de nya uppgifterna och de 
historiska årsredovisningarna, har betydelse för exempelvis bedömningen av budget till 
nästkommande år.  
 
Kreditgivaren påpekar flera gånger under intervjun betydelsen av reviderade siffror vid en 
kreditgivningsbedömning. Om detta inte finns måste en sådan göras av banken själva, vilket 
skulle göra det svårare för dem och påverka arbetet negativt. Det kan istället bli så att 
bankerna måste ta hjälp av en tredje part, till exempel en auktoriserad revisor, för att utreda 
företagets kreditvärdighet.  
 
Något som vi anser intressant är det faktum att kreditgivaren själv tycker att revisionen borde 
vara frivillig, precis som den är idag, men i sin yrkesroll anser det nödvändigt med 
revisionsplikten, då kreditgivaren är i stort behov av reviderade siffror. I annat fall skulle det 
inte finnas någon kontrollinstans. Detta är viktigt, inte bara för bankerna, utan även för 
företaget.  
 
Kreditgivaren tror vidare att det kommer bli en skillnad mellan bedömningen av olika företag, 
beroende på om företaget har revisor eller inte, och även att färre bolag kan tänkas beviljas 
kredit. Alla de företag som kreditgivaren själv har kontakt med har valt att än så länge behålla 
revisorn för sin egen skull. Även om de inte själva hade tagit detta beslut hade de blivit 
tvungna till det enligt kreditgivaren, som menar att banken skulle kräva revisor för att kunna 
bedöma både trovärdigheten och återbetalningsförmågan hos företaget, innan en kredit skulle 
beviljas. Ett alternativ skulle möjligtvis vara att banken istället kräver ägarna som borgenärer 
för företaget.  
 
 

5.2. Analys av revisorernas svar 
Revisionsberättelsen har ett relativt högt värde vid beslut om kreditgivning enligt båda 
revisorerna, men de är också överens om att den inte tillfredsställer den information som 
behövs vid beslut om kreditgivning. Vissa bitar täcks helt enkelt inte. Det som är intressant 
vad gäller revisionsberättelsen är att de ändå ser denna från två helt olika synsätt. Revisor A 
menar nämligen att revisionsberättelsen bara informerar om de brister som finns i 
bokföringen, medan Revisor B istället menar att revisionsberättelsen oftast visar att det är god 
ordning i räkenskaperna. Egentligen hade vi kanske kunnat förstå dessa svar om det hade varit 
tvärtom. Revisor A arbetar nära företagen och har god överblick övar läget, vilket kan göra att 
både det som är rätt och det som är fel tas upp. Revisor B däremot går ofta in och tittar på 
företagen då Skatteverket väljer att granska vissa företag. Därför kan man tänka sig att 
revisionsberättelsen för Revisor B pekar på felaktigheter eftersom det är det han ska titta efter. 
Istället tror vi att dessa svar kan tänkas vara påverkade av deras åsikt om revisionspliktens 
avskaffande. Även årsredovisningen anses ha betydelse vid kreditgivningen, men enligt 
Revisor A endast i sin roll som skatteunderlag. 
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En fråga som anses extra intressant är den som belyser om banken kommer göra skillnad 
mellan de företag som frivilligt väljer att ha en revisor, och de som avstår, och om detta kan 
leda till att färre beviljas kredit. På denna fråga svarar Revisor B att bankerna troligtvis 
kommer göra skillnad mellan företagen, men inte att detta kommer påverka att färre kommer 
beviljas kredit. Revisor A tror däremot inte att det kommer göras någon skillnad och påpekar 
att handelsbolag och enskilda firmor som både omsätter mer, har en högre balansomslutning 
och har fler anställda, än vad som är gränsvärdet för kraven, ändå inte har någon 
revisionsplikt. Revisor A pekar alltså på att det inte borde göras någon skillnad på mindre 
aktiebolag och handelsbolag eller enskilda firmor. Eftersom substansen i företaget är 
densamma som tidigare tror revisorn inte heller att färre företag skulle beviljas kredit. Detta är 
en intressant koppling, som vi själva inte har tänkt på tidigare.  
 
Enligt båda revisorerna kan det tänkas troligt att företagets ledning och ägare kommer tvingas 
ha ett mer personligt ansvar i bolaget av banken mot vad som gäller idag. Revisor B tror 
nämligen att ägarna till exempel är mer noggranna vid driften av företaget om de har ett 
personligt ansvar. Något annat som kan tänkas hända är att banken kommer att kräva 
reviderade årsredovisningar för att bevilja krediter, i alla fall om det skulle utlovas stora 
krediter, menar revisor A. Både tror därmed att banken kommer att ställa fler krav på 
företaget för att kunna bevilja krediten på samma nivå som idag. 
 
Revisorerna fick sammanfatta de konsekvenser de ser av revisionspliktens avskaffande och i 
deras svar går det att se deras personliga inställning till revisionsplikten över lag. Revisor B 
menar att en del företagare tror att de kan spara pengar genom att inte betala en revisor, men 
om de inte får den hjälp de behöver kan de förlora desto mer. Exempel på detta är om de 
skulle göra en felredovisning eller har dåligt förda räkenskaper som gör att de får betala 
tilläggsskatt. Denna revisor är som sagt skatterevisor och genom den branschen har Revisor B 
kunskap och erfarenheter om just skattetillägg och andra kostnader som tillkommer vid fel 
och nämner därmed bara de negativa konsekvenser revisorn har kunnat se och som har 
koppling till dennes revisorroll.  
 
Däremot kan Revisor A se att många företag nu ser mervärdet med att ha en revisor och att 
det inte handlar om att ha en revisor för revisionens skull och för att det är ett måste, utan att 
man nu ser att det går att få kunnig hjälp inom området. Detta är en positiv konsekvens av 
revisionspliktens avskaffande.  
 
Något som kan anses förvånansvärt är att när vi slutligen frågade revisorerna om de tycker att 
revision för små bolag borde vara frivillig, har revisor A en positiv syn på detta och tycker att 
det är bra precis som det har blivit nu. Trots sitt arbete och egna revisionsbyrå anser Revisor 
A att revisionspliktens avskaffande för små och medelstora företag är något positivt. Revisor 
B är inte lika positiv till detta beslut och håller inte alls med. Den skulle möjligtvis vara 
frivillig för företag som är ännu mindre än vad som nu är fallet, men till och med där är 
Revisor B osäker om detta. Deras olika branscher kan eventuellt spela stor roll i deras åsikter 
med tanke på det vi tidigare nämnde om att de har olika erfarenheter, men också olika mål. 
Egentligen är det så att revisor A i sitt arbete ska granska företagets arbete med bokföringen 
och annat, medan revisor B i sin tur faktiskt på sätt och vis ska granska revisorers arbete 
genom revisionsberättelsen om de misstänker att det ligger något fel i redovisningen och 
måste utreda detta. Detta gör att det är självklart att de har olika synsätt vad gäller 
revisionsplikten.  
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Om vi tittar på frågorna över lag är det ganska intressant att revisor A på första frågan tycker 
att revisionsberättelsen har ett högt informationsvärde för kreditgivningen och även att 
årsredovisningen har betydelse. Och för att banken ska kunna bevilja kredit menar Revisor A 
vidare att banken antagligen kommer börja begära personliga säkerheter från ägarna och även 
att det finns en möjlighet att banken kommer kräva reviderade årsredovisningen från 
företaget. Dessa svar tyder på att revisionsplikten har betydelse för kreditgivarna och att 
banken kommer att kräva en del åtgärder från företagen, även nu när revisionsplikten slopats. 
Ändå tycker Revisor A att det är rätt att revisionsplikten avskaffades, vilket till viss del kan 
bero på konsekvenser för revisorn själv och det egna företaget, även om inte alla intressenter 
påverkas på samma sätt. 
 

5.3 Analysernas koppling till teorierna 
Vi har utgått ifrån marknadseffektiv teori, som grundas på att alla aktörer på marknaden har 
tillgång till fullständig information och fick bekräftelse på att verkligheten ser långtifrån ut 
som teorins antaganden. Kontrollinstansen för små och medelstora företag blev frivillig enligt 
lagen och således begränsas kreditgivarens tillgång till reviderade siffror, som har en väsentlig 
roll för beslutprocessen om beviljande av krediter.  

Här påminner marknadseffektiv teori väldigt mycket om beslutsteori, då även beslutsteori 
utgår ifrån att alla aktörer på marknaden har tillgång till fullständig information om möjliga 
alternativ och sannolika konsekvenser som alternativen leder till, för att kunna maximera sin 
nytta och välja bästa tänkbara alternativ. Även här bekräftades att verkligheten inte ser ut som 
teorins antaganden, till exempel om man ser till kreditgivaren. Denne har, enligt vår 
undersökning, fortfarande ett stort behov av reviderad information för att kunna välja det 
alternativ som låter maximera beslutstagandets egen nytta. Här har kreditgivaren 
beslutstagarrollen. Ur kreditgivarens perspektiv prioriteras säkerheten och garantier av 
återbetalning av ränta och amorteringar i första hand. Chansen är stor att kreditgivaren 
kommer att kräva inflytande av en tredje oberoende part, en expert inom området som skulle 
ta över revisorns roll. Annars kan troligtvis bankerna själva tvingas ta den rollen, vilket 
kommer påverka deras arbete negativt och kommer leda till att färre krediter beviljas. 
Ytterligare ett alternativ finns och det är att bankerna kan kräva ägarna att framträda som 
företagets borgenärer innan krediten beviljas, eftersom säkerhet är en viktig faktor i 
bankbranschen. 

Angående agentteorin i diskussionen om slopad revisionsplikt för små och medelstora företag, 
tänker vi på att ägarna och företagsledningen ofta framgår som samma personer. Därför finns 
inte alltid granskningsbehov av företagsledarnas prestation och därmed kan det finnas 
anledning för att välja bort revisorn, något de nu kan göra med lagen på sin sida. Ur 
kreditgivarens perspektiv, som har resursutbyte med företag, är det viktigt att ha tillgång till 
reviderad information om företagets ekonomiska ställning, för att kunna eliminera 
uppkommandet av vinstmanipulering. Därför kan det uppstå en konfliktsituation mellan 
kreditgivaren och företagets ägare. Eftersom banken har makten att bevilja krediter så har den 
också makten att sammanställa det kreditavtalet som passar bankerna bäst, det vill säga till 
bankernas fördel. Klausuler i kreditavtal ger kreditgivare rätt att säga upp krediten eller 
förändra villkoren, för att kunna reducera uppkommandet av eventuella risker med en kredit. 
Enlig de svar vi fick av våra respondenter väljer de flesta företag att behålla revisorn med 
förklaring att de gör det även för sin egen skull. 

När det gäller legitimitetsteorin så är det mycket viktigt att företaget har andra intressenters 
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åsikter i åtanke. Detta för att företaget har en kommersiell integration med dessa och just 
deras bedömning kommer att påverka företagets ställning på marknaden. Med andra ord, 
intressenter kan påverka företagets fortlevnad. Sanktioner, bojkotter och liknade åtgärder kan 
förekomma om företaget inte agerar på ett lämpligt sätt, på en marknad där intressenternas 
synpunkter måste tas hänsyn till. Här ser vi förbindelse mellan ett företag och en kreditgivare. 
Vilka relationer de har med varandra och under vilka förutsättningar dessa relationer kan 
existera över huvud taget. I situationen där ett företag har åtaganden gentemot banken, måste 
företaget acceptera bankernas villkor för att kunna ha en kommersiell integration med dessa. 
De viktigaste villkoren i det fallet är närvaro av reviderade siffror om företagets ekonomiska 
ställning och garantier att företaget undgår att hamna på obestånd. 
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6. Slutsats 
I kapitlet presenteras de slutsatser som grundas på utvärdering av insamlad data 

 
Eftersom revisionspliktens avskaffande kom i kraft 1 november 2010, gör det att de första 
årsredovisningarna som inte skulle ha granskats av revisor skulle inträda den 31 oktober 2011. 
Respondenterna i studien har nämnt att de än så länge inte har någon erfarenhet av samarbete 
med företag som har valt bort revisorn, eftersom alla företag som de arbetar med, har valt att 
behålla denne. Det betyder att reviderade årsredovisningar samt revisionsberättelser 
fortfarande är en viktig del för företagen själva och även ur kreditgivarens perspektiv. Här 
bekräftas det som Duréndez Gómez- Guillamón kom fram i sin studie år 2004 rörande 
revisionsberättelsens betydelse.  

Däremot tyder Birgitta Svenssons studie från år 2003 på att kreditgivaren inte enbart kan luta 
sig mot årsredovisningar, då dessa uppskattas som ett historiskt underlag. Detta är något som 
en av våra respondenter håller med om, trots sin åsikt om årsredovisningens betydelse. Den 
åsikten strävar mot kreditgivarens åsikt, vilken tycker att även reviderade årsredovisningar 
och revisionsberättelsen är ett historiskt underlag, så närvaro av dessa har en stor betydelse för 
utgångspunktens tillförlitlighet då säkerhetsfaktorn är en viktig del i bankbranschen.  

Därmed finns risken att bankerna skulle behandla företagen olika, beroende på om det finns 
tillförlitliga underlag, vilka kommer ligga till grunden av företagets kreditvärdighet. För att 
minska tillgänglighet på krediter och reducera risken, kommer bankerna eventuellt att höja 
räntan och sammanställa avtal som kan leda till att färre bolag beviljas kredit. 

För att förebygga uppkommandet av möjliga negativa effekter kan vi tillråda att företagen bör 
behålla revisorn eller att ägarna skulle framgå som borgenärer för att uppfylla bankernas krav, 
om de har behov av kommersiell integration med banken.  

Det andra alternativet kan eventuellt vara, att ett företag anlitar en oberoende expert inom 
området som skulle granska företagets räkenskaper, innan inlämning av ansökan om en kredit. 

Det tredje alternativet för att förebygga uppkommandet av negativa effekter skulle vara, att 
företaget håller fokus på egna tillgångar som genererar likvida medel, för att stegvis kunna 
bygga upp egen potential i form av eget kapital som skulle öka företagets kreditvärdighet i 
kreditgivarens ögon. 
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7. Avslutande diskussion 

I kapitlet presenteras avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

 
Efter arbetets gång och insamlandet av data från respondenterna är det tydligt, att trots 
revisionspliktens avskaffande, ser de flesta fortfarande revisorns arbete som betydelsefullt, 
med tanke på att inte någon av våra respondenter har stött på något företag som hittills har 
valt bort revisorn. Trots detta är respondenterna från olika företag som storbank, Skatteverket 
och revisionsbyrå. Vi blev en aning förvånade över ett svar som vi fick från revisor A som 
driver egen revisionsbyrå. Där utrycker sig denne positivt mot revisionsplikt avskaffande för 
små och medelstora företag. Detta tyder på att revisorn har en objektiv inställning till 
fenomenet. 
 
Enligt våra respondenter är de största nackdelarna med revisionspliktens avskaffande, att det 
skulle kunna leda till att kreditgivarna ändå skulle kräva reviderade siffror av företagen och 
att de därmed måste koppla in en tredje part. Innan det har kommit in ett system för detta, kan 
det vara tidskrävande och även en kostnad för företaget. Om banken inte skulle få någon form 
av garantier från företaget kan det leda till att färre företag kommer att beviljas kredit.  
 
Även om företagen kommer spara in kostnaden för revisionen, kan det bli ännu dyrare för 
företagen utan någon revisor som kontrollerar räkenskaperna. Om något allvarligt fel skulle 
inträffa kan sanktioner och skattetillägget bli kostsamma.  
 
Fördelarna, förutom att få bort kostnaden, är att företaget inte längre ser revisorn som något 
onödigt tvång, utan istället kan se mervärdet av att få kompetent hjälp. Detta gör att företaget 
kan få en mer positiv syn på revisorns arbete. 
 
Avslutningsvis känner vi att detta har varit ett otroligt intressant ämne att studera. 
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Hittills har det inte skett några stora förändringar sedan revisionspliktens avskaffande. Det 
mesta tyder på att de flesta företagen fortfarande väljer att använda sig av en revisor, vilket 
också leder till att bankerna ännu inte har stött på några problem i kreditgivningsprocessen 
jämfört med tiden före revisionspliktens avskaffande. Därför skulle det vara intressant att om 
ett par år titta på hur mönstret, tendenser och preferenser kring fenomenet har förändrats samt 
om det har blivit några större effekter av revisionspliktens avskaffande i framtiden.  
 
Vid en studie med mindre begränsad tid skulle det vara tänkvärt att prata med ännu fler 
kreditgivare och revisorer för att se om de har samma åsikter som denna studies respondenter. 
Det skulle också vara värt att titta på andra intressenter än kreditgivarna, till exempel företaget 
själva, leverantörer eller kunderna och även på andra länder som har erfarenheter av avskaffad 
revisionsplikt. 
 
Ytterligare ett alternativ skulle vara att istället göra en kvantitativ studie för att ta reda på hur 
många företag som hittills valt att antingen behålla eller inte behålla revisorn och varför. 



Södertörns högskola                                            Kandidatuppsats 15 hp 
Institutionen för Ekonomi och Företagande                 Höstterminen 2011 
Företagsekonomi C  
 

 
Handledare: Cheick Wagué 
Författare: Oksana Brodin och Maria Lindén 
 

30 

8. Källhänvisningar 
Böcker: 
Bagelius, Nils (2003) Svenska företag åter i Österled hur svenska företag positionerade sig i 
Öst och minskade sin exponering för risk och säkerhet. Stockholms Universitet, Liber  
 
Baker, J Michael (2000) Marketing Theory, Thomson Learning 
 
Bakka J.F., Fivelsdal E., Lindkvist L. (1993) Organisationsteori, Liber – Hermonds, s. 204 
 
Collis Jill (2003) Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit. A Research Report 
for the DTI. DTI in Association with Kingston University 
 
Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, 
s 257-268  
 
Ljungdahl, Fredrik (1999) Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, 
begrepp, orsaker, Lund, Lund University Press, s. 13, 45 
 
Moberg, Krister (2003) Bolagsrevisorn – oberoende, ansvar, sekretess, Stockholm, Norstedts 
juridik s. 30 
 
Scott W.H. (2003) Financial Accounting Theory, ur Sundgren, Nilsson och Nilsson, 
Internationell redovisning, teori och praxis, 2007, s. 44 
 
Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik & Nilsson, Stellan (2007) Internationell redovisning, teori 
och praxis, 2007, Studentlitteratur AB, s. 50, 53-58 
 
Vetenskapliga artiklar: 
Collis Jill (2003) Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit. A Research Report 
for the DTI.  DTI in Association with Kingston University  
(http://www.bis.gov.uk/files/file25971.pdf) 
 
Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio (2003) "The usefulness of the audit report in 
investment and financing decisions", Managerial Auditing Journal, Vol. 18 Iss: 6/7, pp.549 – 
559 
 
Svensson, Birgitta (2000) Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora 
företags kreditvärdighet, Uppsala: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomikum, Uppsala 
universitet 
 
Elektroniska källor: 
En frivillig revision, Regeringskansliet: Pressmeddelande från Justitiedepartementet & 
Näringsdepartementet, (25 mars 2010)  
(http://www.regeringen.se/sb/d/7253/a/142681) 2011-11-29 
 
Ernest & Young: (http://www.ey.com/SE/sv/Services/Assurance/External-Audit-Services/Revision-
Agarledda-Vilka-behov-har-ditt-ftg-Intressentmodellen) 2011-11-28  
 
 



Södertörns högskola                                            Kandidatuppsats 15 hp 
Institutionen för Ekonomi och Företagande                 Höstterminen 2011 
Företagsekonomi C  
 

 
Handledare: Cheick Wagué 
Författare: Oksana Brodin och Maria Lindén 
 

31 

SOU 2008:32 – Avskaffande av revisionsplikten för små företag, Regeringskansliet, s. 1, 16, 
24, 71, 245 & 254  
(http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf) 2011-
12-03 
 
Thorell, Per & Norberg, Claes, 2008, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv, s. 
8, 17, 37 & 177  
(http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf) 2011-
11-28 
 
 
Tidigare uppsats: 
Granlund, Anna & Lind, Lina, 2005, Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag – en 
undersökning om möjliga effekter samt tre intressentgruppers inställningar i frågan, Lunds 
universitet, Lund 
 
 
 



Södertörns högskola                                            Kandidatuppsats 15 hp 
Institutionen för Ekonomi och Företagande                 Höstterminen 2011 
Företagsekonomi C  
 

 
Handledare: Cheick Wagué 
Författare: Oksana Brodin och Maria Lindén 
 

32 

 
Bilaga 1 Frågeformulär till kreditgivaren 
 
I samband med avskaffandet av revisionsplikten i november 2010, uppkom det olika debatter kring 
ämnet. Undersökningen handlar om vilka för- och nackdelar, utifrån kreditgivares perspektiv, som 
uppkom vid revisionspliktens avskaffande, samt vilka konsekvenser detta skulle föra med sig i 
framtiden. På grund av att det är ett nytt fenomen i Sverige och för att det inte finns mycket kunskap 
om detta, skulle det vara intressant att undersöka fenomenet och komma fram till slutsatser om hur 
uppkommandet av möjliga negativa effekter inom området skulle kunna förebyggas. Avsikten med 
denna uppsats är att kunna vara ett stöd till intressenter som arbetar med kreditgivning och till 
företagarna för små och medelstora företag.  
 
Stort tack att du ägnar din tid och besvarar följande frågor! 

 
1. Vilken typ av information har du behov av vid kreditbeslut?  
2. Vad har revisionsberättelsen för informationsvärde?  
3. Ger revisionsberättelsen den information du vill ha, är den adekvat?    
4. Hur stor betydelse har reviderad årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små 

och medelstora företag?  
5. Vad tillför revisionen för dig i ditt arbete?  
6. Vilka andra faktorer påverkar ditt beslut?  
7. Håller du med att revision för små bolag borde vara frivillig?  
8. Om årsredovisningen inte är reviderad av revisor, hur skulle detta påverka ditt arbete?  
9. Skulle det krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller skapa 

förtroende?  
10. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer att lämna 

reviderade årsredovisningar och de som avstår?  
11. Om ja, tror du att detta kan leda till att färre bolag kommer att beviljas kredit?  
12. Hur går ni tillväga när ni beviljar kredit för företag som inte omfattas av revisionsplikt?   
13. Hur påverkas säkerheten, anses det mer riskfyllt att bevilja lån till företag som inte omfattas av 

revisionsplikt?  
14. Hur stor roll spelar det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  
15. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  
16. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen skyldighet 

finns. Tror du att i Sverige skulle det vara liknade utveckling om revisionen blir frivillig helt 
och hållet? 
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Bilaga 2 Frågeformulär till revisorer 
 
I samband med avskaffandet av revisionsplikten i november 2010, uppkom det olika debatter kring 
ämnet. Undersökningen handlar om vilka för- och nackdelar, utifrån kreditgivares perspektiv, som 
uppkom vid revisionspliktens avskaffande, samt vilka konsekvenser detta skulle föra med sig i 
framtiden. På grund av att det är ett nytt fenomen i Sverige och för att det inte finns mycket kunskap 
om detta, skulle det vara intressant att undersöka fenomenet och komma fram till slutsatser om hur 
uppkommandet av möjliga negativa effekter inom området skulle kunna förebyggas. Avsikten med 
denna uppsats är att kunna vara ett stöd till intressenter som arbetar med kreditgivning och till 
företagarna för små och medelstora företag.  
 
Stort tack att du ägnar din tid och besvarar följande frågor! 

 
1. Vad har revisionsberättelsen för informationsvärde?  
2. Anser du att revisionsberättelsen tillfredsställer den information som behövs vid beslut om 

kreditgivning? 
3. Hur stor betydelse har årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små och 

medelstora företag?  
4. Vilka andra faktorer påverkar ditt beslut om kreditgivning?  
5. Håller du med att revision för små bolag borde vara frivillig?  
6. Skulle det krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller skapa 

förtroende?  
7. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer att lämna 

reviderade årsredovisningar och de som avstår? Om ja, tror du att detta kan leda till att färre 
bolag kommer att beviljas kredit?  

8. Hur kan säkerheten påverkas genom att bevilja lån till företag som inte omfattas av 
revisionsplikt?  

9. Hur stor roll spelar det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  
10. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  
11. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen skyldighet 

finns. Tror du att i Sverige skulle det vara liknade utveckling om revisionen blir frivillig helt 
och hållet? 
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Bilaga 3 Auktoriserad revisors svar 
 

1. Vilket informationsvärde bedömer du att revisionsberättelsen har vid beslut om kreditgivning? 

Revisionsberättelsen informerar om det finns brister i bokföringen vid en viss tidpunkt. Vad som 
kan vara intressant för kreditgivaren är om det finns några ofördelaktiga kommentarer i 
revisionsberättelsen. T ex att arbetsgivaravgifter och moms inte betalas i  rätt tid eller förbjudna lån 
osv. 

 
2. Anser du att revisionsberättelsen tillfredsställer den information som behövs vid beslut om 

kreditgivning?   

Nej, den talar endast om hur läget har varit och är just vid bokslutstillfället. 

 
3. Hur stor betydelse har årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små och 

medelstora företag?  

Årsredovisningen för mindre eller medelstora företag är endast ett skatteunderlag. Förändringar i 
bolaget kan ske snabbt t ex lagervärdet i bokslutet kan enligt dagens priser för högt eller för lågt 
värderat, föråldrat osv. vilket efter några månader från årsredovisningen kan ge förödande 
konsekvenser.  

 
4. Vilka andra faktorer som kan påverka beslut om kreditgivning?  

Vilka tillgångar det finns, hur mycket är belånat. Är bolaget en ny kund eller har kreditgivaren och 
bolaget haft affärer tidigare. 

 
5. Håller du med att revision för små bolag borde vara frivillig?  

Visst håller jag med om att det borde vara frivilligt för små bolag, vilket det ju också är.  

 
6. Skulle det krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller skapa 

förtroende?  

Vet inte vad det skulle vara eller vem som skulle upprätta det. 

 
7. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer att lämna 

reviderade årsredovisningar och de som avstår?  

Jag tror inte banken kommer att göra någon skillnad om det finns en reviderad årsredovisning för 
småföretag eller ej. I dag finns det Handelsbolag och Enskilda firmor som omsätter mera, har flera 
anställda och har en högre balansomslutning än vad kriterierna är för det bolag som inte har 
någon revisionsplikt. Bankens krav är ju att det finns tillgångar att belåna, men det måste ju finnas 
ett bokslut och en deklaration samt bokföringen under pågående år som kreditgivaren får basera 
sin uppfattning på. 
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Om ja, tror du att detta kan leda till att färre bolag kommer att beviljas kredit?  

Det tror jag inte. Substansen i företaget är ju detsamma. 

8. Hur kan påverkas säkerheten, att bevilja lån till företag som inte omfattas av revisionsplikt?  

Däremot tror jag att banken kommer att begära personliga säkerheter från aktieägare.(Borgen) 

9. Hur stor roll spelar det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  

Det kommer banken att lösa enligt ovan.(Borgen) 

10. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  

Jag tror att många av dessa företag ser mervärdet av att ha en revisor inte enbart för revisionens 
skull utan för mervärdet av att få kunnig hjälp. Andra anlitar bokföringsbyråer för att sköta 
bokföring och deklaration och dessa kommer då att utföra arbetet enligt bokföringslagen och 
skattelagen.  

11. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen skyldighet 
finns. Tror du att i Sverige skulle det vara liknade utveckling om revisionen blir helt frivillig? 

Inte allmänt, men om det är stora krediter som utlovas så är det inte helt orimligt att banken begär 
att en revisor tillsättas .   
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Bilaga 4 Skatteverksrevisorns svar 
 

1. Vilket informationsvärde bedömer du att revisionsberättelsen har vid beslut om kreditgivning? 
Den har ett relativt högt informationsvärde. Den visar i vart fall att det oftast är god ordning i 
räkenskaperna. 
 

2. Anser du att revisionsberättelsen tillfredsställer den information som behövs vid beslut om 
kreditgivning?  

Den är inte heltäckande eftersom revisorn många gånger har svårt att granska intäktsunderlagen, 
framförallt i kontantbranscher. Fusk med kassaregister, i vart fall före det att kassaregisterlagen 
trädde i kraft, var många gånger svårupptäckt och krävde djupa analyser av kassaregistret. Även nu 
när kassaregisterlagen gäller kan det vara svårt för en revisor att kontrollera att all 
kontantförsäljning registreras i kassaregistret. 
 

3. Hur stor betydelse har årsredovisningen för beslutsfattandet vid kreditgivning i små och 
medelstora företag?  

Svårt för mig att svara på, men den borde ha ganska stor betydelse. 
 

4. Vilka andra faktorer kan påverka beslut om kreditgivning?  
Konjunktur och bransch. Betalningspålitlighet vid tidigare lån. Säkerheter. 
 

5. Håller du med om att revision för små bolag borde vara frivillig?  
Nej, möjligheten för ännu mindre företag än vad som nu är fallet. 
 

6. Skulle det krävas någon annan typ av intyg från företaget för att upprätthålla eller skapa 
förtroende?  

Vet inte. 
 

7. Tror du att banken kommer att göra skillnad mellan småföretag som frivilligt väljer att lämna 
reviderade årsredovisningar och de som avstår?  

Ja. 
 
Om ja, tror du att detta kan leda till att färre bolag kommer att beviljas kredit?  
Vet inte. 
 
 

8. Hur stor roll har det att ägarna inte har något personligt ansvar i aktiebolag?  
Det har nog en viss roll då man kan tro att ägarna är noggrannare vid driften av företaget om de 
har personligt ansvar. 
 

9. Kan du sammanfatta de konsekvenser du ser av ett borttagande av revisionsplikten?  
En del företagare tror att de kan spara pengar på att slippa betala en revisor, men kan kanske 
förlora mer än så genom att inte få den hjälp de kanske behöver. En felredovisning, eller dåligt 
förda räkenskaper kan medföra stora kostnader exempelvis i samband med skatterevision (kan 
drabbas av skattetillägg). En annan konsekvens är att Skatteverket får lägga mer resurser på 
mindre företag. Skatteverket har fått möjlighet att göra besök hos företag för att kontrollera 
bokföringens status. Detta jobb gjordes tidigare av de externa revisorerna. 
 

10. I England kräver många banker reviderade årsredovisningar, trots att det ingen skyldighet 
finns. Tror du att det skulle vara liknade utveckling i Sverige om revisionen blir helt frivillig? 

Ja. 
 


