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Förord 
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Sammanfattning 
 
Idag måste alla aktiebolag låta sin årsredovisning granskas av en revisor. Detta har varit 
lagstadgat sedan 1983 oavsett bolagets storlek. För ett litet aktiebolag är kostnaden för att 
anlita en revisor betydligt tyngre än för ett större bolag och eftersom lagen om 
revisionsplikt gäller alla aktiebolag kan detta tyckas orättvist.  
 
Sverige är ett av få länder som fortfarande har kvar revisionsplikten för små aktiebolag. 
Svenskt Näringsliv har i en rapport kommit fram till slutsatsen att även Sverige bör 
avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. Ett förslag om ett slopande har lagts fram i 
den svenska budgetpropositionen för 2007 och är under utredning.  
 
Att ha ett reviderat årsbokslut att luta sig tillbaka på vid kreditärenden inger trovärdighet 
och ses som en säkerhet för banken och så även för företagen. Hur stor betydelse revisorn 
har i kreditprocessen har väckt vårt intresse och format vårt syfte med uppsatsen.  
 
Syftet är att undersöka om nyttan överstiger kostnaden för revision i små aktiebolag sett 
utifrån relationen mellan företaget och banken.  
 
För att uppnå detta syfte har vi samlat material genom intervjuer med banker och små 
aktiebolag. Informationen vi fick fram har analyserats och knutits an till vår teori.  
 
Slutsatsen vi kommit fram till är att revisionsplikten är viktig men inte nödvändig för att 
få tillgång till krediter, eftersom den kan kompenseras med andra typer av säkerheter. Vid 
en frivillig revision har företagen själva möjlighet att bedöma om nyttan överstiger 
kostnaden med revisionen.   
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel vill vi introducera läsaren för de problem som vi har valt att 

undersöka. Detta problem mynnar ut i tre forskningsfrågor och ett syfte som vi med 

denna uppsats vill besvara.  

 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag är en fråga som engagerar och lockar till 
debatt. Åsikterna i ämnet är många och ämnet berör såväl myndigheter, banker, revisorer 
och företagare.   
 
Revisionsplikten innebär idag att alla aktiebolag oavsett storlek ska låta en revisor 
granska dess redovisning och bokföring. Revisionsplikten infördes år 1983 och motivet 
till detta var att man lättare skulle kunna bekämpa ekonomisk brottslighet och att det 
skulle vara en hjälp för ägarna att uppmärksamma ekonomiska problem (Precht, 2005). 
 
För ett litet aktiebolag är kostnaden för att anlita en revisor betydligt tyngre än för ett 
större aktiebolag och eftersom lagen om revisionsplikt gäller alla aktiebolag kan detta 
tyckas orättvist.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Sverige är ett av få länder som har revisionsplikt kvar för alla aktiebolag oavsett storlek. 
Danmark har nyligen slopat sin och i Finland har ett förslag till en avskaffad 
revisionsplikt lagts fram (Aggestam Pontoppidan, 2007).  
 
I och med det nya EU-direktivet har justitierådet Bo Svensson tillsatt en utredning för att 
se över regelverket kring revisorer och revisionen i Sverige. Resultatet av utredningen 
ska presenteras i ett delbetänkande i mars 2008. Vart gränsen kommer att gå för befrielse 
från revision är ännu oklart. En lämplig storlek som nämnts är en årsomsättning på 3 
miljoner kronor och då berörs cirka 200 000 företag. Dessa företag betalar idag 
tillsammans 2 miljarder kronor i revisionsarvoden (Sandén, 2007).  

1.3 Problemformulering 
 
Förslaget att slopa revisionsplikten påverkar många parter. Att se denna fråga utifrån 
kreditgivarnas kontra småföretagens perspektiv väckte vårt intresse.  
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Vi har valt att utgå från nedanstående frågeställningar som vi vill besvara i vår uppsats.   
 

• Hur stor vikt lägger kreditgivarna vid ett reviderat årsbokslut? 
• Hur ställer sig småföretagen till en borttagen revisionsplikt? 
• Hur påverkas kreditbeslutet om företaget väljer att inte ha en reviderad 

årsredovisning?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om nyttan överstiger kostnaden för revision i små 
aktiebolag sett utifrån relationen mellan företaget och banken. 
 

1.5 Avgränsning   
 
Vi har valt att undersöka nyttan med revisionsplikten ur banken och småföretagarnas 
perspektiv. Först var vi inne på att belysa problematiken kring en slopad revisionsplikt 
från fyra olika håll, revisorn, banken, skattemyndigheten och småföretagen. Efter noga 
övervägande valde vi att istället inrikta oss på hur relationen mellan banken och 
småföretagen förändras om ett lagkrav på slopad revisionsplikt genomförs. Detta 
öppnade för att gå in djupare och studera olika bankers syn på förslaget samt hur det kan 
tänkas påverka olika sorters småföretag. 
 
Vi ska genomföra en kvalitativ undersökning där banken och företagare får framföra sina 
åsikter i form av intervjuer. Undersökningen riktar sig till fem olika företag inom olika 
branscher och två av Sveriges storbanker. Företagen som vi ska intervjua har olika stor 
omsättning vilket innebär att revisionskostnaden är av olika stor betydelse för dem. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1: I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en förståelse för vår 
problemställning och vårt syfte med uppsatsen. 
 
Kapitel 2: Kapitlet behandlar vår metod, d.v.s. hur vi gått tillväga för att utföra denna 
uppsats. 
 
Kapitel 3: Kapitel 3 ger vikt åt det teoretiska ramverk vi funnit vara lämpligt 
underlag för vår senare analys. 
 
Kapitel 4: Här finner läsaren resultatet från våra empiriska bravader i form av bl.a. en 
enkätundersökning och intervjuer,  
 
Kapitel 5:  I uppsatsens femte kapitel redovisar vi vår analys av empirin. Detta gör vi 
med utgångspunkt från vald teori. 
 
Kapitel 6:  I sjätte kapitlet för vi en slutdiskussion och presenterar vår slutsats. 
 
Kapitel 7: Kapitel 7 innehåller en trovärdighetsdiskussion samt källkritik. 

Figur: Disposition  
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2 Metod 
 
 

I detta kapitel skall vi beskriva vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår 

undersökning. Här nedan kan läsas om val av undersökningsmetod, data-

insamlingsmetod, begränsning och urval, genomförandet samt hur vi hittat litteraturen 

som vi använt som underlag. Att redogöra för vår metodik anser vi vara av stor vikt för 

att läsaren ska få en förståelse för hur vi kommit fram till vår tolkning och analys. 

 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När man genomför en studie finns det två grundläggande metoder att följa, kvalitativ och 
kvantitativ. 
 

2.1.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden är den mer matematiska, informationen som samlas in är i form 
av siffror. Vid en kvantitativ undersökning används ofta mätinstrument som 
frågeformulär som riktar sig till en större del av befolkningen med givna svarsalternativ 
(Jacobsen, 2002).  

2.1.2 Kvalitativ metod 
 
Den information som man får in av en kvalitativ undersökning är mer djupgående och i 
form av ord. Denna metod är mer flexibel och ger stort utrymme för både forskare och 
respondent att utveckla sina frågor och svar. Relationen mellan forskare och respondent 
blir också mer personlig och möjligheten att inte bara tolka det som sägs utan också 
kroppsspråk hos den intervjuade öppnar för en större förståelse ( Jacobsen, 2002).  
 
Den kvalitativa metoden är den metod vi valt att använda oss av eftersom den lämpar sig 
bäst i vår uppsats. Ämnet som vi undersöker är i nuläget oklart och för att skapa klarhet 
och besvara vår frågeställning finns ett behov av öppna diskussioner.   
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2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att samla in data genom intervjuer med ett antal respondenter. Den 
information som vi fick fram utgör vår uppsats empiri. 
 

2.2.1 Den individuella öppna intervjun  
 
Genom att öga mot öga och via telefon göra intervjuer har vi samlat fakta till vår uppsats. 
Att använda sig av detta tillvägagångssätt är mycket tidskrävande men öppnar för en bra 
dialog mellan respondenten och den som intervjuar. Vi använde oss av ett ganska öppet 
sätt att intervjua, så kallade semistrukturerade intervjuer, där frågor redan finns 
uppradade i en viss följd men svaren är helt öppna. På så vis finns det gott om utrymme 
för respondenten att uttrycka sina synpunkter samtidigt som informationen hamnar inom 
vissa ramar (Jacobsen, 2002).  
 
För att göra det lättare för respondenterna valde vi att genomföra intervjuerna på deras 
arbetsplatser. Bandspelare användes som hjälpmedel och komplement till egna 
anteckningar vid intervjutillfället.      
 

2.2.2 Primär och sekundärdata 
 
När man samlar in information finns det två sätt att angripa problemet. Det ena sättet är 
att använda primär data, det innebär att man på egen hand genom intervjuer och 
observationer samlar in den information man söker (Jacobsen, 2002). Våra primärdata 
består av intervjuer med banker och små aktiebolag i Värmland.     
 
Sekundärdata baserar sig på redan gjord forskning, alltså data som redan tagits fram av 
andra forskare. Detta sätt används ofta vid historisk forskning och annan 
samhällsvetenskaplig forskning (Jacobsen, 2002). De sekundärdata vi använder oss av 
består av facklitteratur, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.     
 

2.3 Val av respondenter 
 
När man jobbar utifrån den kvalitativa metoden är det viktigt att begränsa sig rätt i 
urvalsprocessen. Det är viktigt att sätta ett tak för hur många intervjuer som skall 
genomföras och hur mycket data som skall samlas in. Det är omöjligt att finna tid att på 
ett bra sätt analysera allt för stora mängder information. Den kvalitativa metoden letar 
inte trender eller generellt beteende utan eftersträvar det unika (Jacobsen, 2002). 
 
Först bestämde vi oss för antalet enheter som vi var intresserade av att ha med i 
uppsatsen. Vi kom fram till att två banker samt fem företag skulle vara lämpligt för vår 
studie.  
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När vi skulle välja vilka banker som kunde vara intressanta att intervjua tillfrågade vi 
Handelsbanken och Swedbank. Utöver det faktum att båda dessa banker är bland de 
största i Sverige valdes de på grund av personliga kontakter. Även den geografiska 
aspekten spelade roll när vi valde vilka som skulle tillfrågas eftersom vi valt att göra 
personliga intervjuer.  
 
Företagen vi valde att intervjua fick vi fram med hjälp av ett företagsregister. Vi valde ut 
fem företag med olika stor omsättning och från olika branscher. Detta gjorde vi för att 
eventuellt hitta skillnader i synen på revision ur ekonomisk synpunkt. Kostnaden att 
anlita en revisor för ett företag kan vara obetydligt medan det för ett annat kan vara av 
stor betydelse.  
 
Vi utgick ifrån det så kallade informationskriteriet när vi valde vilka personer som skulle 
bli våra respondenter. Detta innebär att man genom antagande om vilka som kan ge oss 
sakligt riktiga svar väljs ut. Detta kan vara personer som besitter stor kunskap inom 
området eller personer som man vet är villiga att ge den information man söker 
(Jacobsen, 2002). Med detta som bakgrund kontaktade vi Ulrik Vedelin som är 
ställföreträdandechef på Handelsbanken i Karlstad och Larserik Larsson som är 
företagsrådgivare på Swedbank i Ekshärad/Torsby. På företagen valde vi att intervjua 
chefer och ekonomiansvariga med utgångspunkt i att de besitter den rätta kunskapen.  
 
Vi kontaktade de utvalda via telefon och bokade in tider för intervjutillfället. Larserik 
Larsson var den enda av våra respondenter som vi valde att intervjua via telefon. Detta 
med anledning av att spara tid och pengar som krävs eftersom han vistas på annan ort.  
 
 

2.4 Analys av insamlat material 
 
Kvalitativa undersökningar ger mer mångsidig data och det är viktigt att reducera och 
välja ut de uppgifter som för undersökningen är mest relevanta. Hur kvalitativ data ska 
analyseras kan sammanfattas i Analysprocessen som är indelad i tre olika steg.   
 

• Det första steget är att beskriva den data som samlats in utan att själv prägla 
informationen. Situationer, intervjuer och samtal ska registreras så gott det går 
och beskrivningen ska vara rik på detaljer, analyser och variationer.  

 
• Nästa fas i processen är att kategorisera och reducera informationen. Det är 

något som görs i processens alla faser, detta för att vi ska kunna få en överblick av 
materialet.  

 
• När materialet har kategoriserats är det dags att börja tolka den data vi har och 

detta görs i fasen kombination. Tolkningen ska göras genom att leta efter 
meningar, orsaker och försöka generalisera eller skapa en viss ordning. 
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Figur 9.1 Analys av kvalitativa data som en spiral (Jacobsen, 2002) 
 
För att inte utelämna relevant information är det viktigt att till en början hålla analysen 
öppen för att sedan smalna av och begränsa informationen. Våra intervjuer ska spelas in 
på band och även kompletteras med anteckningar. Att spela in intervjuerna gör vi för att 
säkerhetsställa att vi inte missar någon viktig information. En skriftlig presentation ska 
sedan göras av intervjun för att vi lättare ska komma åt samtalets innehåll. Skriver man 
ned allt är det även lättare att hoppa fram och tillbaka i samtalet. Analysen av intervjun 
ska först ske utifrån individen och situationen för att sedan gå vidare till den 
ämnesrelaterade analysen. Tillsammans ger analyserna en mer förståelig bild av 
materialet ( Jacobsen, 2002). 
 

2.5 Litteratursökning 
 
Vi har använt oss av sökmotorer som google och google schoolar, dessa finns länkade på 
Karlstad universitetsbiblioteks hemsida. Genom att använda oss av artikelsök har vi hittat 
vetenskapliga artiklar som varit användbara i vår studie. Böcker som vi ansåg vara 
passande hittade vi genom att söka i bibliotekskatalogen på Karlstad universitet. 
 
Det sökord som vi har använt flitigast är revisionsplikt med ”truncation”, alltså söka med 
alla ändelser för bästa sökresultat. Vi har även valt att lägga till ett ord exempelvis, 
revisonsplikt+bank, detta för att precisera sökandet ytterligare. Andra ord som vi använde 
var kreditgivning, namn på redan gjorda studier som Jill Collis och revision. 
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3 Teori 
 
 

I vårt teoriavsnitt redogör vi för det teoretiska ramverk som vi funnit vara lämpligt 

underlag för empirin. Vi valde att inleda kapitlet med att visa varför revision behövs. 

Vidare har vi redogjort för revisionspliktens omfattande och tillsist kommit in på små- 

företagen och kreditgivarna. Detta innebär att teoriavsnittet får en bred karaktär, men vi 

anser att det behövs för att få en förståelse för de problem som vi beskriver. 

 
 
 

3.1 Vad är revision? 
 
Med revision menas att man på ett professionellt sätt och med en skeptisk inställning 
planerar, granskar, bedömer och uttalar sig om ett företags upprättade årsredovisning, 
bokföring och förvaltning.  
Revisorns arbete är att studera företaget för att kunna skapa en förståelse om dess 
verksamhet. Utifrån denna förståelse skall han granska dess redovisning och finansiella 
rapporter. När revisorn fullgjort dessa åtaganden återstår rapporteringen. Detta görs 
genom olika sorters rapporter till företaget, bland annat den så kallade 
revisionsberättelsen som vi kommer att belysa senare i uppsatsen (Trohammar & FAR, 
2006). 
 
Det finns många olika sorters revision, extern revision är den revision som företag 
använder sig av när en revisor från en revisionsbyrå engageras för att granska deras 
rapportering. Intern, statlig och kommunal revision samt miljö och statlig taxerings-
revision är andra typer som förekommer (Trohammar & FAR, 2006). 
 
 

3.1.1 Vikten av revision 
 
Ett företags årsredovisning fungerar som en informationskälla för företagets intressenter 
vad det gäller dess ekonomiska ställning på marknaden. Att dessa uppgifter är riktiga och 
att informationen stämmer överrens med verkligheten är viktigt för att intressenterna 
skall kunna lita på företaget. Att dessa uppgifter upprättas korrekt är VD och styrelses 
uppgift medan revisorn har en mer kvalitetssäkrande roll i granskningsprocessen. 
Trovärdigheten för företaget ökar i och med revisionen (Trohammar & FAR, 2006). 
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3.2 Revisionsberättelsen 
 
I samband med revisorns granskning görs olika rapporter till företaget som innehåller 
såväl synpunkter av finansiellt slag som synpunkter på hur de interna kommunikations- 
och informationssystemen fungerar (Trohammar & FAR, 2006). 
 
Revisionsberättelsen är den rapport som är offentlig och lämnas till styrelsen senast tre 
veckor innan ordinarie årsstämma. I den rapporteras om årsredovisningen är upprättad 
enligt årsredovisningslagen   . Även information om att resultat- och balansräkningen 
fastsälls, att företagets vinst eller förlust disponeras som lovats och att VD samt 
styrelseledamot beviljats ansvarsfrihet finns med i revisionsberättelsen (Trohammar & 
FAR, 2006). 
 
Om inga anmärkningar finns på redovisningen skall revisionsberättelsen upprättas enligt 
standardutformningen RS 709. Det är viktigt att ha i åtanke att även om en 
revisionsberättelse enligt standardutformningen med stor säkerhet betyder att allt är i sin 
ordning, finns det risk för väsentliga fel i redovisningen som revisorn har missat 
(Trohammar & FAR, 2006). 
    

3.3 Vilka krav finns på revision och revisorer? 
 
Kraven på revisorerna är många, dessa krav grundar sig i tystnadsplikt, opartiskhet och 
självständighet. Dessa tre krav tillsammans förebygger problem i samband med 
revisionen och syftar till att bygga upp en bra relation mellan företaget och revisorn.  
Regler och lagar som gäller revisorn och dess arbete kan man bland annat hitta i 
aktiebolagslagen och revisorslagen (Trohammar & FAR, 2006). 
 
Inom revisionsyrket pratar man ofta om att revisorn skall utföra sitt arbete utifrån god 
revisionssed och god revisorssed. Rekommendationer och normer om hur revisorn skall 
arbeta ur ett rent etiskt perspektiv utarbetas och ställts upp av FAR. Dessa 
rekommendationer har sedan lång tid tillbaka haft en betydande roll för revisorsyrket och 
används ofta som underlag för beslut i domstolar (Trohammar & FAR, 2006). 

3.4 Revisionsplikten 

3.4.1 Revisionsplikt enligt EG-rätt 
 
Revisionsplikten regleras inom EU enligt artikel 51 EG:s fjärde bolagsdirektiv. Direktivet 
innefattar obligatorisk revisionsplikt med granskning av årsbokslut och förvaltnings-
berättelse för aktiebolag och andra liknande bolag (Thorell & Norberg, 2005). 
 
I samma artikel har lag om revisionsplikt för små och medelstora företag tagits bort med 
anledning av bristen på revisorer i länderna kring Medelhavet. Det fanns alltså ingen 
chans för små företag att få sin redovisning granskad av en revisor på grund av för litet 
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utbud av dessa tjänster. Efter införande av denna undantagsregel har gränsvärdena för 
bolagen som inte behöver ha ett reviderat årsbokslut bara ökat (Thorell & Norberg, 
2005). 
Gränsvärdena ligger idag på följande nivå:  

• Högst 50 anställda i företaget. 
• Företaget får högst omsätta 7,3 miljoner euro. 
• Balansomslutningen får inte överstiga 3,65 miljoner euro. (Rådets direktiv 

2003/83/EG 13 maj 2003) 
 
Olika EU länder utnyttjar dessa gränsvärden på olika sätt. Länder som England, 
Luxemburg och Nederländerna har lagt sin nivå mycket nära dessa gränsvärden medan 
länder som Irland och Grekland har satt sin gräns mycket lägre än så (Thorell & Norberg, 
2005). 
 
Det är bara i Norden vi har revisionsplikt som gäller alla aktiebolag oavsett storlek. 
Danmark har nyligen slopat sin revisionsplikt för de små och medelstora företagen men 
statistiken säger att trots slopandet väljer majoriteten av dessa företag fortsatt revision      
(Aggestam Pontoppidan, 2007). I Finland har förslag på slopad revisionsplikt lagts fram 
och är under arbete.  

 

3.4.2 Slopandet av revisionsplikten i England 
 
I England avskaffades revisionsplikten 1993. Som tidigare har nämnts i detta kapitel har 
England valt att lägga sig mycket nära de värden som EU satt upp som övre gräns för de 
bolag som inte behöver ha reviderat årsbokslut. 2003 gjordes en undersökning av Jill 
Collis i uppdrag från Handelsdepartementet i England. Denna undersökning visade att 58 
% av de företag som nu inte behövde låta sin årsredovisning granskad av en revisor, 
utnyttjade möjligheten. Den huvudsakliga anledningen till att inte anlita en revisor visade 
sig vara kostnaden.  
 
Ett starkt skäl till att 42 % av företagen ändå frivilligt väljer att låta sin årsredovisning 
granskas av en revisor är intressenternas krav på företagen. I kreditärenden efterfrågas 
ofta en reviderad årsredovisning av bankerna. Banken vill gärna minimera sina risker och 
revisorn ses som ett verktyg för riskminimering. Även för andra intressenter som 
leverantörer kan det vara av vikt att ha en reviderad årsredovisning i bland annat 
trovärdighetsfrågor. 
 
Undersökningen visar dock tendenser till att fler och fler företag som till en början valde 
att fortsätta med revision, med tiden väljer bort revisorn.    
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3.4.3 Revisionsplikt enligt svensk rätt 
 
1983 infördes lagen om revisionsplikt i Sverige för samtliga svenska aktiebolag. Lagen 
om revisionsplikt regleras i aktiebolagslagen (Precht, 2005). 
 
I 2§ revisionslagen kan man hitta generella regler om revisionsplikt. Stora företag tvingas 
enligt samma lag att ha en auktoriserad revisor som granskar deras årsredovisning medan 
andra mindre företag slipper undan detta krav. De mindre företagen är dock tvingade 
enligt lag att upprätta ett reviderat årsbokslut men detta behöver inte göras av en 
auktoriserad revisor, det räcker att revisorn är godkänd.      
 

3.4.4 En studie om svenska aktiebolags inställning till en slopad 
revisionsplikt.  
 
2006 gjordes en studie av Tobias Svanström, handelshögskolan vid Umeå universitet. 
Syftet var att undersöka inställningen till revisionsplikten hos mindre aktiebolag. En 
enkätstudie användes som undersökningsmaterial. Det är den ekonomiska frågan som är 
huvudargumentet till diskussionen kring revisionspliktens vara eller icke vara. Är 
revisionsplikten en ekonomisk börda eller en tillgång för företagen. Detta undersöktes i 
en studie som innefattade frågor vars svarsalternativ var rangordnade från 1 (instämmer 
inte alls) till 7(instämmer helt). 
 
Resultatet av studien visade inga tecken på att revisionsplikten innebär några problem för 
företagen utan tvärtom ses det som något positivt. Även de allra minsta företagen hade en 
positiv inställning till revision. Procentuellt visade dig sig att bara 16,7% av företagen 
ansåg att revisionsplikten för med sig en ekonomisk börda. 14,3% av företagen hade 
inställningen att revisionen innebär bortkastad tid för företagsledningen.  
 
Ytterligare siffermaterial säger att företag med mindre än 10 anställda betalar i 
genomsnitt 18 200 svenska kronor per år i revisionskostnad. Undersökningen visar dock 
att nyttan med en reviderad årsredovisning överstiger kostnaden. Företaget genererar 
nytta genom intressenters ökade förtroende och den interna nytta som revisionen för med 
sig till företaget.  
 
Revisionsplikt innebär trygghet för många av företagen. Därför kommer enligt denna 
studie hela 77% av de tillfrågade företagen ha fortsatt revision även om lagkravet slopas. 
Bara 7% skulle välja att inte anställa en revisor medan 16% var splittrade i frågan  
(Svanström, 2006).  
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3.5 Revisionens betydelse för intressenter 
 
”Intressenterna i organisationen är de individer eller grupper som är beroende av 
företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende 
för sin existens” (Rhenman, 1967). 
  
Företagets intressenter finns uppställda i en modell kallad intressentmodellen. Modellen 
ska visa för vilka som revisionen görs och intressenterna utgörs av: ägare, kreditgivare, 
leverantörer, kunder, anställda, styrelse och företagsledning samt stat och kommun. 
 
Ägare: I många stora företag har ägarna ofta inte samma insyn i bolaget som ägare av 
mindre företag har, i många fall sitter inte ägarna ens i företagets ledning. Då de inte har 
någon egen insyn måste de lita på den information som företagsledningen förser dem 
med. Därför är det viktigt att denna information ger en rättvisande bild så att de utifrån 
detta kan fatta rätt beslut.  
 
Kunder: Har företaget en trovärdig ekonomi kan kunderna känna sig säkrare på att 
företaget exempelvis kommer att sköta sina leveranser.  
 
Anställda: De anställda är de som har ett personligt beroende till företaget och därför 
efterfrågas korrekt och pålitlig information om företagets ekonomi.  
 
Styrelse och företagsledning: Revisorns bedömningar och synpunkter är ofta till stor 
vägledning och hjälp för företagets ledning. Revisorn fungerar som ett bollblank för 
ledningen. Han kan komma med råd och förslag och dessutom få perspektiv på olika 
händelser, perspektiv som kanske annars inte kommit fram.  
 
Stat och kommun: Företagets redovisning ligger till grund för skatter och avgifter och 
det är därför av stor vikt att stat och kommun kan lita på vad företaget redovisar. Staten 
har gett företaget i uppgift att betala in den skatt som de är skyliga att göra och då de vet 
att en revisor granskat detta minskar risken att föreget inte gjort detta korrekt. Olika typer 
av bidrag delas även ut till företagen och detta är något som revisorn skriver intyg om.  
 
Kreditgivare: För att med större säkerhet kunna låna ut pengar till företag vill banker 
och andra kreditgivare vara säkra på att företaget är pålitligt. Har företagets finansiella 
information granskats av en opartisk revisor blir detta en trygghet för kreditgivaren 
(Trohammar & FAR, 2006). 
 
I vår avgränsning är det kreditgivarna som är av intresse i intressentmodellen. I teorin 
som följer har vi valt att fördjupa oss i kreditgivarens intresse av företagets revision.   
 

 16



3.6 Kapitalbehov leder till kreditbehov 
 
Inom alla företag dyker det förr eller senare upp ett behov av att göra nya investeringar. 
Ett investeringsbehov måste finansieras och ett krav på kapital uppstår. Kapitalbehovet 
kan sedan finansieras på olika sätt, antingen genom vinster som företaget genererat eller 
genom lån av bank. Som följd av kapitalbehovet uppstår i regel ett kreditbehov inom 
många företag. I Sverige finansierar bankerna en stor del av det kapitalbehov som uppstår 
i företagen i form av leverantörs- och skattekrediter (Broomè, Elmer och Nylen,1995). 
Med andra ord är en beviljad kredit oerhört viktig för många företags överlevnad.  
 

3.6.1 Kreditrisker vid kreditgivning 
 
Kreditgivning är den huvudsakliga delen av bankernas intäktsgenererande verksamhet 
och det är viktigt för dem att kunna bedöma, mäta och hantera de risker som 
kreditgivningen bär med sig. Banken jobbar utifrån två utgångspunkter då de ska bevilja 
en kredit. De måste dels se till kundens återbetalningsförmåga och dels till de säkerheter 
kunden kan ge. Sveriges fyra storbanker är alla ense om att kundens återbetalnings-
förmåga är den viktigaste aspekten. Säkerheter har ett värde eftersom de minskar 
förlusterna om inbetalning uteblir. För att banken ska kunna utvärdera kundens 
betalningsförmåga krävs en bedömning av deras finansiella styrka och förväntade 
lönsamhet. Stabila kassaflöden är något som värderas högre än den förväntade 
avkastningen. Säkerheters värde kan förändras över tiden och värdet behöver inte vara 
detsamma vid ett eventuellt betalningstillfälle som när krediten beviljades (Sveriges 
riksbank, 2001). 
 
Banken kan även vända sig till oberoende externa kreditbedömare. Upplysningscentralen 
(UC) som gör uppskattningar av konkurssannolikheter hos Sveriges samtliga företag ägs 
gemensamt av de fyra svenska storbankerna. Detta är ett komplement till den interna 
kreditbedömningen (Sveriges riksbank, 2001). 
 
Banken och kunden sluter ett låneavtal och risken i krediten påverkas av avtals-
klausulerna. Klausulerna innehåller åtgärder som aktualiseras vid olika kredithändelser, 
det kan till exempel vara att ägarförhållandet ändras eller att företagets soliditet faller 
under en viss förutbestämd nivå (Sveriges riksbank, 2001). Klausulerna sammanfattas i 
ett kontrakt som fördelar information och risk på ett bra sätt. Detta kan förklaras i form 
av en teori, den så kallade principal-agentteorin.  
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3.7 Principal- agentteorin  
 
På 1970-talet växte principal-agentteorin fram och diskuterades bland annat av Arrow 
(1971-1975) och Wilson (1968) (Rapp & Thorstenson, 1994). Principal och agentteorin 
är en modell som baseras på en överenskommelse mellan två parter. Den ena parten vill 
ha något utfört och är i modellen benämnd principal, den andra parten ska utföra detta 
och kallas agent. Då parterna gjort en överenskommelse använder de ett kontrakt som ett 
verktyg för att hantera eventuella risker. Kontraktet bygger på den information var och en 
av parterna har vid det tillfället, vilket innebär en osäkerhet om framtida oförutsägbara 
händelser då ett kontrakt inte kan inrymma alla framtida situationer. Båda parterna har 
kunskap om betydelsefull information som kan påverka samarbetet mellan dem och 
kontraktet utformas så att de båda får ett så bra resultat som möjligt (Norrman, 2005). 
 
Agentteorin baseras på ett antal centrala antaganden: 
 

• Beslut fattas självständigt av parterna 
• Målet med överenskommelsen skiljer sig ofta mellan parterna  
• Det egna intresset styr parternas agerande – opportunism.  
• Parterna har olika förhållanden till risk 
• Parterna jobbar för att maximera sin egen vinst och inte motpartens 
• Information kan förvrängas eller hemlighållas av parterna 
• Att få fram relevant information är kostnadskrävande (Norrman, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur: 
Principal-agentteorin  
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3.7.1 Principal-agentteorin i praktiken  
 
Dagens aktiebolag kan vända sig till banker eller andra kreditgivare vid behov av kapital.  
Bankerna är inte verksamma i företaget och därför skapas ett behov av en fristående 
granskning av hur bolaget förvaltar sitt kapital. Denna problematik kan förklaras i 
principal-agentteorin. Banken ses som principalen och bolaget som agenten, revisionen 
kan betraktas som kontraktet mellan parterna. Banken måste granska bolaget innan kredit 
kan beviljas och de reviderade räkenskaperna ses som information om en säkerhet i 
samarbetet mellan parterna (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Då kontrakt ska slutas mellan principalen och agenten råder ofta en informations-
asymmetri. Den part som har tillgång till den mest kvalitativa informationen har redan 
vid kontraktets ingång ett övertag (Norrman, 2005). 
 

3.7.2 Det finansiella gapet, en följd av informationsasymmetri? 
 
Det finansiella gapet för små företag har länge debatterats och redan på 1930-talet 
observerades problem för små företag att erhålla externt kapital. I Storbritannien iakttogs 
detta problem i MacMillan-rapporten och i den konstaterades att små företag ofta 
diskrimineras av finansiärerna (Landström, H. 2003). 
 
Flera ytterligare studier har gjorts inom detta ämne och bland annat Bolton rapporten i 
Storbritannien (1971) hävdar att det finansiella gapet i stället är en fråga om kunskapsgap 
då företagare och finansiärer inte har tillräckliga kunskaper om varandra. Finansiären har 
svårt att se in i företagarens situation och företagarna har inte tillräckliga kunskaper om 
de finansiella möjligheter som finns. Svårigheter kan även finnas att tillfredställa 
finansiärens krav på information (Landström, H. 2003). Informationsasymmetri uppstår 
då en av parterna har mer kunskap om projektet. Informationsasymmetrin kan vara 
dubbelriktad, såväl finansiären som företagaren kan ha ett informationsövertag.  
 
Det finns följaktligen två tänkbara anledningar till varför ett finansiellt gap uppstår, 
informationsasymmetri mellan parterna eller finansiärers behandling av småföretagen.  
 
Skäl till att finansierare särbehandlar småföretag kan vara: 

• Risken är hög att finansiera små företag av den orsaken att många unga 
företag avvecklas eller går konkurs relativt snart efter etableringen. 

• Kompetens och finansiella instrument för att utvärdera och analysera 
företagen saknas hos finansiärerna. 

• Små företag kräver mindre kapitalbelopp vilket bär med sig att kostnaden för 
transaktionen blir relativt hög för investeraren. Att kontrollera och följa upp 
små investeringar blir dyrare i jämförelse till större investeringar.  
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Orsaken till det finansiella gapet kan även ligga hos företaget, förklaringar till detta kan 
vara: 

• Bristen på kunskap i finansiella frågor. Det är viktigt att ha kunskap om vilka 
olika finansieringskällor som finns och hur man lockar olika 
finansieringskällor. 

• Företagen föredrar i första hand internt kapital, attityden är i många fall 
negativ till externt kapital. Företaget vill ha kontroll och flexibilitet över 
verksamheten och när det kommer till extern finansiering föredrar de lånat 
kapital före externt ägarkapital (Landström, 2003). 

  
För att minska informationsasymmetrin behöver banktjänstemännen information om 
företaget, marknaden som företaget verkar i och det ekonomiska klimatet i landet. 
Banken behöver även detaljerad information om företagets finansiella och icke finansiella 
tillstånd för att kunna göra en riktig bedömning av riskerna. Vid bedömningen av den 
finansiella informationen underlättar de redovisningskrav som ställs på företagen             
(Landström, 2003). 
   
Med teorin som utgångspunkt och grund kan vi utforma de intervjufrågor som vår empiri 
ska bottna i. Teorin ska även tillämpas och knytas an till de diskussioner vi för i 
analysen.  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel redogör vi för det som kommit fram ur den empiriska undersökningen. Vi 

har talat med två banker och fem mindre aktiebolag.   

 
 

4.1 Banker 
 
Vi har genomfört intervjuer med två olika banker angående deras syn på slopandet av 
revisionsplikten. Vi valde att ta kontakt med Handelsbanken och Swedbank för att få svar 
på våra frågor. Vi upptäckte att svaren på frågorna i många fall stämde helt överens med 
varandra och inställningen till slopandet av revisionsplikten är i mångt och mycket lika.  
 
Vi ska med stöd av våra frågor visa hur bankerna ser på ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten och vilka följder som det kan innebära för företagen i kreditprocessen.  
 

4.1.1 Sammanställda intervjusvar – banker  
 
Vilka krav ställer Ni idag på ett företag som vill beviljas lån i er bank? 
 
På denna fråga fick vi ett mycket entydigt svar från båda bankerna. Det som bankerna 
främst tittar på är företagets återbetalningsförmåga. Att man tror på företagets affärsidé är 
ett annat viktigt krav för att beviljas lån. Ytterligare faktorer som spelar in är ett positivt 
kassaflöde och en hög soliditet. I nuläget är det också nödvändigt att ha en revisor som 
granskat årsredovisningen för att ha möjlighet att ta lån. Det som utmärkte 
Handelsbanken något i denna fråga var deras fokus på ägaren. Att ägaren upplevs som 
trovärdig och seriös spelar en betydande roll i beslut om kreditgivning.  
 
Hur stor betydelse har en reviderad årsredovisning för kreditprocessen? Minskar 
denna betydelse då företaget har en stabil ekonomi och bra nyckeltal? 
 
Både Handelsbanken och Swedbank anser att en reviderad årsredovisning är av mycket 
stor betydelse. Detta ökar företagets trovärdighet och minimerar arbetet för bankerna. 
Vetskapen om att en revisor har granskat alla siffror fungerar som ett kvitto på att allt 
stämmer och är i sin ordning.  
 
Även om företagets ekonomi är god är det viktigt för bankerna att ha denna säkerhet som 
en reviderad årsredovisning ger. Möjligen minskar engagemanget i kreditprocessen om 
företaget är känt sedan tidigare och har en stabil ekonomi men revisorns betydelse är 
ändå alltid lika stor.  
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Påverkas kraven på borgen om man har en reviderad årsredovisning? 
 
Här gick svaren vi fick från de båda bankerna helt isär. Medan Handelsbanken menar att 
det finns ett klart samband mellan en borttagen revision och högre krav på borgen hävdar 
Swedbank att dessa två faktorer inte alls är förenliga med varandra.  
 
Handelsbanken pratar mycket om att man som företagare troligen kommer att få gå in 
och ta en större personlig risk om förslaget om en slopad revisionsplikt går igenom.  
Swedbank anser däremot att kraven på borgen inte kommer att förändras som följd av 
detta.  
 
Vilka alternativa krav kan ställas på företagen istället för en reviderad årsredovisning? 
 
Återigen tar Handelsbanken upp en ökad personlig borgen som eventuell lösning. Det 
spekulerades i en annan lösning som innebär att externa firmor går in och upprättar 
årsbokslut åt företagen. Som följd av en borttagen revision nämns också att mindre 
krediter kommer att beviljas. 
 
Bankerna gav dock överlag ett ganska diffust svar på denna fråga eftersom alternativa 
krav i nuläget endast är personliga spekulationer. 
 
Kommer Er bransch att påverkas om revisionsplikten avskaffas?  Finns det risk för att 
det uppkommer en konkurrenssituation, att t.ex. Er bank kräver en reviderad 
årsredovisning och andra banker inte? 
 
Swedbank anser att detta är en mycket komplex fråga som inte kommer att visa sig förrän 
ett eventuellt förslag går igenom. Det man ändå kan förvänta sig är andra rutiner i 
samband med kreditgivning som kommer från beslut uppifrån.  
 
Handelsbanken är mer säker på att det kommer att påverka både branschen som sådan 
och konkurrenssituationen. Här menar man att vissa banker är villiga att ta större risker 
och lättare ger ut krediter. Detta öppnar för konkurrens om kunderna, bankerna emellan.  
 
Vilken inställning har Er bank till slopandet av revisionsplikten? 
 
Inställningen till slopandet av revisionsplikten skilde sig inte i något avseende mellan 
bankerna. Det framgick tydligt när vi ställde denna fråga att diskussioner om detta inte 
förts inom bankerna.  
 
Bankmännens personliga inställning till förslaget var klart negativ. Mer arbete och 
förändrade rutiner förväntas bli en följd av slopandet vilket inte välkommans med värme. 
Den säkerhet det innebär att en revisor är inblandad i företagets verksamhet är ovärderligt 
för bankerna som alltid strävar efter att ha så stor kontroll som möjligt.  
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Hur stor betydelse anser Ni att revisionen har för småföretagens värde? Är företagen i 
behov av en revisor?  
 
Handelsbanken tror att revisionen har stor betydelse i synnerhet vid försäljning av 
företaget. Revisorn kan användas som ett bollplank och en kunskapskanal när företaget 
stöter på svårigheter. 
 
Swedbank är lite inne på samma bana men anser också att revisorns betydelse hör ihop 
med kunnigheten som företagets redovisare besitter. Har företaget en bra 
redovisningsbyrå i ryggen som gör ett bra arbete med bokslutet är revisorns uppgift inte 
så betydelsefull och behovet inte så stort.  
 
 
Bankernas åsikter är på många punkter lika men vi kan urskilja något högre krav i 
Handelsbanken. Det är tydligt att bankerna tar avstånd från förslaget och anser att det 
reviderade årsbokslutet bör behållas. Hur ett eventuellt slopande av revisionsplikten 
kommer att påverka bankens verksamhet är det ingen som riktigt vet i nuläget. Det enda 
man säkert vet är att nya krav och rutiner kommer att krävas i kreditprocessen.     
 

4.2 Små aktiebolag 
 
Vi har gjort fem intervjuer med mindre aktiebolag i Karlstad. Företagen vi valt ut för vår 
undersökning befinner sig i olika branscher och har olika hög omsättning. De företag vi 
tillfrågade finns inom nedanstående branscher: 
 

• Företag 1: Frisersalong, omsättning: 1 300 000 kronor. 
• Företag 2: Klädbutik, omsättning: 2 500 000 kronor. 
• Företag 3: Gym, omsättning: 2 300 000 kronor.  
• Företag 4: Reklambyrå, omsättning: 2 900 000 kronor. 
• Företag 5: Kläd och smyckebutik, omsättning: ville inte lämna ut siffror.  

 
Här nedan presenteras resultatet av intervjuerna.   
 

4.2.1 Sammanställda intervju svar – små aktiebolag 
 
Anser Ni att Ert företag behöver en revisor som granskar bokslut och förvaltning då 
bokslutet gjorts klart? 
 
Merparten av företagen svarade ja på denna fråga men motiven bakom svaren skiljde sig 
åt mellan de tillfrågade (se nedan). 
 

• Revisionsplikten är lagstadgad 
• Ny som företagare  
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• Att ha en revisor känns tryggt och säkert 
• Företagaren saknar kunskap inom redovisningsområdet 

 
Företag 1 och 3 menade att revisorn inte var lika viktig som redovisningskonsulten och 
ansåg därför att de inte var i behov av någon revisor. Redovisningskonsulten hjälper till 
då oklarheter uppstår och företagaren känner sig trygg med detta stöd.   
 
Hur viktig är revisorn för Er?  
 
Svaret på denna fråga går hand i hand med ovanstående. De företagsägare som har 
kunskap och/eller bra stöd från redovisningskonsulter anser att revisorn har en liten 
betydelse för företaget. För företag 2 och 4 som däremot precis startat deras verksamheter 
har revisorn en viktig roll eftersom den inger trygghet och trovärdighet.  
 
Vilken betydelse tror Ni att revisorn har för företagets värde? 
 
Detta är en fråga som skiljer sig mellan olika typer av företag. Ett av företagen som 
intervjuades är en relativt nystartad reklambyrå. För företag 4 är revisionen viktig då 
företaget går in i upphandlingar, en konkurrensfaktor är då bland annat pålitlighet och 
trovärdigt siffermaterial. Företagsägarna är ense om att för nyöppnade företag är detta 
något som spelar in mer på företagets värde. Då man drivit företaget under en längre tid 
och haft chansen att knyta kontakter och bygga upp goda nyckeltal, ger detta värde åt 
företaget i större utsträckning än revisorn. 
 
Vilken bransch som företaget verkar i spelar också in på svaret. För företag 2 och 5, som 
verkar inom klädesbranschen har detta inte lika stor betydelse som ett företag i 
exempelvis konsultbranschen. 
 
Tror Ni att intressenters (banker och leverantörer) syn på Ert företag kommer att 
förändras om ni inte har en reviderad årsredovisning?  
 
För att bena ut svaret på frågan får man dela upp den i två delar, bankens syn och 
leverantörernas syn. Alla tillfrågade är ense om att bankens syn kommer att påverkas om 
företaget inte har en reviderad årsredovisning. Av företagarnas egna erfarenheter har 
revision varit en viktig faktor för banken då det inger ett seriöst intryck och hög 
trovärdighet. För företag 1 som redan har goda relationer till banken anses betydelsen av 
revisionen vara något mindre men inte obetydlig. 
 
Om vi ska tolka frågan ur leverantörernas synvinkel blir svaret annorlunda. Att ha ett 
reviderat bokslut tror de tillfrågade att leverantörerna inte lägger stor vikt vid. De 
intervjuades åsikter om relationen mellan bolaget och leverantörerna är lika. Alla är ense 
om att den viktigaste faktorn i den här frågan är en god relation och en bra ekonomisk 
bakgrund.  
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Sammanfattningsvis anser bolagen att bankens syn på företaget kommer att förändras om 
företaget väljer bort en reviderad årsredovisning. Förhållandet till leverantören kommer 
inte att påverkas, de anser att den enbart bygger på goda relationer. 
 
Kommer ni att fortsätta efterfråga revision vid ett slopande av revisionsplikten? 
 
En osäkerhet kan observeras hos intervjuobjekten när vi ställde denna fråga. De flesta av 
dem anser att revisorn är en trygghet och att ta bort revisorn skapar osäkerhet. Bolagen 
tycker dock alla att revisorn utgör en stor kostnad som de gärna vill dra in på. Om 
lagförslaget går igenom kommer tre av fem företag till en början att behålla revisorn för 
att sedan undersöka nyttan av att ha honom/henne kvar. Företagen 1 och 3 var överrens i 
denna fråga, slopas revisionsplikten kommer dessa inte att efterfråga en revisor. 
 
Okunskap och osäkerhet inom redovisningen finns hos alla företagen. Revisorn inger 
trygghet och bidrar med den kunskap som företagarna saknar. Att sen värdet i att ha en 
bra redovisningskonsult överstiger värdet av revisorn är en åsikt som de tillfrågade 
delar. Beroende på vilken marknad de tillfrågade företagen befinner sig i varierar vikten 
av ett reviderat årsbokslut. Inga paralleller mellan storlek på företagens omsättning och 
efterfrågan av revision kan dras. Att anlita en revisor har alltid varit en självklarhet för 
företagen men då vi berättade om förslaget om ett eventuellt slopande möttes vi med 
nyfikenhet. Det är av många företags intresse att se om nyttan överstiger kostnaden för 
revisionen.  
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5 Analys 
 
Vi vill i detta kapitel knyta ihop den teoretiska delen med den empiriska delen. Vi har 

analyserat och reflekterat över teorin och empirin. Denna analys ska sedan leda oss till 

vår slutsats.  

 
 

5.1 Revisionsplikten 
 
Det framgick tydligt att inga diskussioner om alternativa lösningar på problem som kan 
uppstå om revisorn tas bort har förts inom bankerna. Att bankerna har en negativ 
inställningen till slopandet av revisionsplikten är klart och det kan tänkas vara en 
bakomliggande faktor till att ingen energi har lagts på detta innan beslut har tagits.  
 
Då vi genomfört intervjuerna var bristande kunskap om revisorns betydelse en 
genomgående trend hos de tillfrågade företagen. Som vi nämnt under punkt 3.4.3  är det 
sedan 1983 lagstadgat att ha en revisor för alla aktiebolag och har därför alltid varit en 
självklarhet för ägarna att ha. Efter att vi informerat företagen om den eventuella 
lagförändringen öppnade vi dörrar för nya funderingar. Tankar väcktes kring vilket värde 
revisorn egentligen tillför företaget och hur stort behov det finns av att ha ett reviderat 
årsbokslut. Vi kunde antyda ett mönster hos respondenterna under intervjuerna. Till en 
början var attityden positiv till revisorn och de gav intryck av att inte klara sig utan 
denne. Vart efter intervjun led förändrades attityden till en mer skeptisk syn på revisorns 
betydelse. Intervjufrågorna skapade tankar och funderingar hos respondenterna som de 
tidigare inte reflekterat över. Att respondenterna ändrade inställning under intervjuerna 
kan tänkas bero på de nya reflektioner som skapades.   
 

5.1.1 Innebörden av en slopad revisionsplikt i Sverige 
 
Inställningen till ett slopande av revisionsplikten var hos bankerna negativ som framgår i 
empirin. Detta beror återigen på att bankerna får mer arbete på sitt bord och att de 
förlorar en opartisk kontroll. 
 
Konkurrensen är redan hög mellan bankerna och de försöker finna olika vägar för att 
locka till sig kunder. En slopad revisionsplikt kommer att öppna för ännu en 
konkurrenssituation, där valet att kräva revision eller inte kan ha stor betydelse. Det är 
helt klart att branschen kommer att påverkas på ett eller annat sätt om lagen tas bort. I 
vilken utsträckning är svårt att spekulera i men troligen kommer konkurrensen mellan 
bankerna att öka.  
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Antalet företag som väljer att inte anlita en revisor om detta blir frivilligt har i tidigare 
gjorda studier visat sig vara få. Stämmer studierna överens med verkligheten, om ett 
eventuellt slopande träder ikraft, blir förändringen troligen inte så stor och 
konkurrenssituationen blir istället mellan företagen. Företag med en revisor inger mer 
förtroende och prioriteras därför högre hos bankerna.  
 
Om revisionen är viktig för företagets värde är svårt att ta ställning till. Revisorn är 
opartisk och självständig och fungerar som en kunskapskanal för företaget och detta inger 
förtroende för företagets intressenter. På så sätt blir en revisor mycket värdefull för 
företaget och det är något som kan vara svårt att ersätta. Hur mycket en revisor höjer 
värdet av ett företag är omöjligt att svara på och varierar mycket från bransch till bransch.  
 
Företag med en pålitlig och kunnig redovisningskonsult har mindre behov och sätter inte 
lika högt värde vid att ha en revisor. Om ett eventuellt slopande av revisionsplikten 
inträffar kan redovisningskonsulten komma att ha lika stor betydelse för företagets 
intressenter som revisorn har i nuläget. 
  
Studier gjorda i England angående avskaffande av revisionsplikten visar samma 
tendenser som våra intervjuer. På grund av den trygghet revisorn ger skulle många 
företag i det inledande skedet behålla revisorn trots att det är frivilligt. Tendenser visar 
ändå att företag med tiden har ett intresse att välja bort revisionen för att minska 
kostnaderna. Det är i detta avseende vår undersökning visar samma resultat som Collis 
studie som återfinns under punkt 3.4.2. Företagen tycks behöva tid att utvärdera om 
nyttan med att ha en revisor överstiger kostnaden.  
 

5.2 Revisionens betydelse för intressenter 
 
Ett reviderat årsbokslut är endast en av många faktorer som banken tar hänsyn till då lån 
beviljas. Sveriges riksbank skriver i finansiell stabilitet (2001) att återbetalningsförmågan 
väger tyngst eftersom det är viktigast för banken att pengarna kan betalas tillbaka. Det 
finns ett behov av fristående granskning över hur bolaget förvaltar sitt kapital. Ett 
reviderat årsbokslut inger trovärdighet och ses därför som en säkerhet för banken. Då ett 
nystartat företag ansöker om krediter finns inget siffermaterial att revidera och man måste 
därför se till andra faktorer för ta ett beslut. Om revisionsplikten slopas kan det bli 
aktuellt att behandla alla företag som bankerna i nuläget hanterar nystartade företag. 
Detta medför mer arbete för bankerna och delar av deras nuvarande system kommer 
troligtvis att bytas ut.  
 
De banker vi intervjuat anser att en reviderad årsredovisning har stor betydelse för 
företagets trovärdighet. Som vi belyste tidigare minimerar ett reviderat årsbokslut arbetet 
för banken då de själva slipper granska alla siffror. Det vi kan anta som följd av en sådan 
förändring är att banken måste kompensera den ökade arbetsbördan och kostnaden på 
annat vis. Vi ser det inte som en omöjlighet att bankerna trots en slopad revisionsplikt 
fortsätter kräva en reviderad årsredovisning då lån ska beviljas.  
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Företagets årsredovisning fungerar som en informationskälla för företagens intressenter 
som visas i en modell under punkt 3.5. Revisorn har en kvalitetssäkrande roll och då 
siffermaterialet är granskat ökar trovärdigheten för företaget. Om vi ska se till vilket 
värde revisorn tillför företagen varierar det mellan branscherna. I vår undersökning valde 
vi att använda oss av företag ifrån olika branscher vilket medförde att våra antaganden 
om revisorns varierande betydelse styrktes.  
 

5.3 Kapitalbehov leder till kreditbehov 
 
Alla företag är beroende av kapital vilket nästan alltid leder till kreditbehov. Ett företag 
utan revisor kan stöta på svårigheter i kreditgivningsprocessen eftersom bankerna inte är 
villiga att ta för stora risker.   
 
Handelsbanken har gett ett intryck av att ställa hårdare krav på låntagaren. Detta kan 
förklara varför Handelsbanken direkt såg ett samband mellan ökad borgen och borttagen 
revision. Swedbank däremot ansåg inte alls att dessa är förenliga med varandra. Att 
inställningen skiljer sig så markant mellan bankerna kan komma att skapa 
konkurrenssituationer. Låntagare är alltid ute efter bästa möjliga lånevillkor och vill ta så 
liten personlig risk som möjligt. Banker som t.ex. kräver mindre kontantinsats kan ha en 
fördel gentemot en bank med högre krav.  
 

5.4 Principal agentteorin 
 
Banken jobbar utifrån två utgångspunkter då de ska bevilja krediter, dels utifrån kundens 
återbetalningsförmåga och dels utifrån de säkerheter som kan ges. En borttagen 
revisionsplikt innebär en förlorad säkerhet för banken. Revisorn kan betraktas som 
kontraktet mellan parterna eftersom de reviderade räkenskaperna betraktas som en 
säkerhet. För att kompensera den kontroll som revisorn utför tror vi att nya rutiner hos 
antingen banken eller företagen är ett måste. Det kan t.ex. bli fråga om en annan extern 
kontroll av bokföringen. 
 
Vi anser att företag med goda relationer till banken har mindre behov av ett reviderat 
bokslut då kännedom om kundens personlighet och ekonomi redan finns.   
 

 

5.4.1 Det finansiella gapet, en följd av informationsasymmetrin?  
 
Ett exempel informationssymmetri kan vara att banken saknar kompetens och finansiella 
instrument för att utvärdera och analysera företagen. Om företagen tar bort den säkerhet 
som revisorn inger krävs ett komplement för att banken ska kunna utvärdera företagen. 
Företag utan en granskad årsredovisning blir mer tidskrävande och risk att hamna i 
underläge gentemot andra företag ökar.   
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Problemet att skaffa externt kapital kan även ligga hos företagen själva. Det handlar 
mycket om att sälja sin idé samt att ha kunskap om vilka finansieringskällor som finns. 
Banken kräver inte bara finansiell information utan de behöver även information om 
företaget och marknaden företaget befinner sig i. Därför är det viktigt att företagen 
besitter den kunskapen för att kunna övertyga banken att detta är en bra affärsidé. Att 
banken tror på företagets affärsidé är en viktig faktor för att beviljas lån, vilket vi kan 
styrka genom våra intervjuer.  
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6 Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att dra slutsatser av vår studie och besvara våra 

forskningsfrågor. 

 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om nyttan överstiger kostnaden för revision i 
små aktiebolag sett utifrån relationen mellan företaget och banken. Mot bakgrund av vårt 
låga antal respondenter kan inga generella slutsatser dras, vi kan endast urskilja likheter 
mellan vår undersökning och tidigare studier.  
 

6.1 Hur stor vikt lägger kreditgivarna vid ett reviderat 
årsbokslut? 
 
Revision och trovärdighet är starkt knutna till varandra. Banken lägger i nuläget stor vikt 
vid ett reviderat årsbokslut och småföretagarna ser det som en naturlig del i deras 
verksamhet.  
 
För att utvärdera en god återbetalningsförmåga krävs trovärdiga siffror vilket en 
reviderad årsredovisning ger. En slopad revision för med sig att den säkerhet banken idag 
kräver vid kreditgivning försvinner och vi tror att denna måste ersättas med något.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att i dagsläget har revisionen stor betydelse då kreditbeslut 
ska fattas. Kommer en lagförändring till stånd krävs nya rutiner som vi tror att banken 
utan svårigheter kan genomföra. Vad de nya rutinerna kommer att innebära är i dagsläget 
okänt, men någon form av ytterligare kontroll är bankerna överrens om.  
 

6.2 Hur ställer sig småföretagen till en borttagen revisionsplikt? 
 
Det är inte bara för banken som revisorn har en stor betydelse, på grund av företagens 
okunskap inger även här revisorn trygghet. För nystartade företag är revisorn viktig för 
dess trovärdighet och används som en kunskapskälla. Då relationer byggts upp och 
osäkerheten minskat blir revisorns betydelse mindre.  
 
Förhållningssättet till en borttagen revisionsplikt är blygsam och även detta tror vi är ett 
resultat av den okunskap som finns hos företagen. Tas revisionsplikten bort pekar vår 
undersökning på att företagen till en början väljer att ha kvar sin revisor. De tycker alla 
att revisorn utgör en stor kostnad som de gärna vill dra in på. Det som företagen 
eftersträvar är trovärdighet och ett seriöst intryck inför dess intressenter. Visar det sig i ett 
senare skede att kostnaden för revisorn överstiger den nytta som genereras är företagen 
öppna för förändringen. 
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6.3 Hur påverkas kreditbeslutet om företaget väljer att inte ha en 
reviderad årsredovisning?  
 
En granskad redovisning fungerar som ett kvitto på att allt stämmer och är i sin ordning. 
Finns inte ett reviderat årsbokslut krävs en mer omfattande granskning av banken innan 
lån kan beviljas. Detta är tidskrävande och medför mer arbete för banken. Den utökade 
arbetsbördan tror vi banken kommer att kompensera genom högre räntor eller krav på 
ökade kontantinsatser. På grund av den minskade säkerheten finns även risk för att 
banken gör åtstramanden på kreditbeloppet. Revisionsplikten är viktig men inte 
nödvändig eftersom den kan kompenseras med annat. Om revisionen blir frivillig är det 
upp till företagen själva att ta ställning till om nyttan med att ha en revisor överstiger 
kostnaden.  
 
Revisionen är i nuläget en grundpelare då relationen mellan aktiebolaget och banken ska 
byggas upp. Pålitligt siffermaterial underlättar utvädringen av kundens 
återbetalningsförmåga. Handelsbolag och kommanditbolag beviljas idag lån utan 
reviderat årsbokslut, därför ser vi inga hinder för att detta skulle bli verklighet även för 
aktiebolag. Detta är alltså ett problem som banken kan gå runt med hjälp av förändrade 
rutiner i kreditprocessen. Även bolaget kan bli tvunget att på annat sätt bevisa sin 
hederlighet och vara beredd att ta större egna risker. I detta skede är det endast företaget 
själv, utifrån den situation som de befinner sig i, att bedöma om nyttan överstiger 
kostanden för revisionen.    
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7 Trovärdighetsdiskussion 
 
 
I detta avslutande kapitel för vi en diskussion kring de metodproblem som vi påträffat i 

vår undersökning. Dessutom har vi med ett kritiskt öga granskat de källor som vi valt att 

använda. 

 
 

7.1 Giltighet och tillförlitlighet 
 
När man använder sig av öppna intervjuer som datainsamlingsmetod är det svårt att 
uppnå total objektivitet. Dels så kan vi som intervjuade undermedvetet styra 
respondenterna i en viss riktning bland annat genom ledande frågor eller andra 
kommentarer. Dels så spelar omgivningen in och kan påverka respondenten i viss mån. 
När vi sedan sammanställde intervjuerna använde vi oss av både det skriva materialet och 
det ljudupptagna för att minimera risken att utelämna något viktigt. Tolkningsfrågan kan 
ändå vara problematisk då risk för bortfallen information och yttre påverkan finns.  
 
Vi valde att göra en telefonintervju med anledning av att denna respondent befann sig på 
annan ort och vi hade varken tid eller pengar att besöka honom. Vi skickade först över 
frågorna så han fick chans att titta över dem och möjlighet att ge utförliga svar. För att 
förutsättningarna skulle vara lika för bankerna skickade vi även ut frågorna via e-post till 
Handelsbanken, men valde att inte göra det till små företagen. Att vi inte hade möjlighet 
att träffa Swedbank kan ha inverkat på informationen då inga kroppsspråk eller 
sinnestämning kunde observeras. Dessutom gjorde bara en av oss intervjun som kan ha 
påverkat tolkningen av svaren. 
 
Vi har sammanlagt genomfört sju intervjuer i vår undersökning, två bankintervjuer och 
fem företagsintervjuer. Detta är en liten del av marknaden och undersökningen rymmer 
bara ett fåtal personers åsikter om revisionsplikt, vilket troligen påverkar de slutsatser vi 
har dragit. Hade fler eller andra respondenter tillfrågats kan man tänka sig att resultatet 
blivit något annorlunda.     
 

7.2 Källkritik 
 
Vår teori är uppbyggd på facklitteratur, vetenskapliga artiklar och Internetkällor. 
Trovärdigheten anser vi vara hög såväl i facklitteraturen som i artiklarna. Det finns 
mycket teori att hitta inom vårt ämne och många tidigare gjorda studier visar resultat som 
överensstämmer med vår undersökning trots att den är i mindre omfattning. 
Internetkällorna vi har använt oss av upplever vi ha hög trovärdighet men detta är i 
många fall svårt att bedöma. 
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