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Purpose: To investigate whether or not the credit granters believe the quality in 

audits will deteriorate after the abolishment of statutory audit and, if 
that is the case, how the abolishment will strike the purpose and goal 
of accounting. 

 
 
Approach: To answer our purpose we carried out a literature study to later 

implement interviews with four granters of credits specialised in 
business accounts. 

 
 
Findings: The process of credit granting will not change after the abolishment of 

statutory audit for companies still using audit reports. Though, for 
other companies the process will change dramatically since the lean 
time of the process will increase. Higher demands will be put on these 
companies since the reliability in the economic information will 
decrease when it is no longer being reviewed in the same sense. 
Though, the credit granters believe that some form of substitute for 
audit will be demanded in order for the companies to be granted 
credits from the bank. 
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SAMMANFATTNING 
 
Den politiska debatten om att förenkla för småföretagen har ställt revisionsplikten i 

strålkastarljuset. Revisionen verkar för att minska effekten av symptomen på principal - agent 

problemet samt för att de olika intressenter som finns runt ett företag ska kunna lita på den 

ekonomiska information som ges från bolaget. SOU 2008:32 utreder revisorn och revision, 

och föreslår i ett delbetänkande i april 2008 att cirka 96 % av de svenska aktiebolagen ska bli 

undantagna revisionsplikten. Då många av våra mindre aktiebolag är ägarstyrda, torde inte 

principal - agent problemet vara något argument för revisionsplikt i dessa bolag. I dessa bolag 

tror vi istället att kreditgivaren är det främsta skälet för en genomförd revision, hur ser 

kreditgivarna på borttagandet av revisionsplikten? 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om kreditgivarna tror att kvaliteten på revisionen 

kommer att försämras efter borttagandet av revisionsplikten och hur kreditgivningsprocessen 

kommer att påverkas av detta. För att svara på detta har vi gjort en litteraturstudie för att 

sedan genomföra fyra intervjuer med banktjänstemän specialiserade på företagsfrågor. 

 

Undersökningen visar att kreditgivningsprocessen kommer bli oförändrad för de företag som 

fortsätter med reviderade bokslut, däremot blir den negativ för företag som väljer bort 

revisionen. Kredittider blir längre och vissa företag får det svårt att över huvud taget få 

krediter beviljade. Högre krav kommer att ställas på dessa företag eftersom tillförlitligheten i 

den ekonomiska informationen inte blivit granskad i samma utsträckning. Kreditgivarna tror 

dock att någon form av substitut till revision kommer att krävas för att företagen ska få 

krediter beviljade. Marknaden kommer alltså att kräva en slags revision, trots att regleringen 

ej kommer att tvinga bolagen till revision – vi går från planekonomi till marknadsekonomi 

och den osynliga handen kommer att reglera. 



 

SUMMARY 
 
The political debate on how to facilitate the rules for small limited firms in Sweden has put 

the statutory audit in the spotlight. Auditing helps avioding principal-agent problems but is 

also a guarantee for reliable economic information. SOU 2008:32 investigates auditors and 

audits. In april 2008, SOU 2008:32 suggested in a statement that approximately 96 % of the 

swedish corporations will be excepted from the statutory audit. Since many of the swedish 

corporations are owner ruled, the principal-agent problem should not be an argument for audit 

obligation in these companies. We believe that credit granters are the premier reason for 

audits, so what is their opinion about the abolishment of the statutory audit? 

 

Our purpose is to investigate whether or not the credit granters believe the quality in audits 

will deteriorate after the abolishment of statutory audit and, if that is the case, how the 

abolishment will strike the purpose and goal of accounting. In order to find answers to our 

questions we carried out a litterature study and interviewed four granters of credits specialised 

in business accounts. 

 

Our study shows that the process of credit granting will not change for companies still using 

audit reports after the abolishment of statutory audit. Though, for other companies the process 

will change dramatically since the lean time of the process will increase. Higher demands will 

be put on these companies since the reliability in the economic information will decrease 

when it is no longer being reviewed in the same sense. Though, the credit granters believe that 

some form of substitute for audit will be demanded in order for the companies to be granted 

credits. 
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1. INLEDNING 
 
I detta avsnitt kommer vi att beröra bakgrunden till vårt val av ämne, vår problematisering, 

syfte och avgränsningar. Vi kommer även att ge en kort överblick över uppsatsens disposition. 

 
Revisionen har blivit extra granskad och omdebatterad på den sista tiden. Dels på grund av de 

mycket omfattande skandalerna i USA, men även här i Sverige; det pågår nämligen en 

angelägen politisk debatt om att göra det enklare för småföretagare och ett led i detta blir att 

för de flesta svenska aktiebolag ta bort revisionsplikten. Enligt Lars-Gunnar Larsson på FAR 

SRS har debatten lett till att revisionens kvalitet och innehåll blivit viktigare än någonsin, 

vilket fångade vårt intresse. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till olika 

användare och främst till användare utanför företaget1. Grunderna för den svenska 

redovisningen finns i bokföringslagen (BFL 1999:1078) och i årsredovisningslagen (ÅRL 

1995:1554). Dessa räknas som ramverk och ska fyllas ut med hjälp av normer för god 

redovisningssed2. Revisionen, som tillkom 1895, har traditionellt sett även haft en mycket stor 

betydelse för redovisnings- och revisionsnormeringen. Detta har skett genom föreningen FAR 

– Föreningen Auktoriserade Revisorer. För att säkerställa kvaliteten i den svenska revisionen 

har Revisorsnämnden tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Dock kan man inte 

garantera att revisionen säkerställer kvaliteten på redovisningen, eftersom redovisningen i 

många företag är så pass komplex och revisionen endast gör stickprov3. 

 

Det ställs krav på hur ett företags resultat och ställning redovisas utåt i de företagsformer där 

ägarnas ansvar är begränsat. Intressenterna måste kunna lita på informationen som bolaget 

lämnar om den ekonomiska situationen och förvaltningen. Med intressenter menas ägare, 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och företagsledning samt stat och 

kommun4. De allra flesta företag har krediter, företagets möjlighet att få dessa krediter är 

                                                
1 Smith (2000) s 17 
2 Nilsson (2005) s 45 
3 Power (2001) 
4 FAR (2006) s 12 
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direkt kopplat till företagets ekonomiska framgång5. Därför ser vi kreditgivaren som en 

mycket viktig intressent för bolagen, kanske främst för de mindre bolagen, vilket vi kommer 

att behandla mer nedan. 

Ett förslag till begränsning av revisionsplikten kom i ett delbetänkande i april av SOU 

2008:32 som utreder revisorer och revision. Det slutliga betänkandet från utredningen 

kommer senare i höst, men det finns inget som tyder på att slutsatsen i detta kommer vara 

annorlunda. Detta förslag innebär att aktiebolag och verksamheter i andra associationsformer 

undantas från revisionsplikt om de ligger under mer än ett av följande tre villkor: 
 

• Balansomslutning: 41,5 miljoner 

• Nettoomsättning: 83 miljoner 

• Antal anställda: 50 
 

Förslaget innebär i praktiken att 96 % av aktiebolagen kommer att undantas revisionsplikten. 

FAR SRS har i ett särskilt yttrande föreslagit att utredningens alternativa gränsvärden används 

och att slopandet av revisionsplikten ska ske i fler steg, vilket andra länder i samma situation 

har gjort. De alternativa gränsvärdena skulle innebära att 65 % av de svenska aktiva 

aktiebolagen skulle undantas från revisionsplikt. 

 

Lars-Gunnar Larsson på FAR SRS menar att revisionens kvalitet är viktigare än någonsin när 

man nu utreder revisionens vara eller icke vara6. Han refererar vidare till RN – 

Revisorsnämnden som i sin årsredovisning 2006 slår fast att revisionsstandarden är mycket 

hög i Sverige. Men vad är egentligen kvalitet i revision? Trots att uppfattningarna om 

begreppet skiljer sig åt mellan författare har en generell definition har tagits fram i ISO 9004-

2; alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa 

uttalade eller underförstådda behov7. Men vilka är revisionens uttalade eller underförstådda 

behov? 

 

Revisionen finns alltså, som vi även behandlat tidigare, till för att intressenterna ska kunna lita 

på den ekonomiska information som ges från bolaget. För de flesta mindre företag, som ofta 

är ägarstyrda, torde kreditgivaren vara den viktigaste intressenten. Tillsammans med 

undvikande av principal-agent problem (se kapitel 3.6.2) är kreditgivaren orsaken till att 

                                                
5 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 9 
6 Balans nr 5 2007 
7 ISO 9004-2 (1995) s 200 
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företaget ser värdet i sin revision. Hur påverkas kreditgivarna av borttagandet av 

revisionsplikten?  

 

1.2 Problematisering/frågeställning 

 

o Existerar en uppfattning bland kreditgivarna att kvaliteten på den ekonomiska 

informationen kommer att bli sämre i och med borttagandet av revisionsplikten? 

o Hur kommer borttagandet av revisionsplikten att påverka kreditgivningsprocessen? 

o Är denna eventuella uppfattning utbredd bland kreditgivare? 

o Kommer borttagandet av revisionen att inkräkta på revisionens och redovisningens 

syfte? 

o Kommer kreditgivarna, istället för den lagstadgade revisionen, att kräva ett alternativ 

och vad kan detta tänkas innehålla? 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka om kreditgivarna tror att kvaliteten på den ekonomiska 

informationen kommer att försämras efter borttagandet av revisionsplikten och hur detta 

kommer att slå mot revisionens syfte och mål. Vi kommer även att undersöka om och i så fall 

hur kreditgivningsprocessen kommer att påverkas. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Vi avgränsar oss till, vilket även framgår i frågeställningen, att undersöka problemet ur 

kreditgivarnas perspektiv. Kreditgivarna är beroende av att kunna lita på den ekonomiska 

information som ges i årsredovisningen och vi tror att de har mycket intressanta funderingar 

och ståndpunkter i ämnet. Vi hade naturligtvis kunnat undersöka detta även från revisorernas 

eller redovisningskonsulternas perspektiv, men vi tror inte att det hade gett speciellt mycket 

eftersom revisionen nu blir efterfrågestyrd – därför måste vi titta på dem som vi tror styr 

efterfrågan. 
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Något som vi tar som en självklarhet är att vi undersöker hur kreditgivarna ser på revisionen 

gällande småföretag, definierat de företag som förslaget om avskaffad revisionsplikt gäller. 

Geografiskt sett har vi valt att undersöka kreditgivare verksamma i Gävleborgs Län, framför 

allt av rent praktiska skäl. Eftersom de intervjuade alla är verksamma i någon av de s.k. 

storbankerna; Swedbank, SEB, Nordea eller Handelsbanken, skulle man kunna anta att vi kan 

nå en viss generaliserbarhet i undersökningen. Det visade sig tyvärr att inga interna riktlinjer 

från storbankerna givits gällande borttagandet av revisionen, därför kan vi endast tala om 

indikationer på generaliserbarhet i Gävleborgs Län, inte i hela landet. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

 

Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens tillvägagångssätt, val av metod samt 
behandlar uppsatsens trovärdighet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I denna del redogör vi för relevant teori samt beskriver delar som läsaren 
behöver förstå för kommande delar av uppsatsen. 

Kapitel 4 – Empiri 
Här återges intervjuerna vi gjort med företagsrådgivare i de olika bankerna. 

Kapitel 5 – Analys 
I kapitlet analyserar vi våra intervjuer utifrån relevant teori som vi tidigare 
redogjort för i kapitel 3. 

Kapitel 6 – Slutdiskussion 
Kapitlet består av tre delar där vi först besvarar vår frågeställning utifrån 
analysen, sedan ges egna reflektioner för att avslutningsvis ge förslag på 
fortsatt forskning. 
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2. METOD 

Här ska vi beskriva de vetenskapliga metoder vi använt oss av och med metod menar vi ett 

vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om8.  

 
 
2.1 Övergripande angreppssätt och datainsamling 

 

Empirismen och rationalismen leder enligt Eriksson till två delvis skilda angreppssätt i 

forskning; deduktion och induktion. Den deduktiva metoden innebär att man gör en logisk, 

tankemässig slutledning. Man utgår från en teori/modell, gör hypoteser, registrerar 

observationer och kommer genom logisk slutledning fram till ett resultat.  

Vi har dock använt oss av den induktiva metoden, där man drar allmänna, generella slutsatser 

utifrån empiriska fakta. Nackdelen med den induktiva metoden är att man aldrig kan vara 

hundra procent säker på en induktiv slutledning, eftersom den bygger på empiriskt material 

som sällan utgör en fullständig uppräkning9. Vi väljer denna metod trots nämnda nackdel, då 

den är bäst lämpad med tanke på vår forskningsfråga. Därigenom ska vi försöka ge läsaren en 

förståelse för hur kreditgivarna ser på borttagandet av revisionsplikten; kommer kvaliteten på 

den traditionella revisionen att förändras eller kommer ett substitut att krävas? 

 

De två huvudteknikerna för datainsamling kallas för primär- och sekundärdata10. Med 

primärdata insamlas helt nytt material, vilket ger följden att sekundärdata innebär användning 

av redan insamlad data. Sekundärdata är således både billigare och mindre tidskrävande. Vi 

kommer i denna uppsats att använda oss av både primärdata och sekundärdata. Våra 

sekundärdata får vi genom att undersöka tidigare forskning, vetenskapliga teorier, statliga 

utredningar samt aktuella förhållanden till exempel från branschorganisationen FAR SRS. 

Primärdata kommer vi att erhålla genom en kvalitativ undersökning. Vi kommer att 

genomföra fyra intervjuer med banktjänstemän i Gävleborgs Län som jobbar mot företag, mer 

om detta nedan.  

 

Genom att vi först samlar information och skaffar oss förståelse för ämnet, kommer vi sedan 

att testa teoretisk information mot empiriska data. Vi ska därigenom försöka ge läsaren en 

                                                
8 Ejvegård (1993) s 29 
9 Thurén (2004) s 20 
10 Arbnor, Bjerke (1994) s 241 



Revisionsplikten försvinner 
- tänkbara konsekvenser ur kreditgivarens synvinkel 

 

13 
 

förståelse för hur kreditgivarna ser på borttagandet av revisionsplikten; kommer kvaliteten på 

den traditionella revisionen att förändras eller kommer ett substitut att krävas? Eftersom vi 

vänder oss till fyra olika banktjänstemän, tror vi att vi kan generalisera i och med denna 

undersökning. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två vanligt förekommande begrepp inom metodläran och 

används flitigt i många uppsatser, dock finns det inga skarpa linjer dem emellan. Andersen 

menar att det handlar om två grupper av metoder med vissa gemensamma kännetecken11. Vi 

ska ändå göra ett försök att förklara skillnaderna mellan de olika begreppen. 

 

Den mest exakta metodiken som är bäst ägnad för förutsägelser är den kvantitativa metoden, 

menar förespråkarna. Utgångspunkten är att allt görs mätbart och undersökningsresultaten 

presenteras i siffror. Forskaren ser sitt forskningsfält som ett föremål som undersöks på en 

eller flera variabler, med den kvantitativa metoden undersöker man alla föremål på samma 

variabel. Allt kan inte göras mätbart, menar företrädarna för den kvalitativa metoden12. 

Utgångspunkten för kvalitativ metod är att varje fenomen består av en unik kombination av 

kvaliteter eller egenskaper – därför kan det inte vägas eller mätas13.  

 

Vilken av de två metodinriktningarna ska man då välja? Det beror enligt Andersen på: 
 

1. Undersökningsämnet 

2. Hur man uppfattar undersökningsämnet 

3. Undersökningens syfte 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi anser att en kvantitativ undersökning 

inte speglar kreditgivarnas tankar och funderingar på ett rättvist sätt. De öppna frågorna i vår 

intervjuguide hoppas vi kunna inbjuda till nyanserade svar och uppmuntra respondenten till 

egna initiativ, vilket kräver ett kvalitativt tänkande. Mer om detta nedan. 

 
                                                
11 Andersen (1994) s 69 
12 Andersen (1994) s 70 
13 Andersen (1994) s 71 
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2.2.1 Intervju – en kvalitativ metod 

Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, 

egenskaper eller innebörder14.  

Eftersom intervjuer kan vara mycket tidskrävande har vi precis som Ejvegård föreslår med en 

standardiserad intervju, förberett dessa intervjuer noggrant genom, vilket gör att vi senare 

slipper behöver gå tillbaka till respondenten för komplettering15. 

Man kan använda sig av mailintervjuer, telefonintervjuer eller besöksintervjuer.  Vad gäller 

djup och möjligheten att ställa fler och ”krångligare” frågor är besöksintervjuerna en stor 

fördel, vilket vi först planerat att göra. Nackdelarna med besöksintervjuer är dock att risken 

finns att intervjuaren påverkar responden samt att de tar längre tid16. Efter kontakt med 

respondenterna kom vi till insikt med att vi till allas fördel bör genomföra intervjuerna via 

mail, detta på grund av just tidsbrist. Som vi kan förstå har kreditgivarna fullt upp på jobbet 

och för att vi skulle få de svar vi önskade i rätt tid passade mailintervjuer bättre. Nackdelen 

med mailintervjuer är enligt oss att möjligheten att ställa följdfrågor försvinner, men alla 

respondenter uppmuntrade oss att återkomma vid funderingar. Vi tror dock att det finns en 

stor fördel med mailintervjuer eftersom svaren blir mer genomtänkta och bättre formulerade. 

                                                
14 Svensson, Starrin s 55 
15 Ejvegård (1993) s 46  
16 Dahmström s 72 
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2.2.2 Intervjuguide 

En bra utformad intervjuguide är avgörande för om resultaten av undersökningen kan ge svar 

på frågeställningarna och huruvida man får valuta för sina använda resurser eller inte, 

respondenten ska bli villig att svara på frågorna och helst få en positiv bild av 

undersökningarna17. Vi har försökt att formulera våra frågor på ett sätt som ger de bästa 

förutsättningarna för de mest ärliga svaren. Därför har vi valt en tematisk inriktning, dvs. en 

öppen inriktning på utredningen18. Vi har fokuserat på att undvika ledande frågor samt 

prestigeladdade frågor där respondenten kanske förväntas svara på ett visst sätt för att öka 

validiteten och få mer tillförlitliga svar på våra frågor19.  

Vår intervjuguide finns i sin helhet i Bilaga 1. 

2.2.3 Val av respondent 

 

Eftersom vi avgränsat oss till vårt närområde, Gävleborgs Län, tog vi kontakt med de fyra 

storbankerna som är verksamma här – Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken. Vi ville 

naturligtvis intervjua de medarbetare på bankerna som var mest kunniga och erfarna i ämnet, 

varför vi kontaktade företagsrådgivare som mest jobbar med småföretag. 

För att få så uppriktiga och ingående svar som möjligt erbjöd vi våra respondenter 

anonymitet. Av erfarenhet vet vi att det kan vara känsligt att svara på intervjuer när bankens 

namn står med, även fast inte ämnet anses som känsligt. Bankens officiella åsikter kan inte 

blandas ihop med medarbetarens personliga erfarenheter. 

 

Vi har inte tagit hänsyn till respondentens kön, ålder, etniska härkomst eller utbildning utom 

banken, utan vi har bara brytt oss om det kriterium vi listade ovan – en företagsrådgivare som 

aktivt jobbar med småföretag. 

 

                                                
17 Dahmström s 97 
18 Eriksson s 46 
19 Dahmström s 98 
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2.3 Reliabilitet & validitet 

 

Reliabiliteten anger enligt Ejvegård20 tillförlitligheten hos, och användbarheten av ett 

mätinstrument samt av måttenheten. En mätning är reliabel om den visar samma resultat vid 

upprepad mätning21. Eftersom vi använder oss av den kvalitativa metoden blir reliabiliteten i 

arbetet inte lika stor som den skulle kunna vara om vi använt oss av den kvantitativa metoden, 

detta eftersom den kvalitativa metoden inte grundar sig på lika många analysenheter. Alltså, 

för att förenkla det hela, hade vi istället kunnat göra en enklare enkät men med fler 

respondenter för att öka reliabiliteten. Vi tror dock inte att detta skulle hjälpa oss att svara på 

syftet, då vi vill att respondenterna själva uttrycker sina tankar och åsikter istället för att svara 

på mekaniska ja eller nej frågor. 

 

Validiteten innebär att man verkligen mäter det som man avser att mäta22. Bjerke, menar att 

validiteten berör kärnan i relationen mellan teori och data varför det är viktigt att välja rätt 

teknik vid en undersökning23. Det är svårare att pröva validiteten än reliabiliteten, vi kan 

egentligen bara göra det om vi har något annat mått på det vi mäter att jämföra med24. 

Forskningsfrågan har styrt oss in på mjuka data för att komma in på djupet i ämnet. I vårt fall 

kan vi kalla vår intervjuguide för detta ”mätinstrument” och riskerna här ligger i alltför 

omfattande formulär, icke testade samt ledande frågor25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Ejvegård (1993) s 67 
21 Arbnor, Bjerke (1994) s 248 
22 Eriksson s 40 
23 Arbnor, Bjerke (1994) s 250 
24 Ejvegård (1993) s 71 
25 Dahmström s 210 
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Eftersom vi själva har utformat intervjufrågorna finns risken att reliabiliteten blir låg, för att 

öka reliabiliteten finns flera olika metoder26:  

o Kontrollfrågor; Ett mindre antal frågor som omformuleras men efterfrågar samma 

sak som tidigare läggs in. Vid god reliabilitet är svaren identiska. Många frågor 

efterfrågar samma sak och ger samma svar, till exempel fråga 12 och 13 samt fråga 

15 till 18.  

o Parallellmetoden; Två olika enkätmätningar vilka är tänkta att mäta samma sak. 

Visar sig detta vara fallet är reliabiliteten god. 

o Återtestning; Samma individer testas två gånger där testet kan misstänkas ha låg 

reliabilitet om svarsskillnaderna blir stora. 

De sätt vi har använt oss av är främst kontrollfrågorna vilket vi anser vara ett bra sätt att öka 

reliabiliteten samt är det mindre tidskrävande. Vi har även testat våra frågor på vänner och 

bekanta för att undvika eventuella ledande och olämpliga frågor. 

 

2.4 Studiens trovärdighet 

 

2.4.1 Källkritik 

 

Eftersom vi inte kommer att undersöka trovärdigheten på den litteratur vi läser och därför inte 

heller träffa författarna till dessa, kan vi fråga oss om litteraturen är ”äkta”. Dock studerar vi 

fakta genom fler källor vilket gör att trovärdigheten ändå inte faller i större utsträckning27.  

 

                                                
26 Ejvegård (1993) s 68 
27 Arbnor, Bjerke (1994) s 258-259 
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2.4.2 Metodkritik 

 

Vi har vägt in för och nackdelar i vårt val av metod under hela metodavsnittet eftersom vi 

anser att det är det centrala för en vetenskaplig uppsats. Sammanfattningsvis skulle man 

kunna ha synpunkter på vårt antal intervjuade och anse att trovärdigheten skulle bli högre med 

fler intervjuer och/eller eventuella enkätfrågor. Vi tror dock att våra respondenter 

sammantaget kan ge en bra indikation av hur kreditgivarna i Gävleborg ser på ett borttagande 

av revisionsplikten, vi tror inte att fler intervjuer hade givit mer värde och relevans till 

uppsatsen. 

 

2.5 Analysens tillvägagångssätt 

 

Då vi har använt oss av en kvalitativ bearbetning har vi först genomfört intervjuerna och 

sedan direkt analyserat empirin utifrån den teoretiska referensramen. Detta har vi gjort 

eftersom analysen oftast blir bättre om man gör den omgående28. Denna analys har vi återgett 

i kapitel 5. 

 

                                                
28 Patel, Davidsson (1994) s 100 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Här redogörs för relevant litteratur som knyter an till vårt ämnesval Vi kommer här att 

behandla revisorn och revision, redovisningens mål och syfte, kreditgivningsprocessen samt 

kommer vi även in på förväntningsgapet och agentteorin. 

 
 
3.1 Revisorn & revision   
 

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning29. 

 
3.1.1 Vad är revision? 
 
Begreppet revision kommer från det latinska ordet audit, vilket betyder ”han hör”30. Idag har 

revision en annan innebörd, nämligen att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett 

företags redovisning och förvaltning. Kopplingen mellan revision och års-/delårsredovisning 

är ofta förekommande, dock finns fler områden revisionen täcker som exempelvis vid 

företagsöverlåtelser. Revision utförs för att de olika intressenterna ska kunna lita på den 

information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation, samt måste förvaltningen av bolaget 

vara tillförlitligt31. 

 
3.1.2 Revisionens mål och syfte 
 
Själva behovet av revision kan härledas ur kontraktsproblemet i agentteorin, alltså att man vill 

säkerställa att agenten (företagsledaren/VD:n) agerar i principalens (ägarens intresse).  Men 

det finns fler sätt att se på revision, Nilsson lyfter fram ”Policeman Theory” där revisorns roll 

är att upptäcka eller förhindra bedrägerier och ”Credibility Theory” där revisionens uppgift är 

att åstadkomma förtroende för företagsledningens förvaltning32. 

FAR SRS slår dock fast att revisionen främst görs för att intressenterna ska kunna lita på den 

information bolaget lämnar om sin ekonomiska situation33. Med intressenter menas ägarna, 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och företagsledning samt stat och 

                                                
29 FAR (2006) s 11 
30 Woolf (1997) s 1 
31 FAR (2001) s 7 
32 Nilsson (2005) s 106 
33 FAR (2001) s 7 
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kommun (se figur 3.1 nedan)34. Alla dessa olika typer av intressenter ses som nyttjare av 

redovisning och revision, vilket innebär att flera och delvis olikartade intressen ska 

tillgodoses av revisionen35.  

 

 
 
Figur 3.1 Företagets intressenter.36 

 

Kreditgivare  

För att banker och andra kreditgivare ska kunna utreda om ett företag kan betala tillbaka sina 

skulder är det viktigt att informationen är korrekt eftersom kreditgivarnas säkerhet står på 

spel37. Om en opartisk och självständig revisor granskar företagens information blir 

säkerheten större för kreditgivarna38. För mindre småföretag där ägare och företagsledare ofta 

är samma person finns inte principal – agent problemet i form av ägare och VD, däremot 

existerar ett informationsgap mellan ägarna till de små bolagen och bankerna. Revisionen blir 

ett verktyg för att minska detta informationsgap.   

 

I revisionsberättelsen, vilken är revisorns konkreta mål, uttrycker revisorn sin åsikt angående 

årsredovisningen, bokföringen samt förvaltningen av styrelse och VD. Revisionsberättelsen är 

sedan tillsammans med årsredovisningen beslutsunderlag för övriga intressenter39. 

 

                                                
34 FAR (2006) s 12 
35 Öhman (2006) s 119 
36 FAR (2001) s 8 
37 Öhman (2004) s 119 
38 FAR (2006) s.20 
39 FAR (2006) s 26  
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3.1.3 Revisorns kompetens 

 

Alla aktiebolag måste ha antingen en auktoriserad eller godkänd revisor, beroende på bolagets 

storlek. Det är inte sällan redovisningskonsulter också benämns revisorer, vilket inte riktigt 

stämmer. För att bli auktoriserad revisor krävs utbildning med ekonomisk inriktning på 

högskola eller universitet samt fem års praktisk utbildning. Därefter krävs revisorsexamen och 

dessutom högre revisorsexamen där tester anordnas av Revisorsnämnden. För godkända 

revisorer är kraven dock lägre. Alla kvalificerade revisorer står under tillsyn av 

Revisorsnämnden40. 

 

Kompetens och yrkesutövning 

För att skapa och behålla ett förtroende för revisorn krävs det att revisorn visar hög 

kompetens, integritet och bra omdöme. Kompetens uppnås genom utbildning samt stor 

erfarenhet av arbete i uppdrag. Medlemmens uppträdande och yrkesutövning visar graden av 

integritet och omdöme. Föreskrifter och etiska regler om hur revisorn ska förhålla sig till 

arbetet och kollegor finns bland annat i FAR41. 

 

3.1.4 Kvalitet och kontroll 

 

En generell definition av begreppet kvalitet har som tidigare nämnt tagits fram i ISO 9004-

242; alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa 

uttalade eller underförstådda behov. Kvalitet som begrepp har dock olika definitioner 

beroende på vem man frågar. Genom flertalet definitioner från olika författare kan både 

likheter och skillnader påträffas dem emellan, sammanfattat kan kvalitet ses som en 

”lämplighet för användning”43, ”samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess 

leverans”44, ”produktens förmåga att tillfredsställa kundens behov och förväntningar samt 

strävan efter att överträffa kunden med produkten”45. Eklöv46 har i sin studie kommit fram till 

att det finns två olika synsätt på kvalitet, den immanenta samt den transcendenta 
                                                
40 FAR (2006) s12 
41 Ibid s 121  
42 ISO 9004-2 (1995 s 200) 
43 Bergman och Klefsjö (1995) s 62, Eklöv (1997) s 79 
44 Bergman och Klefsjö (1995) 
45 Ibid s 17  
46 Eklöv (1997) s 76-82 
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kvalitetssynen. I den tidigare utgår man ifrån egenskaper och upplevelsen av dessa 

egenskaper. Eklöv menar att kvalitet i detta synsätt blir definierbart eftersom man här grundar 

kvaliteten på individen och dess kunskaper, erfarenheter och fysiska förutsättningar47. Enligt 

Locke är dessa egenskaper sekundära kunskaper.  

 

Revisionens kvalitet48 

Eklöv kommer i sina studier fram till att revisorn strävar efter att kunna försäkra att bolagets 

redovisning ger en rättvisande bild av verkligheten, detta benämner hon också den 

traditionella synen på revision. För att uppnå sitt mål måste revisorn granska och bedöma 

materialet enligt den kontrollskapande aktiviteten som revisorn står för enligt den traditionella 

metoden49. Utifrån dessa synvinklar kan kvalitetsaspekter på revisionen framkomma från 

planering, granskning och rapportering50.  

Revisorsnämnden är en tillsynsmyndighet för revisorer och ska säkerställa att verksamheten 

är av hög kvalitet och uppfyller de krav som är uppsatta. Det är också revisorsnämnden som 

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

revisorns regler har efterföljts51. 

 

Eftersom det är viktigt att revisionen blir rättvis utifrån två perspektiv (den som blir utsatt för 

revision samt den som reviderar, revisorn) har kravet på kvalitet blivit en stor 

diskussionsfråga. Om en revision blir dåligt utförd är det inte endast revisorn som får dåligt 

rykte utan även revisorskåren och själva revisorsrollen blir drabbade. Genom hög utbildning 

och praktisk erfarenhet samt kontrollering av arbetet ska kvaliteten på revisionen och revisorn 

säkerställas.52 

 

Obligatoriska kvalitetskontrollprogram har sedan en längre tid FAR och SRS, nya regler för 

detta system gäller från och med 2003 med utgångsläge i en EG-rekommendation om 

kvalitetssäkring av lagstadgad revision. I denna kontroll kollar man hur god redovisningssed 

och god revisionssed tillämpas. En särskild kvalitetsnämnd leder arbetet vilket omfattar både 

                                                
47 Eklöv (1997) s 83 
48 FAR (2006) s 123  
49 Eklöv (1997) s 51 
50 Ibid s 52-53 
51 FAR (2006) s 122  
52 Ibid s 123  
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revisionsverksamhet och frågor om opartiskhet och självständighet. Urvalet för kontroll utgår 

från revisionsföretagen där revisorsmedlemmarna blir kvalitetskontrollerande inom maximalt 

fem år53. God utbildning och lämplig praktisk erfarenhet säkerställer hög kvalitet men enligt 

FAR räcker inte detta, arbetet ska även kontrolleras och bedömas av någon annan54. 

 

3.1.5 Regelverk runt revision 

 

Det finns vissa grundkrav som en revisor måste följa för att dess förtroende inte ska röjas, 

opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt. Dessa krav regleras i ABL, revisorslagen, 

revisorsförordningen samt i Revisorsnämnden55. 

 

Analysmodellen 56 

Revisorslagen bygger på den s.k. analysmodellen57 som innebär att revisorn ska avstå uppdrag 

där omständigheterna kan störa förtroendet för revisorns oberoende. 

 

Några omständigheter då en revisor ska avsäga sig ett uppdrag: 

o Egenintressehotet – revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klienten. 

o Självgranskningshotet – revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete, till 

exempel ett råd som han/hon tidigare lämnat till klienten. 

o Partsställningshotet – revisorn har tagit ställning för eller emot klienten, till exempel i 

en förhandling och framstår därför som kopplad till klienten. 

o Vänskaps-/förtroendehotet – revisorn har starks personliga relationer till någon som 

ska granskas eller låter sig invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till det klienten gör. 

o Skrämselhotet – revisorn riskerar att påverkas av en dominerande personlighet hos 

någon som ska granskas eller av yttre påtryckningar.58  

 

Opartiskhet och självständighet 59 

                                                
53 FAR (2006) s 123 
54 FAR (2001) s 55  
55 FAR (2006) s 107- 
56 Ibid s114 
57 Ibid s 113 
58 FAR (2001) s 53 
59 FAR (2006) s112 



Revisionsplikten försvinner 
- tänkbara konsekvenser ur kreditgivarens synvinkel 

 

24 
 

Eftersom intresset för revisorernas oberoende har ökat bland intressenterna ger detta en effekt 

av ökade krav på revisionen. Med en ökad efterfrågan på revisionsföretagens kompetens har 

detta lett till framväxt av redovisnings- och konsultföretag. Förmågan att anpassa sig till 

utvecklingen har gjort att debatten om revisorns oberoende blomstrat i allt större utsträckning. 

Behovet om hårdare krav på revisorn har diskuterats där några huvudfrågor legat i fokus. Hur 

man ska säkerställa att revisorerna kan utföra sin primära uppgift, d v s revisionen, med 

opartiskhet, självständighet och objektivitet, vare sig revisorernas rådgivning till sina klienter 

är ett hot eller en tillgång, samt huruvida revisorernas opartiskhet och självständighet säkras 

genom s.k. förbudskataloger eller genom s.k. analysmodeller (dessa tar hänsyn till hur 

omständigheterna ser ut i de enskilda fallen), är exempel på frågor som tagits upp till 

diskussion.  

 

I bland annat ABL finns jävsregler som står bakom revisionsklienten i fall där revisorn 

påverkats av andra intressenter än att göra en bra revision. Revisorn får till exempel inte äga 

aktier i företaget, delta i ledningen eller hjälpa till med bokföringen. Regler om förhållanden 

till företaget och dess ledning måste strikt följas för att reglerna om jäv ska slippa komma till 

användning. Att revisorn ska vara opartisk och självständig kallas ibland för revisorns 

oberoende, revisorn ska även vara objektiv i sina ställningstaganden. 

 

Tystnadsplikt60 

Det enda en revisor får uttrycka till allmänheten om en viss klient är det som skrivs i 

revisionsberättelsen, revisorn har alltså tystnadsplikt och får inte föra information vidare. Det 

finns dock vissa undantag i tystnadsplikten, revisorn har även upplysningsplikt som innebär 

att han/hon har skyldighet att svara på frågor under årsstämman såvida det inte skadar 

företaget. Under förundersökning till brottmål har även där revisorn upplysningsplikt liksom 

han/hon har skyldighet att underrätta bland annat medrevisor, ny revisor eller 

konsultförvaltare.  

 

                                                
60 FAR (2006) s 119, FAR (2001) s 49-51  
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Skadestånd 

Om en revisor på något vis skadar ett företag, måste han/hon ersätta skadan. Detta gäller både 

vid uppsåt som vid oaktsamhet. Såväl auktoriserade som godkända revisorer måste vara 

ansvarsförsäkrade.61 Detta är orsaken till att revisorer, snarare än ledning eller styrelse, ofta 

stäms av aktieägare när felaktigheter begåtts i redovisningen. 62 I Sverige är det dock inte så 

vanligt att revisorn blir skadeståndsskyldig.63  

 

3.2 Internationellt om revision 
 

EU spelar en avgörande roll för att via direktiv tvinga in regler om revision i den nationella 

lagstiftningen64. EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv behandlar lagstadgad revision. Det som 

framkommer i direktiven ska realiseras genom de olika medlemsländernas författningar 

gällande de associationsformer som uttryckligen anges i direktivet65. 

 

I den 51:a artikeln finns bestämmelser gällande revisionsplikten och här framkommer även att 

denna revision endast får utföras av kvalificerade revisorer – alltså inte lekmannarevisorer. 

Medlemsstaterna får enligt artikel 51 befria vissa företag från revisionsplikten, de mindre 

företagen som inte på balansdagen överskrider två av dessa tre gränsvärden: 
 

• Balansomslutning: € 4 400 000  

• Nettoomsättning: € 8 800 000 

• Medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50 st 
 

Enligt SOU 2008:32 nyttjar alla ”gamla” medlemsstater rätten att enligt EG-direktivet att 

undanta mindre företag från revisionsplikten. Med gamla medlemsstater menas de stater som 

var medlem innan utvidgningen av EU 2004.  

 

De internationella normbildande organisationerna, IFAC och IAASB, är revisionens 

motsvarighet till IASB. IFAC är en renodlad revisorsorganisation som genom kommittén 

IAASB lämnar normer ISA – International Standards on Auditing66. 

                                                
61 FAR (2006) s 121, FAR (2001) s 58  
62 Hartwig, 2008-06-16 
63 FAR (2006) s 121, FAR (2001) s 58 
64 Nilsson (2005) s 116 
65 SOU 2008:32 s 85 
66 Nilsson (2005) s 116 
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3.3 SOU 2008:32 

 
Enligt regeringens beslut har en särskild utredare tillsatts för att utreda reglerna om revision 

för små- och medelstora företag, Utredningen om revisorer och revision67. Det pågår ett 

omfattande arbete inom EU att förenkla de administrativa bördorna för småföretagen, de ska 

minskas med 25 % fram till 2012. Den svenska regeringen har förklarat att de vill genomföra 

denna minskning redan till 2010, därigenom denna utredning.   

Flera delbetänkanden har lämnats för att i september 2008 lämna ett slutligt betänkande. De 

nya bestämmelserna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2010. Vi tänker här återge det senaste 

delbetänkandet, SOU 2008:21, som publicerades i april 2008, då det mest aktuella torde vara 

mest relevant. 

 

Som det är idag är alla aktiebolag skyldiga att ha en godkänd/auktoriserad revisor, 

utredningen föreslår att alla aktiebolag som ligger under minst ett av dessa tre villkor 

undantas från revisionsplikten: 

 
• Balansomslutning: 41,5 miljoner 

• Nettoomsättning: 83 miljoner 

• Antal anställda: 50 

 

Förutom denna bestämmelse föreslår utredningen sammanfattningsvis detta: 
 

• Förvaltningsrevisionen, som innebär att revisorn är skyldig att granska hur styrelsen 

och VD:n förvaltat företaget, bör avskaffas enligt utredarna. Denna typ av revision 

finns inte med i EG:s definition av lagstadgad revision. 

• Mandattiden vid val av en revisor, som idag är fyra år, bör kortas till ett år. 

• Bestämmelserna om revisorns plikt att anmärka eller anmäla missförhållanden 

gällande betalning av skatt eller brott i verksamheten bör avskaffas. Detta för att 

risken finns att ett företag som anser sig behöva granskning av räkenskaperna avstår 

från att anlita en kvalificerad revisor eftersom de inte vill riskera en anmälan till 

åklagare. Dock ska bestämmelser om skyldighet för revisorn att självmant anmäla 

misstanke om bestickning och mutbrott införas i Revisorslagen. 

                                                
67 (http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf) 2008-05-13 17:06 
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3.4 Kreditgivningsprocessen 

Detta kapitel behandlar den process en kreditgivare genomför för att kunna bevilja kredit till 

ett företag.  

 
3.4.1 Kreditgivaren 
 
På den svenska kreditmarknaden finns olika former av kreditgivare; affärsbanker, sparbanker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter m fl. Eftersom vi har valt 

att rikta in oss på banker kommer vi att behandla kreditgivning utifrån det perspektivet. 

Lagstiftning och andra statliga åtgärder sätter standard för bankernas utlåning såsom krav på 

säkerhet för kredit. Bankerna har även koll på och lägger stor vikt vid projektets risker och 

dess lönsamhet, företagets planeringsrutiner, företagsledningens förmåga etc. Om det 

föreligger risk att företaget kommer att träda i likvidation spelar det ingen roll hur god 

säkerheten är, banken stödjer hellre ett projekt som ser ut att kunna lyckas. För att banken ska 

kunna bevilja företaget kredit måste bedömningen av kreditärendet inriktas på projektets 

företagsekonomiska förutsättningar, dvs. kontrollera affärsplaner, kapitalbehovsberäkningar 

och investeringskalkyler. Om kraven på säkerhet sedan är fastställda är det fritt fram att lämna 

kredit68. 

 

3.4.2 Kredittagaren 

 

De allra flesta företag har krediter, företagets möjlighet att få dessa krediter är direkt kopplat 

till företagets ekonomiska framgång. Förutom den ekonomiska biten påverkar även 

ledningens kompetens, marknadsutvecklingen och företagets säkerheter förmågan för ett 

företag att få kredit.69 

 

                                                
68 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 8 
69 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 9 
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3.4.3 Kreditbedömning 

 

Banken börjar med att göra en kreditbedömning av företaget, denna bedömning bör innehålla 

en sammanställning av fyra moment; 

 

o Företagsanalys 

o Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren 

o Analys av finansieringsmöjligheter 

o Analys av säkerhetskrav 

 

Alla dessa moment måste dock nödvändigtvis inte alla gånger vara med i kreditbedömningen. 

Beroende på kreditens omfattning, hur pass välkänd kreditsökaren är eller i fall där 

säkerheterna är helt riskfria behöver inte banken göra en fullständig kreditbedömning på 

företaget.70  

 

Kredittagaren har utrett sitt kreditbehov vilket resulterat i en kreditpropå till kreditgivaren. 

Företaget presenterar även historiska data som årsredovisningar samt ger en analys av 

företagets produkter och åtgärder på marknaden. En annan viktig del är att kredittagaren ger 

värdefull information om sin egen kompetens och kapacitet71.  

 

                                                
70 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 61 
71 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 50 



Revisionsplikten försvinner 
- tänkbara konsekvenser ur kreditgivarens synvinkel 

 

29 
 

Figuren nedan illustrerar kreditförhandlingen, där båda parter använder sina argument för en 

lyckad förhandling.72  

 

Figur 3.4 Kreditförhandlingen 

 

                                                
72 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 68 

KREDITTAGARENS ARGUMENT KREDITGIVARENS ARGUMENT 
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av propå 

 
KONTAKT 

 
FÖRHANDLING 
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Kredit / engagemang Inte kredit / engagemang 
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3.4.4 Riskbedömning 

 

En bedömning av två riskfaktorer förekommer i bankens kreditgivningsprocess; 
 

o Risken för en betalningsinställelse 

o Risken vid en betalningsinställelse 

 

Risken för att ett företag i framtiden kommer att hamna i svårigheter, den första punkten, är 

en total uppskattning av företaget som banken genomför genom en företagsanalys eller 

räkenskapsanalys. Med risken vid en betalningsinställelse menas en tänkt situation där 

kreditgivaren tvingas likvidera krediterna med hjälp av säkerheterna. Problem som hur 

mycket säkerheten vid det tillfället är värd kan uppkomma vid dessa situationer.73 

 

 

3.5  Relevant teori 

 

3.5.1 Förväntningsgapet 

 

När förväntningarna hänförda till utförda prestationer skiljer sig åt mellan den individuella 

revisorn och användaren av den finansiella informationen uppstår ett förväntningsgap74. 

Användarna av den finansiella informationen, intressenterna som vi tidigare illustrerade i 

intressentmodellen, har visat sig haft olika förväntningar gällande revisionen. 

Utvecklingen har medfört en allt större oro bland revisorerna att användarna av 

revisionsrapporter inte förstår revisionens innebörd och förutsättningar75. FAR har arbetat 

med att förändra standardmallarna för revisionsberättelserna i olika företagsformer för att 

informera hur en revision utförs. 

 

                                                
73 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 172 
74 Chye Koh (1998) nr 13/3 
75 Nilsson 2005 s 109 
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I den internationella forskningen berör man ofta förväntningsgapet enligt Nilsson som 

refererar till Brenda Porters kända beskrivning av fenomenet: 

 

• Unreasonableness Gap – intressenternas orealistiska förväntningar som egentligen är 

omöjliga att uppfylla 

• Deficient Standards Gap – ofullständiga, otydliga och direkt dåliga 

revisionsstandarder 

• Deficient Performance Gap – helt enkelt för dåliga prestationer från revisorerna. 

 

3.5.2 Principal - agent teorin 

Relationen mellan uppdragsgivare (ägare) och anställd (företagsledare/VD) kallas 

agentrelationen. När en uppdragsgivare (principalen) anställer en person (agenten) för att 

utföra en uppgift uppstår denna relation. I dessa relationer kan problem uppstå orsakade av 

intressekonflikter mellan befattningarna. Dessa konflikter kallas principal-agent problem och 

utformas på grund av att uppdragsgivarens syfte med uppgiften missuppfattas av den anställde 

eller att informationen dem emellan inte riktigt fungerat.76 

Problemet uppstår eftersom uppdragsgivaren har svårt att kontrollera den anställdes utförande 

av uppgiften. Genom utformning av incitament, kontrollsystem, med mera kan denna 

situation undvikas, att anställa en revisor är ett exempel på just sådana faktorer.77 

Som nämnt i kapitel 3.1.2 uppstår inte principal-agent problemet i små företag, då de ofta är 

ägarstyrda. Däremot uppstår i dessa fall ett så kallat informationsgap mellan ägarna och 

bankerna, revisionen kommer här in som en mycket viktig funktion.78 

 

 

 

 

 

                                                
76 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008) s 13 
77 Lindberg, 2008-03-12 
78 Hartwig, 2008-05-15 
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4. EMPIRI  
 
Här återger vi de fyra intervjuer vi gjort med företagsrådgivare verksamma på något av 

storbankernas (Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB)  bankkontor i Gävleborgs Län. 

 

 
4.1 Företagsrådgivare A 
 
Vår förste respondent, A, arbetar som kundansvarig på en av storbankerna. Detta innebär 

ansvarig företagsrådgivare för medelstora företags bankaffärer vilket är allt ifrån krediter, 

placeringar till betalningstjänster. A är civilekonom i grunden, har erfarenheter som 

egenföretagare och har arbetat inom yrket i 20 år. 

 

Kreditprocessen inleds genom möte med en kreditanalytiker samt företagskunden, enligt A. 

Bokslut, delårssiffror och budget kontrolleras innan företagaren får presentera sitt förslag, 

som ska innehålla en framtidsplan utifrån planerad investering. Rådgivaren upprättar därefter 

en PM innehållande bokslutsanalys och kassaflödesanalys, beskriver den finansiella risken 

och kreditrisken, samt lämnar förslag på säkerheter. En sammanfattande bedömning görs 

tillsammans med ett upprättande av rating utifrån det reviderade bokslutet, enligt Basel II, 

varefter beslut föreslås. Ärendet lämnas sedan vidare till en kreditdelegation innefattande fyra 

personer, dessa kreditbedömer ärendet och fattar sedan ett beslut. 

 

A med kollegor på banken träffar revisorn tillsammans med kunden vid vissa tillfällen. Det 

kan vara vid en bokslutsgenomgång eller vid större förändringar som till exempel expansion 

eller förvärv. Utifrån kundens medgivande kontaktas ibland även revisorn för frågor angående 

t ex bokslut. Förövrigt träffas företagsrådgivarna och revisorerna vid gemensamma 

utbildningstillfällen såsom inför borttagande av revisionsplikten. 

 

A anser att revision står för korrekthet i största möjliga mån utifrån de stickprovskontroller 

som genomförs. Revisionen verkar för att samhället skall ha ett förtroende för 

företagsamheten, inte minst med avseende på beskattning. Kvaliteten på revisionen har varit 

omdiskuterad inte minst utifrån de skandaler som har varit bland annat i USA. För övrigt 

bedömer A kvaliteten som hög och har förtroende för att revisionen utförs korrekt av 

revisorskåren. Revisionen innebär för A tillförlitlighet och minskad risk för skatterevision, 
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vilket också är precis vad revisionen bör ge. A ser utifrån sina egna erfarenheter inte några 

skillnader på kvaliteten i revision mellan olika bolag, men menar att man måste förutsätta att 

revisorerna utför sitt arbete korrekt och att A därför förlitar sig på revisionen.   

 

Enligt företagsrådgivare A blir processen densamma för de företagare som fortsätter med 

reviderade bokslut. För de företagare som väljer bort revisionen kommer förmodligen högre 

krav att ställas på material samt eventuellt tätare rapportering och uppföljning. 

Tillförlitligheten i bokslutet anser A bli lägre. I och med att banken ratar sina 

kreditengagemang på reviderade bokslutssiffror kommer de att åsättas en lägre rating, vilket 

leder till lägre kreditvärdighet om banken ska utföra rating på ej reviderat bokslut. Detta 

innebär således en nackdel för kunden. Korrekt och därmed tillförlitlig revision är det 

optimala, A ser dock gärna mer information i boksluten än vad som ges i dag. 

 

Generellt anser A att det kommer bli svårare för småföretagen att bli beviljade kredit. Det 

innebär dock lägre kostnader för företaget vilket i och för sig är positivt, men kanske kommer 

kostnaden för bokföring samtidigt att öka vilket leder till ett nollsummespel. För kunder som 

inte har krediter innebär det fördelar i form av lägre kostnader. A ser för övrigt inga fördelar 

med borttagandet, nackdelen är lägre tillförlitlighet i boksluten. Enligt A kommer 

borttagandet innebära färre engagemang att rata79 enligt bankens ratinginstruktion, eventuellt 

kommer banken också ha färre kreditkunder att arbeta med. När det gäller rena 

inlåningskunder har det dock mindre betydelse. Sannolikt kommer banken ändå kräva 

revision i vissa fall för att de ska godkänna medgivande av finansiering.  

 

 

                                                
79 Ranka, rangordna, värdera 
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4.2 Företagsrådgivare B  
 
Vår andra respondent, företagsrådgivare B, arbetar bland annat med krediter inriktat mot 

företagssektorn. Lokalt på B:s arbetsplats arbetar de i huvudsak med små och medelstora 

företag, storföretag hanteras av andra enheter. Företagsrådgivare B är civilekonom och har 

arbetat på två olika banker, sammanlagt har B arbetat i branschen i över 10 år.   

 

Hur kreditgivningsprocessen ser ut beror på storleken på propån och hur komplex affären är. 

Ärendet kan se lite olika ut, men ett normalt ärende börjar normalt med ett kundmöte där data 

såsom bokslut, aktuella RR och BR samt prognos för framtiden hämtas. Beroende på 

kredittypen så kan även likviditetsbudget behövas. Vid nya affärsverksamheter/ägarbyte av 

rörelser önskas gärna en affärsplan. Vid fastighetsaffär behövs även data på fastighetsobjektet 

i form av värderingar och hyreskontrakt mm. Om affären avser maskiner eller fordon behövs 

även uppgift om objekten. Efter detta tar analysarbetet vid och PM upprättas. B menar att 

arbetet på det här stadiet handlar mycket om att bedöma säkerheter, affärsverksamhet, 

trovärdighet i budgetar, risker mm. Det gäller även att se till att affären blir rätt strukturerad 

avseende t ex lånetyp (lån, check, avbetalningskontrakt, leasing, factoring mm).  

Efter analys och PM börjar beslutsprocessen och vilken instans som hanterar det beror på 

storlek och komplexitet i ärendet. När beslut är taget meddelas kunden om detta, vid positivt 

utfall upprättas lånehandlingar och säkerhetshandlingar. Vid komplexa affärer konsulteras 

även bankens jurister, avstämningar kan även komma att göras med företagets revisor. 

 

Kontakt med revisor sker vid bokslut från företagen, men även vid resultat och 

balansrapporter under året i de fall man får propåer och det gått en tid sedan bokslutet blev 

klart kan kontakter ske. Möten med revisorer bokas även emellanåt för att få information om 

förändringar som är på ingående. Bland annat har en träff beträffande borttagandet av 

revisionsplikten ägt rum. 

 

Kvalitet i revisionen är när känslan inger att bokslutet överensstämmer med verkligheten. B 

berättar att det händer att kunden påpekar att de knappt träffat revisorn, vilket B ser som ett 

tecken på att revisionen knappast kan vara speciellt trovärdig. I dessa fall, menar B, är det inte 

säkert att avskaffandet får några större konsekvenser.  

För banken är det viktigt att få en kvalitetsstämpel på boksluten eftersom 

revisionsanmärkningar är en mycket negativ signal. Revisionen stärker även trovärdigheten i 
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boksluten som är en viktig källa vid t ex kreditupplysningar vilket i många fall är en 

förutsättning för affärer mellan företag. Banken förlitar sig i regel på revisionen, men 

boksluten är ofta 5-7 månader gamla när de kommer in, vilket gör att de till stor del är en 

historisk rapport. Kreditbeslut baserat på rapporter kan vara knepigare då det beror på 

lageravstämningar, avskrivningar etc. som inte är reviderade. Överlag är det sällan rådgivaren 

ser några negativa kvalitetseffekter, snarare att revisorerna i högre utsträckning ger 

revisionsanmärkningar idag än tidigare (exempelvis vid sena skatter, kassahantering eller 

annat). Rådgivare B anser att revisionen ger en kvalitetsstämpel. Revisionen bör ge 

trovärdighet åt bokslutet, menar B. En optimal revision är snabbare, så de siffror vi får är 

färska. Det kan med all säkerhet finnas kvalitetsskillnader mellan revisioner, beroende på 

exempelvis erfarenhet hos revisorn. Däremot känner B inte till att den skulle vara sämre eller 

bättre på någon specifik byrå. 

 

I dagsläget anser B att det är svårt att bedöma om förändringar kommer att ske, helt klart är 

dock att trovärdigheten i det bokslut som presenteras kan bli lägre. Viss osäkerhet kan komma 

att uppstå beträffande lagervärden, avskrivningar och även att övriga poster har hanterats på 

ett sätt som följer bokföringslagen. Risken finns att förändringar i kvaliteten kan uppstå. Detta 

beror dock i ganska stor utsträckning på vilka utökade resurser de olika myndigheterna får för 

att följa upp och granska företagen, menar B. Avskaffande av revisionsplikten innebär inte att 

man inte måste följa bokföringslagen. 

 

B menar att för de minsta företagen kanske kreditbehoven inte är så stora och där kanske det 

heller inte får så stora konsekvenser. Om småföretagen väljer att lägga revisionskostnaden på 

konsultation av revisorn och hjälp med analyser, budgetar mm så kan kanske konsekvensen 

till och med blir positiv. Det är dock för tidigt att säga om borttagandet kommer att innebära 

fördelar eller nackdelar men till exempel revisionsanmärkningar som begrepp på mindre 

företag riskerar att försvinna. Sedan återstår det att se om revisionsbranschen lyckas sälja in 

”revision” som produkt till företagen så att de väljer att frivilligt behålla den som en 

kvalitetsstämpel. Det är mycket möjligt att substitut till revision kommer att krävas, 

revisionsbranschen pratar om att det kan bli så att man exempelvis säljer en ”revision” av t ex 

lager, maskiner eller vad det nu kan finnas behov av.  
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4.3 Företagsrådgivare C 
 
Företagsrådgivaren C är mycket erfaren gällande revision. Vår tredje respondent har arbetat 

som företagsrådgivare på bank i 10 år och fungerar som kontaktperson för bolag. Men innan 

det jobbade C som revisor i 12 år, varav de senare åren som auktoriserad. Företagsrådgivarna 

på banken som C arbetar på träffar regelbundet de stora revisionsbyråerna. 

 

Kreditgivningsprocessen, så som C arbetar, inleds med en propå från kunden. Därefter gör C 

en bedömning av huruvida krediten kommer att kunna beviljas eller inte. Om så förefaller 

upprättas en PM där bolagets kassaflöde analyseras (med hjälp av årsredovisningar, 

delårsrapporter etc.), en omvärldsanalys görs och verksamheten analyseras. 

 

När vi ber C definiera kvalitet i revision svarar C att det helt enkelt är att företagets resultat 

och ställning är korrekt. C fortsätter med att säga att revisionen är viktig eftersom det är den 

enda garanti banken har på att siffrorna ger en rättvisande bild av företagets ställning – C 

anser att revisionen därmed uppfyller sitt syfte. Det finns inga som helst tvivel att man kan 

förlita sig på revisionen, enligt C som förutsätter att kvaliteten är god och att det i större 

byråer är mest troligt att det faktiskt är så, med tillägg av att det naturligtvis finns mindre 

byråer med hög kvalitet. Detta har ofta bankerna koll på, och vet hur revisorernas arbete 

brukar se ut. 

Banken C arbetar på har inte givit några nya interna riktlinjer om hur avskaffandet av 

revisionsplikten ska hanteras vid kreditgivningsprocessen, men C tror att något slags intyg 

kommer att begäras in från revisor ändå. Det finns en stor nackdel med borttagandet av 

revisionsplikten för både företagen och för företagsrådgivarna, då kreditprocessen 

förmodligen kommer att ta längre tid.  

Eftersom något intyg förmodligen kommer att krävas, kommer kreditprocessen få en ny aktör 

som kommer att kräva tid. Det kan ta lång tid att få detta utlåtande från revisionsbyrån, ännu 

längre kan det ta om kunden inte är känd hos revisionsbyrån. 

En annan nackdel, som är den viktigaste, är att det finns en uppenbar risk för fel och att 

felaktiga värderingar i balans- och resultaträkningar förekommer eftersom någon kontroll inte 

kommer att krävas varken av räkenskaper eller interna kontroller. 
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4.4 Företagsrådgivare D 
 
Vår fjärde respondent, Företagsrådgivare D, är ekonom och har arbetat inom yrket i 23 år. D 

kommer i kontakt med revisorn och revisionen genom bankens kunder samt genom 

gemensamt ordnade träffar. 

 

D förklarar kreditgivningsprocessen där det börjar med inhämtande av beslutsmaterial från 

kund. Därefter fortsätter man med en kreditanalysprocess där en behörig instans gör en 

föredragning i ärendet som slutligen resulterar i ett beslut. 

 

Det är viktigt med en objektiv analys av kundens ekonomi, menar D. En ordentlig genomgång 

av bokföring och ekonomistyrning ger en god kvalitet på revisionen, dock kan vissa revisorer 

inge något sämre förtroende än andra. D har vid några tillfällen stött på kvalitetsskillnader i 

revisionen som i grunden, enligt D, beror på kompetens- och nätverksskillnader. 

D förutsätter att det kommer att bli problem i och med borttagandet av revisionsplikten. För 

de kunder som inte haft revision och sedan vill låna pengar kommer det att bli problematiskt, 

tillägger D som inte ser några fördelar med borttagandet av revisionsplikten. 

Som ett möjligt substitut tror D att man i framtiden kommer att kunna se till exempel 

Skatteverket eller någon bokföringsbyrå med auktorisation hjälpa till med intyg i samband 

med beviljning av krediter. 

 

När D spekulerar i hur rollen som företagsrådgivare kommer att förändras i och med 

borttagandet av revisionsplikten tror D att kreditgivningsprocessen kommer att förändras 

något, dock inte så mycket. För de kunder som inte har något kreditbehov kan kvaliteten på 

redovisningen bli mycket sämre, menar D som fortsätter med att säga att revisionen har gett 

en bra analys av kundens ekonomi och ekonomistyrning. Revisionen har helt enkelt gett 

intressenterna en anledning att förlita sig på redovisningen. 

Den optimala revisionen, för D, vore att få en direkt kommentar av revisionen tillsammans 

med förbättringsåtgärder direkt från revisorn. En nackdel med hur revisionen ser ut idag är att 

det mycket sällan finns individuell information om bolaget, förutom när det finns 

anmärkningar i revisionsberättelsen.  
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4.5 Sammanfattande matris 
 
Nedan åskådliggörs de övergripande åsikter våra respondenter har uttryckt i intervjuerna, för 
att på bästa möjliga sätt sedan analysera dessa i nästa kapitel. Fördelar och nackdelar ges ur 
ett allmänt perspektiv; både ur kreditgivarens och bolagens. 

 
 A B C D 

 
Fördelar? 

 
Lägre kostnad för 

företag utan 
kreditbehov 

  

 
För tidigt att säga 

 
Ser inga fördelar 

 
Ser inga fördelar 

 
Nackdelar? 

 
Svårare att få 
kredit, lägre 

kreditvärdighet. 
Större risk 

skatterevision 
 

 
Svårare att få 

kredit 

 
Risk för fel och 

felaktiga 
värderingar i BR 

och RR 
 

 
Sämre kvalitet på 
den ekonomiska 
informationen 

 
Interna 
direktiv från 
banken? 
 

 
Inga interna 

direktiv 
 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
Påverkan på 
kvalitén? 
 

 
Lägre 

tillförlitlighet 

 
Lägre 

tillförlitlighet 

 
Lägre 

tillförlitlighet 

 
Sämre 

 
Kräva 
substitut? 
 

 
JA 

 

 
Mycket möjligt 

 
JA 

 
JA 

 
Påverkan på 
kreditgivnings- 
processen? 
 

 
Mer kontroll i 
och med lägre 
tillförlitlighet i 
räkenskaperna 

 
Mer kontroll i 
och med lägre 
tillförlitlighet i 
räkenskaperna 

 
Det kommer att 
ta längre tid från 

processens 
början till beslut 

 

 
Mer kontroll i 
och med lägre 
tillförlitlighet i 
räkenskaperna 
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5. ANALYS  
 
Efter att ha genomfört denna studie ska vi i denna del analysera intagna fakta samt dra 

slutsatser på bas av dessa. 

 

Revisionen görs främst för att intressenterna ska kunna lita på den information bolaget lämnar 

om sin ekonomiska situation, fastslår FAR SRS80. Kommer borttagandet av revisionsplikten 

då leda till sämre kvalitet på informationen som lämnas från bolagen och hur påverkar det i 

sådana fall kreditgivningen? Nedan följer en kort sammanfattning kring kreditprocessen och 

kreditgivare i allmänhet, innan vi analyserar inkommen fakta under rubrikerna 

kreditgivningsprocessen, kontakt med revisorn och revision, kvalitet i revision, borttagandet 

av revisionsplikten samt förändringar i kvaliteten genom borttagandet. 

 

5.1 Sammanfattande inledning 

 

På den svenska kreditmarknaden finns olika former av kreditgivare; affärsbanker, sparbanker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter m fl. Vi tror att bankerna 

är den viktigaste kreditgivaren för de svenska bolag som berörs av borttagandet av 

revisionsplikten, då enligt Broomé de allra flesta företag har krediter och företagets möjlighet 

att få dessa krediter är direkt kopplade till företagets ekonomiska framgång. Därför har vi 

alltså valt att definiera kreditgivaren som en bank i denna uppsats. Våra fyra företagsgivare 

har alla gett sin syn på borttagandet av revisionsplikten och konsekvenserna av denna, och vi 

har dessutom gjort en litteraturstudie för att ge ytterligare stöd till det som kommit fram i 

intervjuerna.  

 

5.2 Kreditgivningsprocessen 

 

Banken börjar med att göra en kreditbedömning av företaget, denna bedömning bör innehålla 

sammanställning av fyra moment81;  

 

o Företagsanalys 

o Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren 

                                                
80 FAR (2001) s 7 
81 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 61 
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o Analys av finansieringsmöjligheter 

o Analys av säkerhetskrav 

 

Alla dessa moment måste dock nödvändigtvis inte alla gånger vara med i kreditbedömningen. 

Våra respondenter har beskrivit kreditgivningsprocessen som kan se lite olika ut beroende på 

storleken på propån, vilket till exempel B påpekar. Företagaren får presentera sitt förslag, 

propån, och sedan gör kreditgivaren en bedömning av huruvida ärendet kan beviljas. Om så 

förefaller upprättas då PM där man analyserar företagets kassaflöde, bokslut, aktuella RR och 

BR samt prognos för framtiden. Man beskriver även den finansiella risken och kreditrisken. 

En sammanfattande bedömning görs tillsammans med ett upprättande av rating utifrån det 

reviderade bokslutet, enligt Basel II, varefter beslut föreslås. Beroende på kredittypen så kan 

även likviditetsbudget behövas. Ärendet lämnas sedan vidare till en kreditdelegation som 

kreditbedömer ärendet och slutligen fattar ett beslut. Vilken instans ärendet hamnar på beror 

på ärendets komplexitet och/eller storlek. Vid komplexa affärer konsulteras även bankens 

jurister, avstämningar kan även komma att göras med företagets revisor. 

 

 En bedömning av två riskfaktorer förekommer i bankens kreditgivningsprocess; 

 

o Risken för en betalningsinställelse 

o Risken vid en betalningsinställelse 

 

Risken för att ett företag i framtiden kommer att hamna i svårigheter, den första punkten, är 

en total uppskattning av företaget som banken genomför genom en företagsanalys eller 

räkenskapsanalys. Med risken vid en betalningsinställelse menas en tänkt situation där 

kreditgivaren tvingas likvidera krediterna med hjälp av säkerheterna. Problem som hur 

mycket säkerheten vid det tillfället är värd kan uppkomma vid dessa situationer.82 

 

Företagsrådgivare A ser revisionen som verkande för samhällets förtroende för 

företagsamheten, inte minst med avseende på beskattning. Man måste förutsätta att man kan 

förlita sig på revisionen och att revisorerna utför sitt arbete korrekt. Den optimala revisionen 

är korrekt och tillförlitlig, men gärna med mer information i boksluten än vad som ges idag. 

Revisionen innebär även en minskad risk för skatterevision. 

 

                                                
82 Broomé, Elmér, Nylén (1993) s 172 
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För banken är det viktigt att få en kvalitetsstämpel på boksluten eftersom 

revisionsanmärkningar är en mycket negativ signal. Revisionen stärker även trovärdigheten i 

boksluten som är en viktig källa vid t ex kreditupplysningar som i många fall är en 

förutsättning för affärer mellan företag. Banken förlitar sig i regel på revisionen, men ett 

problem är att banken helst skulle vilja ha en snabbare revision med färska siffror. Boksluten 

blir mer som en historisk rapport då de ofta är 5-7 månader gamla när de kommer in. 

Sammantaget ser B revisionen som en kvalitetsstämpel som ger trovärdighet åt bokslutet. C 

anser att revisionen är viktig eftersom det är den enda garanti banken har på att siffrorna ger 

en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Det finns inga tvivel på att man kan 

förlita sig på revisionen, och den ger nu precis vad den ska ge.  

 

 

5.3 Kontakt med revisorn och revision 

 

Företagsrådgivarna har regelbundna träffar med de stora revisionsbyråerna för bland annat 

information och utbildning samt kontaktar ibland revisorerna utifrån kundens medgivande vid 

frågor angående till exempel bokslut eller större förändringar som expansion eller förvärv. 

Företagsrådgivarna anser sig ha bra koll på revisorerna och på vad de gör i sin roll. 

 

 

5.4 Kvalitet i revision 

 

Kvalitet är ett begrepp med många olika definitioner, men en generell definition tagits fram i 

ISO 9004-283; alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 

tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. 

 

I Eklövs studier ser man att revisorn strävar efter att kunna försäkra att bolagets redovisning 

ger en rättvisande bild av verkligheten84. Om en revision blir dåligt utförd är det inte bara 

revisorn som får dåligt rykte utan även revisorskåren och själva revisorsrollen blir drabbade. 

                                                
83 ISO 9004-2 (1995 s 200) 
84 Eklöv (1997) s 51 
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Genom hög utbildning och praktisk erfarenhet samt kontrollering av arbetet ska kvaliteten på 

revisionen och revisorn säkerställas.85 

 

Våra respondenter gav sin definition på kvalitet i revision, vi fick några olika varianter. A 

anser att revision står för korrekthet i största möjliga mån utifrån de stickprovskontroller som 

genomförs, medan C ser kvalitet i revision helt enkelt som att företagets resultat och ställning 

är korrekt. B berättar att det händer att kunden påpekar att de knappt träffat revisorn, vilket B 

ser som ett tecken på att revisionen knappast kan vara speciellt trovärdig. I dessa fall, menar 

B, är det inte säkert att avskaffandet får några större konsekvenser. 

 

Förväntningarna hänförda till utförda prestationer kan ibland skilja sig åt mellan den 

individuella revisorn och användaren av den finansiella informationen, då uppstår ett så kallat 

förväntningsgap86. Användarna av den finansiella informationen har visat sig haft olika 

förväntningar gällande revisionen87. Enligt våra respondenter är detta fenomen dock sällsynt 

då bankerna, med några få undantag, förlitar sig på den information som ges. 

 

A anser att kvaliteten på revisionen är hög och har förtroende för att revisionen utförs korrekt 

av revisorskåren. B menar att det är sällan en företagsrådgivare ser några negativa 

kvalitetseffekter, tvärtom ser de oftare revisionsanmärkningar idag gällande exempelvis sena 

skatteinbetalningar och kassahantering. Om revisionen är genomförd av en av de större 

revisionsbyråerna kan man förvänta sig en god kvalitet, anser C. Dock måste man förutsätta 

att kvaliteten är god överlag eftersom det är revisorns jobb. A ser utifrån sina egna 

erfarenheter inte några skillnader på kvaliteten i revision mellan olika bolag, medan B och D 

menar att det med all säkerhet kan finnas sådana kvalitetsskillnader beroende på revisorns 

erfarenhet. Däremot känner B inte till att den skulle vara sämre eller bättre på någon specifik 

byrå. C menar att man måste förutsätta att kvaliteten är god och att det i större byråer 

självklart är mest troligt att det faktiskt är så, med tillägg av att det naturligtvis även finns 

mindre byråer med hög kvalitet. Bankerna har ofta koll på detta och vet hur revisorernas 

arbete brukar se ut. D har vid ett antal tillfällen märkt kvalitetsskillnader i revision, vilket D 

                                                
85 FAR (2006) s 123 
86 Chye Koh (1998) nr 13/3 
87 Nilsson (2005) s 109 
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precis som FAR88 menar kan bero på kompetens- och nätverksskillnader. Trots detta anser D 

att kvaliteten är i god i stort då en objektiv analys av kundens ekonomi genomförts.  

                                                
88 FAR (2006) s.121 
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5.5 Borttagandet av revisionsplikten 
 
Principal - agent problemet uppstår eftersom uppdragsgivaren har svårt att kontrollera den 

anställdes utförande av uppgiften. Genom utformning av incitament, kontrollsystem, med 

mera kan denna situation undvikas, att anställa en revisor är ett exempel på just sådana 

faktorer89. När revisorn, som kan ses som en förebyggande faktor till dessa problem, 

försvinner blir det svårare för bankerna att förlita sig på informationen från kunderna vilket A 

tror kommer leda till att det blir svårare för småföretagen att bli beviljade krediter då det är 

lägre tillförlitlighet i boksluten. Ur bankens synvinkel tror A att det kommer att bli färre 

kreditkunder att arbeta med, det kommer att innebära färre engagemang att rata enligt bankens 

ratinginstruktion.  

B menar att marknaden har en tendens att anpassa sig till förändringar, och borttagandet av 

revisionsplikten får förmodligen inte så stora konsekvenser i de minsta företagen där 

kreditbehoven inte är så stora. Konsekvenserna är svåra att förutspå enligt B, då det bland 

annat beror på hur myndigheterna väljer att agera. 

Revisionsanmärkningar som begrepp på mindre företag riskerar att försvinna vid avskaffandet 

av revisionsplikten. Sedan återstår det att se om revisionsbranschen lyckas sälja in ”revision” 

som produkt till företagen så att de väljer att frivilligt behålla den som en kvalitetsstämpel. 

Sannolikt kommer banken ändå att kräva revision, eller substitut, i vissa fall för att de ska 

godkänna medgivande av finansiering.  

Det finns risk att småföretagaren väljer bort revision eftersom det är förenat med kostnader, 

enligt C. Detta försvårar/förlänger kreditprocessen i banken eftersom någon form av intyg 

från revisionsbyrå måste krävas, exempelvis ett uttalande om resultat och ställning i bolaget. 

Om företaget inte haft relation med någon byrå tidigare kan detta arbete försvåras ytterliggare 

med stora förseningar av kreditbeslutet som följd. 

Varken C eller D kan se några fördelar med borttagandet av revisionsplikten, bara ovan 

nämnda nackdelar.  

 

 

                                                
89 Lindberg, Peter, 2008-03-12 
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5.6 Förändringar i kvalitet i och med borttagande av revisionsplikten 
 
Enligt A kommer kvaliteten fortsättningsvis vara hög för de företag som fortsätter med 

reviderade bokslut. Bokslut som inte revideras kommer generellt att minska i tillförlitlighet. 

Det beror dock i stor utsträckning på vilka utökade resurser de olika myndigheterna, till 

exempel Skatteverket, får för att följa upp och granska företagen. Avskaffandet av 

revisionsplikten innebär självklart inte att man får bryta mot BFL. Det finns en uppenbar risk 

för fel och att felaktiga värderingar i balans- och resultaträkningar kommer att förekomma då 

någon kontroll inte kommer att krävas vare sig av räkenskaper eller interna kontroller.  

 

Enligt företagsrådgivare A och D blir processen densamma för de företagare som fortsätter 

med reviderade bokslut. För de företagare som väljer bort revisionen kommer förmodligen 

högre krav att ställas på material samt eventuellt tätare rapportering och uppföljning. 

Tillförlitligheten i bokslutet anser A bli lägre. I och med att banken ratar sina 

kreditengagemang på reviderade bokslutssiffror kommer de att åsättas en lägre rating, vilket 

leder till lägre kreditvärdighet om banken ska utföra rating på ej reviderat bokslut. Detta 

innebär således en nackdel för kunden, då det kan leda till en högre prissättning eller att 

krediten inte beviljas. B anser att det i dagsläget är svårt att bedöma om förändringar kommer 

att ske, helt klart är dock att trovärdigheten i det bokslut som presenteras kan bli lägre. Viss 

osäkerhet kan komma att uppstå beträffande lagervärden, avskrivningar och även att övriga 

poster har hanterats på ett sätt som följer bokföringslagen. 

 

Inga nya interna riktlinjer angående detta har erhållits från bankernas håll, men överlag tror 

kreditgivare att någon form av intyg kommer att begäras in från revisor ändå. Detta kan 

innebära förseningar av kreditbeslut eftersom det kan ta tid att få detta utlåtande från 

revisionsbyrån. Ännu längre kan det även ta om kunden inte är känd hos byrån. 

 

 



Revisionsplikten försvinner 
- tänkbara konsekvenser ur kreditgivarens synvinkel 

 

46 
 

5.7 Sammanfattning  
Vår undersökning visar att den process ett ärende går igenom för att företaget ska bli beviljad 

kredit kommer att bli oförändrad för de företag som fortsätter med reviderade bokslut. 

Däremot kommer processen antagligen att se annorlunda ut efter borttagandet av 

revisionsplikten för de företag som väljer bort revisionen. Kreditgivarna tror att högre krav 

kommer att ställas på dessa företag eftersom bankerna inte längre i samma utsträckning 

kommer att kunna lita på det material som lämnas in. Anledningen till att det blir svårare att 

förlita sig helt på materialet är eftersom inga kontroller utförs på företagets redovisningar. 

Bankerna förutsätter att revisionen är tillförlitlig eftersom det inte finns någon anledning att 

anta att revisorerna inte gör sitt jobb korrekt, däremot finns det skäl att misstänka att företagen 

gör vad som krävs för att de krediter de behöver beviljas, vilket gör bankerna oroliga för att 

informationen inte är tillförlitlig. Någon form av intyg kommer troligtvis ändå att krävas av 

bankerna för att det ska anses som tillförlitligt. Det är ju trots allt revisionen som bankerna 

förlitar sig på i kreditprocessen då revisionen är den enda garanti banken får på att siffrorna är 

korrekt. Detta kan innebära förseningar av kreditbeslut eftersom det kan ta tid att få detta 

utlåtande från revisionsbyrån. Ännu längre kan det även ta om kunden inte är känd hos byrån.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Med hjälp av vår analys kommer vi här att svara vi på vårt syfte och på vår frågeställning. 

Genom arbetets gång har vi tydligt sett att revisionen är mycket viktig i bankernas 

kreditgivningsprocess, den ger en kvalitetsstämpel att tillförlitligheten i företagets 

ekonomiska information är god. Kvaliteten på revision anses överlag hög och gör det 

betydligt enklare för både företagen och bankerna i kreditgivningsprocessen. Borttagandet av 

revisionsplikten innebär att företag som väljer bort revisionen kommer att få svårare att bli 

beviljade krediter, dessutom blir kreditgivningsprocessen mer tidskrävande vilket kan vara 

avgörande vid investering. För de företag som fortsätter med reviderade bokslut kommer 

borttagandet dock knappt att märkas. Kreditgivarna tror dock att det, trots borttagandet av 

revisionsplikten, kommer att krävas något slags substitut till revisionen för de företag som 

behöver kredit. 

 

6.1 Egna tankar 

Eftersom borttagandet av revisionsplikten kommer att omfatta de flesta svenska aktiebolag 

kommer naturligtvis en stor förändring att ske - 96 % av de svenska bolagen kommer inte att 

vara tvungna att ha reviderade årsredovisningar längre. Vi tycker att själva tanken är god, 

naturligtvis är det är fel att bolag med knappt några transaktioner per år måste dras med 

kostnaden för revision, men tycker att gränsvärdena är för höga. Syftet med borttagandet, att 

förenkla för mindre företag, uppfylls inte då alldeles för många aktiebolag, med en enligt oss 

alltför hög omsättning samt antal anställda, kommer omfattas av borttagandet. Vi anser 

således att lägre gränsvärden bör införskaffas för att minska omfattningen av företag som 

slipper revisionsplikt. 

 

Om kreditgivarna ändå vill ha någon form av intyg, kommer man då att tjäna på borttagandet 

av revisionsplikten? För att revisorn ska kunna ge ett utlåtande av företaget måste ändå 

företaget stå för den kostnaden. I och för sig behövs revisionen endast vid kreditgivning, men 

beroende på företagens behov av krediter kanske borttagandet av revisionsplikten inte ger så 

stora ekonomiska effekter. 

 

Eftersom borttagandet av revisionsplikten kommer innefatta så pass många företag i Sverige 

kommer revisorer tvingas konkurrera om de företag som fortfarande vill ha reviderade 
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bokslut. En tajt konkurrens mellan revisorerna tror vi även det kan bidra till sämre 

tillförlitlighet i revisionen. Priserna pressas och revisionsbyråerna blir tvungna att skära ner på 

kvalitén. Tillförlitligheten i revisionen sjunker och revisionen blir verkningslös.  

 

En annan möjlighet vi funderade mycket på under arbetets gång var hur bankernas agerande 

internt kommer att se ut. Kanske kommer man i framtiden inte att använda sig av traditionella 

revisionsbyråer som kvalitetsstämpel i kreditgivningsprocessen utan istället utbilda egna 

revisorer och göra det till en del av sin produkt, vilket naturligtvis innebär att de kan ta betalt 

för detta också. Då kommer man förmodligen undan det en av våra företagsrådgivare talade 

om, risken för köbildning hos revisionsbyråerna och en längre kreditprocess som följd. Där 

behöver de heller inte fundera över risken för sämre kvalitet och olika mål med revisionen hos 

revisionsbyråerna, vilket vi även kan härleda till principal – agent problemet. 

 

Alltså är, som vi ser det, borttagandet av revisionsplikten bra för mindre företag med mindre 

kreditbehov. För dessa företag blir den ekonomiska skillnaden stor och kan eventuellt hjälpa 

mer än den stjälper. Däremot anser vi att de ”lite större” småföretagen inte bör inkluderas i 

den ram som gäller för småföretag. Dessa företag är, enligt oss, i stort behov av revision och 

gör förmodligen större investeringar vilket kommer att ge en negativ effekt vid kreditbehov 

då processen blir betydligt längre och krångligare. 

 

6.2 Slutsatser 

Vår studie visar att kreditgivare ser borttagandet av revisionsplikten som negativ. 

Kreditgivningsprocessen kommer förmodligen att se lika ut efter borttagandet av 

revisionsplikten som den gör nu, dvs. analysering av kassaflöde, bokslut, balans- och 

resultaträkning. Däremot kommer processen att bli längre eftersom bankerna inte kan förlita 

sig på boksluten i samma grad som tidigare, vilket kommer att resultera i bland annat längre 

kredittider.  

 

Revision ska ge en rättvisande bild av verkligheten, en trovärdig bild för att bankerna ska 

förlita sig på företagets ekonomiska situation. För de företag som fortsätter med reviderade 

bokslut kommer borttagandet av revisionsplikten inte att få några konsekvenser. För de 

företag som väljer bort revision kommer informationen att minska i tillförlitlighet enligt 
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bankens ramar, vilket resulterar i längre kredittid, dyrare krediter samt för vissa företag blir 

det svårt att över huvud taget få kredit. 

 

Förväntningsgapet som kan uppstå mellan revisorer och banker är i dagsläget mycket sällsynt, 

och för de företag som kommer att fortsätta med reviderade bokslut kommer detta 

förmodligen inte att ändras såvida det inte blir hård konkurrens mellan revisorerna som kan 

leda till lågprisrevisorer förenat med sämre kvalitet i revisionen.  

 

I det stora hela är kvaliteten på revisionen hög enligt kreditgivarna, i de fall där kvaliteten är 

sämre tros detta bero på kompetens- och nätverksskillnader mellan olika revisorer.  

 

Revisorn är en förebyggande faktor för principal - agent problem idag, när revisorn inte längre 

”behövs” riskerar dessa problem uppstå. Från bankernas synvinkel innebär detta att det blir 

svårare att förlita sig på den information som ges, vilket i sin tur leder till hårdare bedömning 

av kreditärenden och möjligheten för företagen att få krediter beviljade blir mer komplicerade. 

 

Kreditgivarna tror att antalet kreditkunder kommer att minska, men från de kunder som 

behöver krediter kommer någon form av revision, uttalande eller intyg, ändå krävas från 

revisorn. För de mindre företagen som inte är i lika stort behov av krediter kommer 

borttagandet av revisionsplikten inte att göra någon skillnad utan det är de större 

småföretagen som kommer att märka av borttagandet. Högre krav kommer att ställas på 

redovisning och det kommer förmodligen att bli svårare att få krediterna beviljade eftersom 

bankerna inte längre i samma utsträckning kommer att kunna lita på det material som lämnas 

in. Anledningen till att det blir svårare att förlita sig helt på materialet är eftersom inga 

kontroller utförs på företagets redovisningar. I och med att banken ratar sina 

kreditengagemang på reviderade bokslutssiffror kommer de att åsättas en lägre rating, vilket 

leder till lägre kreditvärdighet om banken ska utföra rating på ej reviderat bokslut. 

Det är i dagsläget ovisst vilka utökade resurser andra myndigheter kommer att få beträffande 

granskning och kontrollering av företagen. Det finns risk för felaktiga värderingar i balans- 

och resultaträkningar om ingen granskning görs. Dessutom finns det även skäl att misstänka 

att företagen gör vad som krävs för att de krediter de behöver beviljas, vilket gör bankerna 

oroliga för att informationen inte är helt korrekt. Någon form av intyg kommer därför 

troligtvis att krävas från bankerna sida för att informationen ska anses som tillförlitlig. 
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Slutligen ser vi avskaffandet av revisionsplikten som negativ för redovisningens syfte och mål 

– att ge tillförlitlig information till externa intressenter. Det ska bli spännande att se hur detta 

utvecklar sig, hur revisionsbyråerna kommer att förändras, hur bankerna slutligen förändrar 

sin kreditgivningsprocess samt hur ekonomisk brottslighet etc. påverkas av detta. 

Klart är att man från bankernas sida är negativt inställda inför detta, samt att man hellre sett 

lägre gränsvärden för de som är undantagna revisionsplikt. 

 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Som förslag till vidare forskning ser vi uppföljningen efter avskaffandet ägt rum, om det nu 

blir så, som ett intressant ämne. Hur blev det? Bör revisionsplikten införskaffas igen? Vad 

tycker kreditgivarna, företagen? Hur har revisionsbyråernas kvalitet, pris osv. förändrats?
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

 

Borttagandet av revisionsplikten 

 
Nedan följer ett antal frågor, svara gärna så utförligt Du kan. Vi kommer sedan att 
sammanställa svaren och maila tillbaka för godkännande. Svaren kommer vid publicering 
att vara anonyma för att undvika eventuella konflikter med arbetsgivaren. 
Har Du några andra funderingar gällande revisionsplikten så är vi tacksamma om Du 
skriver ner dessa under den sista frågan. 
 
Har Du några frågor, hör gärna av Dig. 
 
Mikaela Rådström  Emma Edorsson 
   
Eep04mrm@student.hig.se eep04een@student.hig.se 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Beskriv din tjänst på banken! 
 
 
2. Antal år i yrket? 

 
 

3. Annan relevant bakgrund? 
 
 

4. Beskriv kreditgivningsprocessen! 
 
 

5. Kommer den processen att förändras i och med borttagandet av revisionsplikten? 
 

 
6. Hur kommer du i kontakt med revision och revisorer? 

 
 

7. Vad har du för syn på revisionen? Funktion i samhället o s v. 
 
 

8. Hur ser du på revisionens kvalitet?  
 
 
9. Hur definierar du kvalitet i revision? 

 
 

10. Anser du att kvalitén på revisionen skiljer sig åt mellan byråerna? Hur? 
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11. Tror du att kvalitén kommer att förändras i och med borttagandet av revisionsplikten? 
På vilket sätt? 

 
 

12. Förlitar du dig på revisionen? 
 
 

13. Vad tror du att revisionen ger? 
 
 

14. Vad vill du att revisionen ska ge? 
 
 

15. Hur skulle den optimala revisionen, för dig i din yrkesroll, se ut? 
 
 

16. Hur ser du på borttagandet av revisionsplikten för småföretag? 
 
 

17. I din yrkesroll, ser du något problem eller några fördelar med borttagandet? 
 
 

18. På vilket sätt kommer du att märka av borttagandet av revisionsplikten? 
 
 

19. Tror du att ni kommer att kräva något slags substitut till revisionen? 
 
 

20. Hur skulle denna kunna se ut? 
 
 

21. Andra funderingar 
 
 
 
Tack för Ditt deltagande! 
 
 


