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Abstract 

Title: The abolition of the audit requirement in the introductory phase 

VS Loans 

Course: Bachelor thesis in Business Administration 

Authors: Nenus Bashtay and Sabir Mahmoudi 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2011 – May 

Aim/Objective: The purpose of this paper is to investigate and analyze the early 

effects that could arise between entrepreneurs and lenders in 

connection with the auditing requirement, which has now been 

abolished. Through, empirical data identify the impact from the 

credit provider’s perspective and small business perspective and 

then make an overall assessment.  

Method: The authors are to achieve the purpose for this thesis through the 

use of both primary and secondary data. Primary data gathered 

through interviews and secondary data in the form of earlier thesis 

as well as articles.  

Result and conclusion: Banks have not prepared for the change in connection with the 

abolition of the audit requirement. Lenders look at repayment 

ability as the most important aspect of giving credit. Lenders argue 

that small businesses will retain the auditor of the company, 

because it will help them when granting credit. Creditors reveal 

that alternative internal methods prevail over revised reports 

approved by an auditor. However, small businesses reevaluate the 

function of the revised financial information. Small businesses 

welcomed the abolition of the audit requirement in the 

introductory phase, because it provides more flexibility of their 

resources. 

Suggestions for future  

research: Our proposal for further research is to investigate the Swedish 

market's capacity to raise the levels of the requirements, and 

examine which companies will be effected. Also to clarify what 

level the limit should be and examine the impact on lending to 

small business with such a change. 



 

 

Contribution of the thesis: The thesis will give an idea of how small businesses perceive the 

abolition of the audit requirement and how it will affect the 

lenders' review and decision making in the case of loans to small 

businesses. The thesis is primarily aimed towards auditors, lenders 

and small businesses. 

Keywords: Auditing, Abolition of Audit Requirement, Loans, Creditors, Small 

Business.  

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Avskaffandet av revisionsplikten i introduktionsfasen VS 

Kreditgivning 

Ämne/Kurs:  C-uppsats i företagsekonomi  

Författare:  Nenus Bashtay och Sabir Mahmoudi  

Handledare:  Fredrik Hartwig 

Datum:  2011 – Maj 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de tidiga 

effekter som kan tänkas uppstå mellan småföretagare och 

kreditgivare i samband med att redovisningsplikten avskaffats. 

Genom den insamlade empirin klarlägga effekterna ur 

kreditgivarnas samt småföretagsperspektiv för att sedan göra en 

samlad bedömning. 

Metod: Författarna har använt sig av både primär och sekundär data för att 

uppnå uppsatsens syfte. Primär data i form av intervjuer, sekundär 

data i form av tidigare uppsatser och artiklar.  

Sammanfattning:  Bankerna har inte förberett sig för förändringen i samband med 

avskaffandet av revisonsplikten. Kreditgivarna ser 

återbetalningsförmågan som den viktigaste aspekten vid 

kreditgivning. Kreditgivarna vill argumentera för att 

småföretagarna ska behålla revisorn i företaget, eftersom det 

underlättar deras arbete vid kreditgivning. Kreditgivarna upplyser 

att alternativa interna metoder väger tyngre vid en 

kreditbedömning än reviderade rapporter godkänd av en revisor. 

Parallellt som småföretagarna omvärderar självaste funktionen av 

reviderad ekonomisk information. Småföretagarna ser positivt på 

avskaffandet av revisionsplikten i introduktionsfasen, eftersom de 

skapar flexibilitet i deras resurser.       

 

Förslag till forskning:  Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka den svenska 

marknadens förmåga att höja gränsvärdena för företagen, samt 

undersöka vilka företag som kommer att bli berörda. Klargöra 

till vilken nivå gränsvärdena bör anpassas och undersöka 

effekterna på utlåning till småföretag vid en sådan förändring.  



 

 

 Uppsatsens bidra:  Uppsatsen kommer att stärka uppfattning om hur småföretag 

förhåller sig till avskaffandet av revisionsplikten, samt hur 

det påverkar långivarnas utvärdering och beslutsfattande i 

samband med lån till småföretag. Den riktar sig främst till 

revisorer, kreditgivare och småföretag.   

 

Nyckelord:   Revision, Avskaffandet av Revisionsplikten, Lån, Kreditgivare, 

Småföretag.     
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer du som läsare att introduceras i ämnet som denna studie behandlar. 

Författarna vill med detta kapitel ge en inblick i den problematik studien avser att besvara, 

samt förklara ämnets relevans. 

1.1 Bakgrund  

Revisionsplikten är idag ett aktuellt och debatterat ämne, Sverige är i ett tidigt skede av en 

lång och utdragen process i samband med avskaffandet av revisionsplikten, vilket ägde rum 

den första november 2010. Vilka nackdelar alternativt fördelar medför detta i ett land som 

Sverige, som till stor del består av småföretag? 

 

Vilken betydelse har revisionsplikten för externa intressenter som använder sig av denna 

information i sitt beslutsfattande? Ekonomisk information underlättar ett rationellt 

beslutstagande ur externa intressenters perspektiv. Utmaningen för externa intressenter blir 

uppfyllandet av värdering, granskning samt risker, i samband med bedömningar av företag 

utan ha reviderad information tillgänglig.  

 

Om vi riktar blickarna mot andra europiska länder i denna fråga, så är Sverige bland de länder 

som är sista ut med avskaffandet av revisionsplikten. Danmark avskaffade revisionsplikten 

redan 2006 för de minsta bolagen. En undersökning från 2007 visade att 6,4 % av de danska 

bolagen hade valt bort revisorn (Grant Thornton , 2011). Visserligen är det tidigt att 

konstatera en slutgiltig siffra redan ett år efter avskaffandet, däremot ger det vissa indikationer 

på hur förhållandesättet är till revisionsplikten. Anledningen till att småföretag väljer bort sin 

revisor kan tänkas vara att de istället efterfrågar enkla revisionstjänster, eftersom 

småföretagen fortfarande ska förmedla tillförlitlig information till myndigheterna (Grant 

Thornton , 2011). Den förväntade summan som småföretagen uppskattas spara är 5,8 

miljarder enligt en statlig utredning (Svensson, 2008). 

 

Myndigheterna har nytta av revisionsplikten eftersom den främjar helhetssynen av företagets 

ekonomiska situation. Kreditgivarna använder sig av reviderad ekonomisk information i 

förarbetet till kreditutvärderingen, kommer deras arbete att inriktas mot andra utgångspunkter 

nu när revisionsplikten är avskaffad? 

 



9 

 

1.2 Problematisering frågeställningar  

Företagen som omfattas av de nya reglerna är fortfarande i ett tidigt skede i förhållande till 

avskaffandet av revisionsplikten. Kreditgivarna är i behov av underlag för att kunna göra 

ekonomiska bedömningar, information anses vara pålitligare om den granskats av en 

kvalificerad revisor (Svensson, 2008). Institutionella kreditgivare har inte samma relation till 

låntagarna. Den opartiska granskning som revisorn kan tillgodose institutionella kreditgivarna 

med påverkar hur kreditvillkoren upprättas. Ur kreditgivningssynpunkt är tidigare historik på 

hur låntagaren skött sina betalningar av amorteringar och räntor avgörande. Bolag som inte 

förfogar över tidigare historik kan de bli fråga om att lämna fullständig säkerhet i form av 

borgen samt inteckning av egendom (Svensson, 2008). Svensson (2003) beskriver i sin artikel 

att kreditgivning av små och medelstora företag är betydelsefull för att främja den 

ekonomiska tillväxten i landet. Om det uppstår ett informationsglapp mellan kreditgivarna 

och kredittagarna som väljer bort sin revisor riskerar detta att försämra lånevillkoren, vilket 

senare förmodas resultera i en trögare samhällsekonomiskt tillväxt. Problematiseringen som vi 

klarlägger i vår uppsats har sin utgångspunkt i de tidiga effekter som kan uppstå. En del av 

problematiseringen som är viktig att påpeka är att kreditgivarna inte har någon skyldighet att 

bevilja ett lån, utan kan på så vis kräva underlag från en extern part innan de beviljar kredit 

(Svensson, 2008). I en sådan situation sitter kreditgivarna i en maktposition, vilket medför att 

de kan avslå kreditgivningen om de inte upprättas på deras villkor.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de tidiga effekter som kan tänkas 

uppstå, mellan småföretagare och kreditgivare i samband med att redovisningsplikten nu har 

avskaffats. Genom den insamlade empirin klarlägga effekterna ur kreditgivarnas samt 

småföretagsperspektiv för att sedan göra en samlad bedömning. 

 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till kreditgivare och småföretag, även övriga intressenter som i 

något avseende blir påverkade i samband med avskaffandet av revisionsplikten. Studien är 

intressant för aktörer på marknaden som vill ha perspektiv samt göra uppföljning på det egna 

arbetet. 
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Inledning Metod Teori Empiri Analys Slutsats 

1.5 Avgränsningar och fokus  

Vi har valt att göra en avgränsning på grund av ett omfattande uppsatsämne. På grund av 

uppsatsämnets omfattning samt komplexitet har vi inte kunnat vända oss till alla intressenter, 

därför har vi valt att sätt focus på kreditgivarna samt mikroföretagen. Genom vår avgränsning 

har vi valt att intervjua dessa aktörer för att skapa en väsentlig och övergripande bild av 

ämnet. Kreditgivarna är de central utgångspunkten i uppsatsen eftersom deras syn på 

kreditgivning i förhållande till slopandet av revisionsplikten utgör den röda tråden i uppsatsen. 

Uppsatsen utgå inte från ett specifikt geografiskt område, utan avser en nationell bedömning 

från företag med säten utspridda över hela landet.  

 

1.6 Disposition 

Dispositionens syfte är att underlätta läsaren övergripande syn på hur uppsatsen är upplagd.  

Första delen av uppsatsen diskuteras bakgrunden och syfte med studien samt varför vi valt 

ämnet. Metoden framlägger hur information samlats in samt motiveringen till val av metod, 

intervjuteknik och källkritik. I teorikapitlet presenters den litteratur som vi anser är relevant 

inom uppsatsområdet. Empirikapitlet besvarar de intervjufrågor som vi framfört till 

respondenterna. I analysdelen avses studiens teoretiska referensram i förhållande till 

materialet som erhållets från intervjuerna. I slutsatsen besvarar vi syftet med uppsatsen utifrån 

frågeställningen. Vidare utvärderas förslag till fortsatt forskning inom uppsatsområdet.       

 

 

 

 

 

Figur 1.1 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att samla in och bearbeta informationen. 

Genom en beskrivning av studiens upplägg kommer läsaren få möjligheten att följa upp 

arbetet, samt ge läsaren en bättre förståelse av arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Ämnet som vi valt att granska är en normativ studie ur ett vetenskapligt perspektiv. Björklund 

och Paulsson (2003) beskriver det som, ”normativa studier, slutligen, används när det redan 

finns viss kunskap inom och förståelse för forskningsområdet, och då målet är att ge 

vägledning och föreslå åtgärder”. Området som vi valt att undersöka (slopandet av 

revisionsplikten för vissa företag) är ett redan väl utforskat området där en rad varierande 

utredningar konstaterats. Självaste effekterna är fortfarande i ett tidigt skede och kunskaperna 

inom området är explorativa.” Explorativa, undersökande, studier används då det finns lite 

kunskap inom området och man försöker finna grundläggande kunskaper” (Björklund & 

Paulsson, 2003). Paradoxalt i förhållande till de explorativa, anser vi att insikten om de 

tänkbara effekterna är goda eftersom de finns likvärdiga studier från andra länder. De är 

fortfarande tidigt att säga vilka befintliga kunskaperna som kommer bli relevanta för den 

svenska marknaden.   

Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim (2006) beskriver vetenskap enligt följande: 

”Det kan vara fakta. 

Det kan vara kunskap om teorier.  

Det kan vara kunskap om metoder för att skaffa fram kunskap. 

Vetenskap är ett förhållandesätt, i vilken man alltid är beredd att kreativt och kritiskt 

ompröva ”sanningar”, uppfattningar och metoder för att testa kunskapens gränser och 

därmed utveckla ny kunskap” (Eriksson & Wiedersheim, 2006). Utgångspunkten i studien är 

att urskilja befintliga kunskaper och teorier från respondenterna, sedan kritiskt ompröva 

informationen i enlighet med den egna tolkningen av studiens insamlade data.  
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2.2 Primärdata             

Primärdata i studien har insamlats via intervjuer, sedan recenseras och jämföras datan med 

teorin för att därefter presenteras i studien. Primärdata beskrivs enligt Björklund och Paulsson 

(2003) som ”data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien”. För att 

förtydliga studien intervjuades personer från relevanta branscher, för att stärka resultatet. 

Eftersom studien inte är kvantitativ behövs inte någon alternativmetod för att säkerhetsställa 

primärdata statistiskt. Kvalitativa studier har i större utsträckning verbal primärdata i form av 

intervjuer.  I förhållande till de språk som våra respondenter använt ser vi inget direkt bortfall 

av primärdata, via följdfrågor har vi kunnat reducera bortfallet.  

 

2.3 Sekundärdata     

Den Sekundärdata vi valt att använda i studien består av böcker, artiklar, uppsatser, tidskrifter, 

databaser samt elektroniska källor. Vi har valt att använda så många olika former av 

sekundärdata som möjligt för att se studien ur flera olika perspektiv. Därtill för att öka 

reliabiliteten i studien samtidigt som validiteten får en bredare utgångspunkt. Björklund och 

Paulsson (2003) beskriver sekundärdata som ”uppgifter som oftast tagits fram i annat syfte än 

det som föreligger för den aktuella studien”. Eftersom sekundärdata redan är framarbetat 

material har vi noga granskat och valt ut relevant information, elektronisk sekundärdata har vi 

haft en mer skeptiskt framförhållning emot och försökt i bästa mån säkerhetsställa den med 

litteraturen. 

 

2.4 Intervjuer  

Intervjuerna som vi genomförde i vår studie har både varit besöksintervjuer samt 

telefonintervjuer. Den intervjuform som vi använde oss av är en så kallad semi-strukturerad 

intervju. Vilket inneburit att vi anpassade frågorna vissa gånger efter respondenternas svar 

under intervjuns gång. Genom att semi-strukturerade intervjuer har vi alltid tagit del av 

respondenternas svar först, för att sedan ställa en relevant följdfråga, på så vis undvika att leda 

svaren från respondenterna. Intervjufrågorna skickades ut till alla våra respondenter en tid 

innan självaste besöket eller telefonsamtalet.       
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2.5 Källkritik  

Källkritik kan ses ur olika perspektiv, de centrala är den egna synen på relevans i förhållande 

till den forskningsrapport som individen ska säkerhetsställa. ”För den som skriver är källkritik 

en urvalsmodell: man bedömer det material man samlar in, rensar bor de som inte är bra och 

behåller det som åtminstone är acceptabelt” (Eriksson & Wiedersheim, 2006). Källkritikens 

relevans bör granskas utifrån uppgiftslämnaren intresse samt bakgrund. En Jurist ville 

naturligtvis framhäva den juridiska relevansen och en ekonom den ekonomiska, eftersom vi är 

ekonomer kommer givetvis förhållandesättet till källorna vara ekonomiskt. Eriksson och 

Wiedersheim (2006) framhäver fyra grundläggande perspektiv på källkritik.  

”Samtidskrav: Tillexempel ett statsråd som yttrar sig vid ett tillfälle om en vardaglig 

händelse.  Det kan emellertid inte sägas vad statsrådet berättat ett antal år senare när han 

skriver sina memoarer.   

Tendenskritik: Vilka egenintressen har uppgiftslämnaren i den här frågan? Man kan 

tillexempel hitta två källor med motsatta tendenser som kan användas för att balansera 

varandra. 

Beroendekritik: Innebär att man kontrollerar om källorna är beroende av varandra 

tillexempel om två intervjupersoner återger uppgifter som de hämtat från samma källa. 

Äkthet: Det är ett problem som ökar vid användningen av digital information tillexempel via 

internet” (Eriksson & Wiedersheim, 2006).  

För att skapa relevans i information som förmedlades från våra respondenter, har vi ifrågasatt 

akademisk och praktisk bakgrund. Vi har genom teoretisk information gällande källkritik 

samt insamling av data granskat våra intervjuer, parallellt samlat ihop de som vi anser skapar 

relevans i studien. Att en respondent har ett annat grundperspektiv måste nödvändigtvis inte 

var en nackdel, eftersom vi under våra intervjuer använde oss av öppna frågor, för att därefter 

komplettera med följdfrågor som förstärker helhetsbilden. 
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2.6 Validitet och reliabilitet      

Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter för att mäta studiens trovärdighet, i studien har 

vi försökt att undvika riktade intervjufrågor eftersom de kan försvaga relevansen.  

”Validitet: I vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 

Reliabilitet: Graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, d.v.s. i vilken utsträckning man får 

samma värde om man upprepar undersökningen” (Björklund & Paulsson, 2003). ”Om 

”instrumentet” inte mäter det som avses, spelar det ju mindre roll om själva mätningen är 

bra” (Eriksson & Wiedersheim, 2006).  

För att öka validiteten i studie har vi varit tydliga med utgångspunkt. Respondenterna har fått 

tydliga direktiv om vilka frågor vi vill lyfta fram i vår undersökning. Genom att ställa 

följdfrågor och ifrågasätta respondenternas svar redan under intervjuerna har vi försökt 

säkerhetsställa reliabiliteten i vår undersökning.  Det har inte heller varit aktuellt för oss att 

förändra reliabilitetssynen genom att lyfta fram andra infallsvinklar. De personliga intervjuer 

vi använt oss av, lyfter fram relevant validitet och reliabilitet i studien. Vi vill framhäva kritik 

mot validitet och reliabilitet i studien eftersom vi skickade ut frågorna i förväg till 

respondenterna. Respondenterna kan ta företagets ställningstagande i frågan, istället för att 

berätta om de riktiga utfallet.    
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3 Teori  
Det här kapitlet kommer behandla den teoretiska referensramen. Genom tidigare forskning 

samt litteratur förklara vad revison innebär. För att ge läsaren grundläggande förståelse av 

effekterna i samband med avskaffandet av revisionsplikten.    

3.1 Revision  

Revision innebär att genom en oberoende och skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig via en revisionsberättelse om årsredovisning, bokföring samt förvaltningen i 

företaget. För att kritiskt granska ett företag bör revisorn besitta kunskaper inom redovisning, 

beskattning och juridik. En revisor ska vara opartisk i samband med granskningen av ett 

företag. Meningen är att reducera risken för bestickning eller korruption samt förmedla en 

rättvis och överskådlig bild till externa parter (Wernerman, 2006).       

Dessa företag omfattas av de nya reglerna i relation till slopandet av revisionsplikten.  

”Förslaget omfattar aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 

 3 anställda 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning” (KPMG, 2010). 

Kommer fler företag att arbeta oärligt med sin redovisning? Eller kommer småföretagen som 

omfattas av dessa bestämmelser äntligen få möjligheten att reducera sina kostnader. vilket 

tidigare uppkom till följd av obligatorisk revision för samtliga bolag, vanligtvis är utgiften för 

revison en tung börda för dessa små aktörer. Ett syfte med slopandet av revisionsplikten är att 

sänka de administrativa kostnaderna för småföretag eftersom de i större utsträckning har 

begränsade resurser.  

Slopandet av revisionsplikten är i riktlinjer med övriga europeiska länder, resultatet för 

företagen har blivit billigare och enklare att bedriva sin verksamhet. Förändringen innebär att 

ca 250 000 företag i Sverige inte länger behöver anlita en revisor för att granska bolaget. De 

förväntas dock inte påverka revisorers arbetssituation, i stora drag får dessa typer av företag 

arbeta mer med konsulttjänster och dylikt (Rekonmassan, 2010). 
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EU:s direktiv när det gäller denna fråga är att företag som inte överskrider två avföljande 

kriterier, undantas revisionsplikten.  

 Omsättning 70 Mkr (7,3 miljoner euro)  

 Balansomslutning 35 Mkr(3,65 miljoner euro)  

 Antal anställda 50st  

Om företaget är börsnoterat eller ett finansiellt företag är kravet på revisor obligatoriskt 

(Grant Thornton , 2011). 

Jämför vi EU:s direktiv i förhållande till de svenska ser vi tydliga skillnader mellan dessa, 

samt att Sverige lagt sig långt under det Europeiska direktivet. 

I England har man valt att gå efter EU:s direktiv i förhållande till maximigränsen, trotts detta 

väljer de engelska företagen i större utsträckning att anlita en revisor eller skatterådgivare. En 

viktig upplysning när de gäller England är att gränsen för undantag höjts tre gånger innan den 

nådde EU:s maximigräns (Thorell & Norberg, 2005). Vilket kan ge indikationer på att 

gränsen för de svenska förslaget kan komma att höjas upp i framtiden. Företagsledarna har 

sätt en förbättring i den finansiella rapporteringen, dessutom kommer rapporterna till 

användning när banker samt andra finansiärer använder dessa i sina bedömningar (Grant 

Thornton , 2011).   

 

3.2 Revisionsplikten 

”Revisionsplikt i samtliga aktiebolag infördes år 1983 sedan en utredning visat att det fanns 

tillräckligt många kvalificerade revisorer att tillgå.  

• De motiv som angavs för revisionsplikt var nyttan vid bekämpning av ekonomisk brottslighet 

och nyttan för ägarna.  

• Samma motiv upprepades av Aktiebolagskommittén år 1995.  

• Kommittén uttalade då att lagen gav utrymme för enklare och billigare revision i små 

aktiebolag, och att detta var upp till revisionsbranschen att hantera” (Thorell & Norberg, 

2005).  
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Revisionsplikten innebär att ett företag ska granskas av en oberoende part, de kan vara en 

godkänd eller auktoriserad revisor. Syftet är att öka företagens trovärdighet samt skyldighet 

gentemot lagar och regler som ska upprätthållas. Revisorn som anlitats ska självklart arbeta 

under god redovisningssed samt företräda revisionsplikten och företagen.      

I ett aktiebolag skall revisorn enligt 10 kap. 3 § ABL granska:  

• Bolagets årsredovisning och bokföring.  

• Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

• Om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes 

förhållanden. 

 

3.3 Regler som omfattar revisor 

Det finns olika nivåer på revisorer, de lagskyddade titlarna är auktoriserad revisor och 

godkänd revisor. Det finns uppställda krav på vad som fordras för att bli en auktoriserad 

alternativt godkänd revisor, som är följande (FAR Komplett, 2011).   

Krav för godkänd revisor (Revisionsnamnden, 2011): 

 180hp akademisk utbildning, ekonomie kandidatexamen 

 Tre års kvalificerad praktik som revisorassistent 

 Godkänt prov för revisorsexamen 

Krav för auktoriserad revisor (Revisionsnamnden, 2011): 

 240hp akademisk utbildning, ekonomie magisterexamen eller utvidgad ekonomie 

kandidatexamen 

 Fem års kvalificerad praktik som revisorassistent (inkluderat de tre åren som krävs för 

godkänd revisor)   

 Godkänt prov för revisorsexamen och för högre revisorsexamen. 
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3.4 Revisors betydelse 

Revisorn i ett företag fungerar som en opartisk kontrollant, uppgiften är att granskar 

räkenskaperna. En revisor ska också se till att företagets räkenskaper är i ordning, så företaget 

exempelvis slipper problem i samband med sin rapportering till myndigheterna. Det finns en 

ständig debatt om revisors roll i verksamheten, ska revisorn vara kontrollant alternativt 

rådgivare. Om revisorn används optimalt kan han/hon vara till stor nytta både som kontrollant 

samt en värdefull rådgivare. En revisor har kvalificerade kunskaper inom ekonomi och är 

därför viktig i frågor om budget, nyckeltal, skattefrågor, organisationsfrågor osv. Dessutom 

har revisorn relevanta erfarenheter av de problem som kan uppstå i företaget, samt förslag på 

åtgärder. Där till har en revisor som arbetat flera år inom samma företag en betydelsefull 

inblick i verksamheten, vilket också ökar värdet på rådgivningen (Bunse & Naessén, 2002).   

Det kan föreligga skäl till att byta revisor på grund av höga arvoden till ett billigare alternativ. 

Utifrån denna aspekt har slopandet av revisorsplikten diskuteras allt mer. Ett annat skäl kan 

vara att rådgivningen inte är tillräckligt bra, samt att personkemin mellan revisorn och 

uppdragsgivaren fungerar dåligt (Bunse & Naessén, 2002).         

 

3.5 Argument mot slopandet av redovisningsplikten  

Det första att ifrågasätta när de gäller att argumentera för att behålla redovisningsplikten är att 

undersöka funktion i företaget. Eftersom företaget är i behov av en opartisk och korrekt 

granskning till följd av signaleringen mot externa intressenter. Det kan exempelvis vara 

svårare att agera som underleverantör till ett bolag med otydlig bokföring. Företagens 

samarbetspartners kommer med stor sannolikhet att kräva någon form av godkännande från 

en opartisk aktör innan de ingår i en affär (Svensson, 2008). 

En intressent som vill ha en korrekt helhetsbild av företaget genom en opartisk granskning är 

med stor sannolikhet kreditgivarna. Eftersom de ligger i deras intresse att inte förlora sina 

pengar på grund av osäker uppskattningar av företaget. Dagens företagare upplever en ökad 

oro om smärre kreditvärdighet, när de inte finns en kvalificerad revisor i bolaget (Svensson, 

2008). 

Arbetsbelastningen för skatteverket förmodas öka eftersom de i större omfattning kommer få 

ekonomiskt underlag som inte är godkänt av en revisor. Tidigare kunde revisorerna tillgodose 

skatteverket med denna information på grund av revisionsplikten för samtliga bolag (KPMG, 

2010).       
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3.6 Intressenternas perspektiv  

 ”De utomstående intressenterna är: 

 Kreditgivare  

 Leverantörer  

 Kunder 

 Övriga kontraktspartner  

 Personer som avser att skriva kontrakt med företaget  

 Ägare och medlemmar  

 Personer som avser att förvärva aktier eller andelar eller bli medlemmar 

 Anställda  

 Konkurrenter  

 Samhället, inte minst skatteverket (SKV), polis och åklagare” (Wernerman, 2006)  

 

 

Figur 3.1 

I vår modell (figur 3.1) har vi utgått får de mest centrala intressenterna utifrån uppsatsämnets 

perspektiv.  

Företget  

kreditgivare  

Leverantörer  

Kunder  Skatteverket  

Ägare  
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3.6.1 Ägarna  

Det ligger i ägarnas yttersta intresse att få en överskådlig och korret bild av räkenskaperna i 

verksamheten. Ägarna behöver den ekonomiska informationen för att kunna agera rationellt i 

frågor gällande att köpa, behålla, sälja samt avveckla andelar i företaget. Parallellt med detta 

uppskatta framtida utdelning på kapitalet (Svensson, 2008). Information som ligger till grund 

för ett uppskattande anses vara mer tillförlitlig om den granskats av en kvalificerad revisor. 

Revisorns uppgift blir att öka tilltron i informationen genom att opartiskt granska den 

ekonomiska situationen (Thorell & Norberg, 2005). Aktiebolagens ägarstruktur i Sverige 

består i majoriteten av en eller få antal ägare, är bolaget ett fåmansbolag förmodas ägarna vara 

mer aktiva gällande kontrollen av bolagets räkenskaper (Svensson, 2008). 

Det är också viktigt att belysa egenintresset och kostnadsfrågan för ägarna i samband med att 

ta fram kvalitetsenlig information. Informationsasymmetri blir en viktig fråga när 

egenintresset hos ägarna ska bli enhetligt med kostandsfrågan. Richard Barkers föreslagna 

modell visar objektivt och konsekvent hur man utreder totalresultatet, vilket resulterar i både 

en subjektivare bild av redovisningen samt ett underlättande av analysen av resultatet (Barker, 

2004). Dessutom ger Bakers matrisformat ytterligare kunskaper i historiska och framtida 

prestationer, exempelvis genom att förtydliga effekterna av de tidigare sammanslagna 

resultaten, vilket framhåller tidigare resultat på ett subjektivt sätt. Förslaget underlätta 

utvecklingen av redovisning, värdering, överskådlighet och kraven på framtida presentationer 

av redovisningsstandards, eftersom de förenklar format för enskilda rapporter över 

totalresultatet förankrat i förutsägande relevant information, de skulle skap en mer subjektiv 

synvinkel på reviderad information både från ägarna samt för externa intressenter. Det skulle 

även ge en mer objektiv bild i förhållande till tidigare forskning som framhävt att ledningen 

kommer att välja den redovisning som maximerar deras egen ställning (Watts och 

Zimmerman, 1978). Det skulle reducera informationsasymmetrin mellan ägarna och 

kreditgivarna, vilket ofta är ett stort problem då ägarna ofta har mer kunskap om företaget än 

exempelvis kreditgivarna (övriga intressenter) (Ang, 1991).  
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3.6.2 Kunder och leverantörer  

Kundperspektivet sätter focus i vilken typ av produkt som ska konsumeras. Ser vi på 

bilmärket SAAB ur ett kundperspektiv så finns en osäkerhet bland leverantörerna, därför 

föreligger ett starkt behov av externa granskningar. Där är det viktigt som kund att uppdateras 

med information om exempelvis företaget leverera de utlovade varorna. Kommer de fullgör 

alla åtaganden gällande garantier osv. Sällanköpsvaror är viktiga att klarlägga när jämförelsen 

mellan kundernas perspektiv i förhållande till slopandet av revisionsplikten uppmärksammas, 

därför att konsumenter inte förmodas vilja ha en extern rapport när de exempelvis handlar 

dagligvaror (Svensson, 2008). 

Liksom kunderna behöver leverantörer garantier på att de varor som levereras ska betalas i 

enlighet med vad som avtalats. En kvalificerad revison som godkänts av en revisor har 

betydelse för leverantörerna, eftersom godkännandet förmedlar en hög standard på den 

ekonomiska rapporteringen i företaget. Det kan i leverantörernas fall handla om stora belopp i 

samband med försäljningar av maskiner och dylikt. Det kan få stora negativa konsekvenser 

om leverantören inte granskat företaget innan tankstationen. Leverantörerna har dock över 

tiden arbetat fram en rad olika metoder för att reducera riskerna. Juridiska lösningar som 

tillexempel försäljningen med ägarförbehåll, leasing i olika former, säkerhet i form av pant 

eller borgen för betalningarna.  

Dessa åtgärder ersätter revisorns funktion i avseendet eftersom de direkt sätter fokus på 

affären, istället för att sätta focus på förarbetet. Skulle leverantören kräva att kundföretaget 

måste har en kvalificerad revisor finns alltid möjligheter att vända sig till någon annan 

leverantör till följd av konkurrenssituationen. Det finns benägenheter för att villkoren för 

dessa åtgärder förändras i förhållande till den begränsade informationen bolaget, detta kan 

leda till kontantbetalning, snabbare amorteringstakt, lägre lånebelopp samt högre ränta på 

eventuella krediter (Svensson, 2008).   
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3.6.3 Skatteverket   

Myndigheterna har precis som övriga externa intressenter nytta av revisionsplikten och ett 

säkerhetsställande av ekonomiska rapporter från en revisor. Skatteverket har ett stort intresse i 

att företagens bokföring samt ekonomiska rapporter är i god ordning (Nyquist, 2005). 

Visserligen har man inte samma utgångspunkt som revisionsplikten på det reviderade 

information hos skatteverket, skatteverket har större fokus på de oreviderade intäkterna än 

revisorerna. Skatteverket har fler möjligheter till att upptäcka oreviderade intäkter, i 

förhållande till det revisionsplikten kan tillstå med. Det kan exempelvis ske genom insamling, 

bearbetning, analys av data från interna databaser. Det är fortfarande för tidigt att uttala sig 

om de verkliga effekterna gällande kostnadsläget för skatteverket, eftersom avskaffandet av 

revisionsplikten i dagsläget är i ett tidigt skede. Det som är anmärkningsvärt i avseendet är 

skatteverkets riskhanteringsmodell som avser att utnyttja resurser maximalt för att på lång sikt 

minimera storleken på skattefel (Thorell & Norberg, 2005). Med skattefel avses den teoretiskt 

framräknade skatten i enlighet med lagen jämfört med avsiktliga samt oavsiktliga fel.  Denna 

modell kommer dock inte påverkas av att revisionsplikten avskaffas. Dessutom är det viktigt 

att tilläga att reviderad ekonomisk information inte ligger till grund för skatteverkets beslut 

om taxering samt granskning, däremot kan dessa siffror bli aktuella om företaget hamnar 

under skatterevision. En utredning från skatteverket påvisar att kontrollerna kommer vara 

löpande under året (Svensson, 2010) Sammanfattningsvis finns grunder på att samhället har 

nytta av revisionsplikten, men det är svårt att uppskatta värdet på de reviderade 

årsredovisningarna, jämfört med brottsbekämpning samt skattekontroll.  Det finns inget 

empiriskt material som kan stärka detta specifikt för Sverige (Thorell & Norberg, 2005).     
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3.6.4Kreditgivare  

Kreditgivare är beroende av ekonomisk information för att kunna göra bedömningen av 

företagets kreditvärdighet, det kommer senare ligga till grund för om förteget förväntas bli 

beviljad eventuella krediter. I denna bedömning prövas företagets förmåga att betala 

amorteringar och räntor. Kreditgivarna ser ett ökat förtroende på den ekonomiska 

rapporteringen om den godkänts av en revisor. Dom ställer vanligtvis ut krav på 

småföretagarna, genom olika typer av säkerhet exempelvis inteckning av företagets egendom 

eller att huvudaktieägaren går i borgen för krediten. I kreditprövningar ligger stor vikt vid 

historisk data, genom historiken bedömer kreditgivarna hur tidigare betalningar av 

amorteringar och räntor skötts. Även den personliga relationen till låntagaren har en viktig 

betydelse i kreditgivningsprocessen, där kollar man exempelvis om låntagaren tidigare varit 

en ansvarsfull kund. Vi vill observera att kreditgivaren inte har någon skyldighet att bevilja en 

kredit, kredittagaren har i uppgift övertyga kreditgivaren genom tillförlitliga ekonomisk 

information i samband med ansökan. Kreditgivarna lägger stor vikt vid reviderad information 

från revisorn som tagits fram specifikt för reducering av risker (Svensson, 2003).   

Relations utlåning (relationship lending), där banker focuserar på att bygga relationer med 

låntagaren har varit den traditionella strategin som används av mindre banker för att 

konkurrera på lånemarknaden. Affärsrelationer spelar en viktig roll vid beviljandet av lån från 

mindre banker. Till skillnad från ”stora banker” som använder standardiserade kvantitativa 

kriterier för att bedöma låneansökningar, kan mindre banker dra fördelar av att utveckla starka 

relationer med sina kunder på grund av deras beroende av kvalitativa kriterier som bygger på 

personliga kontakter med lånesökande (Kang, 2011). En konskevens av att fokusera på 

personliga relationer med lånetagarna kan bli att mindre banker ger ut en högre andel dåliga 

lån, eftersom krediterna är baserade på relationen istället för på hård finansiell data påpekar 

Kang (2011). Tidigare forskning framlägger också vikten av personen bakom företaget, 

historiskt sätt har den personliga ekonomin varit mer sammanvävd med företagets ekonomi. 

Dessa frågeställningar kunde exempelvis lyftas fram, har han/hon en egen livförsäkring? äger 

han/hon sitt egna hem? har han/hon betalat sina räkningar i tid? Frågeställningarna fungerade 

som ett index för de välkända aspekter som kallas tre C:s (Capacity, Capital, Character) 

kapacitet vilket motsvarar den grundläggande förmågan att betala tillbaka lånet, kapital som 

anger säkerhetsmarginalen som låntagaren besitter, karaktär som anger tecken på moraliskt 

ansvar hos lånetagaren (Fagerberg, 1954).   



24 

 

Uppdelningen av kreditgivare sker genom två kategorier, institutionella (banker, 

kreditinstitut) samt icke institutionella (leverantörer etc.). Skillnaden observerar Svensson 

(2003). Rapporten konstaterar att institutionella kreditgivare i större utsträckning använder sig 

av reviderad ekonomisk information (årsredovisningar) medan icke institutionella 

undantagsvis eller aldrig använder sig av denna information Svensons (2003).  Icke 

institutionella kreditgivare använder kreditupplysningstjänster i större utsträckning, 

kreditbevakning och uppgifter om eventuella betalningsanmärkningar. Medan institutionella 

kreditgivare oftare använder sig av prognoser, periodrapporter och budgetar när de gör en 

bedömning. Det framgår i Svenssons (2003) artikel att årsredovisningar inte är direkt 

avgörande vid kreditbedömningar. När en kreditgivare kollar på enskilda fall väger 

kreditupplysningar tynger vid bedömningen, det gäller både för Icke institutionella och 

institutionella kreditgivare.  

Den främsta nyttan för kreditgivarna enligt Svensson (2003) är bättre ordning på 

räkenskaperna, samt en revisor tillgänglig vid behov. Parallellt handlar de om bekvämlighet, 

processen blir enklare om aktiebolagen har en godkänd revisor. Annars kräver kreditgivarna 

att företaget har en revisor i bolaget vid varje kreditgivningstillfälle. Kreditgivarna kan även 

ifrågasätta samt genomföra en bedömning av revisorn, exempelvis vilka kunskaper han/hon 

besitter, alternativt antal års erfarenhet av revisionsyrket.   

Tidigare forskning pekar även på att negativa revisionsrapporter inte påverkar lånegivarnas 

bedömning av kreditrisker (Libby, 1979). Libby drog slutsatsen att den negativa 

informationen i revisonsberättelsen är överflödig i förhållande till annan information om 

osäkerhet, alternativt att den endast indikerar en förändringar i företagets 

återbetalningsförmåga.  Schneider och Church (2008) påpekar samtidigt att yttrandet från en 

revisor gällande företagets interna kontroll är relevant i kreditgivningsprocessen.  Schneider 

och Church har i sin studie undersökt 111 olika bankkontor för att ta reda på inställningen till 

ogynnsamma uttalanden från en revisor i samband med intern kontroll. Slutsaten av Schneider 

och Church studie var en negativ bedömning av den interna kontrollen från en revisor skapar 

negativa förutsättningar i samband med förlängningen av kreditavtal. Schneider och Church 

studie påvisar även att en negativ intern kontroll reducerar betydelsen av företagets balans och 

resultaträkning, samt skapar ett negativt förtroende att företagets finansiella översikt är i 

enlighet med rådande redovisningsstandards (Schneider & Church, 2008).    
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Precis som övriga intressenternas alternativa metoder präglas även kreditgivning av andra 

traditioner och regelverk, dessa alternativa metoder fungerar likväl med goda resultat. De 

alternativa metoder fungerar som ett komplement till reviderad information. De kan 

exempelvis vara en betalningsanmärkning i ett register, vilket har ett både direkt samt 

betydelsefullare värde. Informationsasymmetrin kan också vara en förklaring till de hinder 

som uppkommer för små företag i samband med krediter från externa kreditgivare (Winborg 

& Landström, 2000). 

 

 

 

3.7 Syftet med avskaffandet 

Enligt Thorell och Norberg (2005) är de oklart hur mycket revisionsplikten hjälper samhället 

att motverka ekonomisk brottslighet. Vi måste därför skilja på de olika intressenters nytta med 

revisionsplikten, både företagare samt myndigheter vill ha god ordning på räkenskaperna. 

Samtidigt är slopandet av revisionsplikten inte en säkerställd faktor för att det inträffar mer 

ekonomiskbrottslighet.  De individer som avser att göra en kriminell handling i form av 

ekonomiskbrottslighet kommer göra det oavsett om de finns några tvingande regler eller inte. 

När revisionsplikten infördes i Sverige var argumentet att den skulle vara förebyggande mot 

ekonomisk brottslighet. Bedömning från Thorell och Norberg (2005) anser vi ger underlag på 

att tidigare argument gällande motivet till införandet av revisionsplikten inte i är lika aktuellt 

idag. Det som också bör tillkännages är att samhället inte besitter oändliga resurser, med 

hänsyn till de resurser som finns tillhands måste samhället göra prioriteringar. Den samlade 

bilden gällande slopandet av revisionsplikten är att öka konkurrenskraften till följd av 

kostnadsminskningen för svenska småföretag. Främst för att agera på samma 

konkurrensmässiga nivå som övriga länder inom europeiska unionen.      
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4 Empiri 
I detta kapitel har vi sammanställt den primärdata vi tagit del av genom våra intervjuer. 

Vilket också kan beskrivas som en verklighet av vad undersökningen avser. Genom 

beskrivningen ge läsaren en möjlighet att skapa sig en uppfattning baserad på fakta om 

situationen för att sedan därifrån kunna analysera innehållet (Björklund & Paulsson, 2003). 

Vi har i största mån undvikit att låta egna åsikter styra utformningen av primärdata vi tagit 

del av.      

4.1 Intervju Företagsrådgivare Lars   

Anställd på banken X  

Eftersom vår första respondent inte samtycket om att publicera några namn i vår studie har vi 

valt att kalla han för Lars och banken för X. Banken som Lars representerar har inte tagit 

ställning i frågan därför har de valt att vara anonyma. Vi har frågat våra respondenter vad de 

har för befattning samt hur många års erfarenhet från yrket. Den första respondenten på 

banken X har befattningen företagsrådgivare, han har arbetat med kreditgivning till stora och 

små företag i 3 år. Lars arbetar även med placering, samtidigt som han har bankansvar för 

ägarna. 

Vidare berättar Lars hans personliga syn är på slopandet av revisionsplikten. Ämnet har varit 

en ”icke fråga” ur flera olika perspektiv eftersom de är ett relativ ny ärende för banken. Det 

har funnits en diskussion med kollegor från närstående branscher i ämnet, men inte mycket 

mer än så eftersom det inte uppfattas som ett direkt problem enligt Lars. 

Lars tycker att det var lämpligt att avskaffa revisionsplikten, eftersom de är en börda för 

många småföretag. Många småföretag upplever det som en stor administrativ kostnad, vilket 

är bra om den kan reduceras. Lars tycker även att de underlättar för mikro företag som inte 

har någon kreditgivningspart. Han bedömer inte heller att de kommer skapa några problem för 

banken X i deras kreditbedömning. Skulle de bli några oklarheter i 

kreditbedömningsprocessen kommer banken givetvis att kräva att företaget blir granskat av en 

extern part. Lars anser att skatteverket blir mest påverkat ur ett arbetsmässigt perspektiv och 

att de bör ha mer att säga om avskaffandet av revisionsplikten än kreditgivarna. 

Därtill bedömer han efter revisionspliktens slopade kommer småföretagarna se ett annat värde 

beträffande revisorns arbete. 
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Mikro företagen kommer uppleva en tydligare effekt under situationer när de behövs en 

extern part, tillexempel om banken kräver att underlaget för kreditgivningen är godkänd av en 

revisor. I sådana situationer kommer värdet och funktionen av revisorns arbete klarläggas. 

Enligt Lars förväxlar småföretagare revisorn med redovisningskonsulten som oftast sköter 

den löpande bokföringen och har regelbunden kontakt med företagaren.  

Han bedömer att den informations asymmetri som kan tänkas uppstå eftersom vissa 

småföretag medvetet förmodas att välja bort revisorn inte kommer bli anmärkningsvärt.  

Banken X har tittat på statistik från Danmark där 23 % av företagen valt bort revisorn efter 

slopandet av revisionsplikten, samt Finland där endast 6 % valt bort revisorn. Jämfört med de 

andra nordiska länderna förmodas flertalet av företagen att behålla revisorn i Sverige. Lars 

vill understryka att det finns andra faktorer banken kan väga in när de gör en bedömning t.ex. 

ägarnas meriter, bakgrund samt hur länge han har arbetat i verksamheten. Banken gör en 

bedömning av personen bakom bolaget, samtidigt som banken kan kräva en fullständig 

borgen. Skulle banken inte ha några tidigare dokument eller historik från företagaren, kommer 

de kräva att en revisor granskar bolaget. 

När banken X gör en bedömning kolla de på förutsättningarna, uppdelningen sker efter den 

ort företaget är verksamt. Några av frågorna banken ställer är: vad gör företaget? Hur ser 

branschläget ut? Genom bokslutsbedömning, riskanalys, framtidsutsikter och historik bygger 

banken upp en affärsbedömning. ”Banken gör en bedömning baserad på siffror, 

återbetalningsförmågan anser vi är viktigast, vi vill att företaget ska kunna betala tillbaka 

pengarna över en uppsatt tidsplan” (Lars, 2010). 

Banken tittar på risk för finansiella påfrestningar, för att undersöka om kassaflödet i bolaget 

kommer spegla utgiften för räntor och amorteringar. För att säkerhetsställa de kollar banken 

på resultat, finansnetto, rörelsemarginaler, årsredovisningar samt historisk data. Utifrån dessa 

förutsättningar får företaget ett betyg. Sedan granskar banken finansiell motståndskraft genom 

att titta på balansräkning, soliditet, eget kapital och tillgångar. Lars påpekar att man inte ska 

stirra sig blind på alla siffror, eftersom det går att reglera resultatet i företaget genom vissa 

åtgärder, tillexempel att skriva upp alternativt skriva ner Goodwill samt återföra eller göra 

avsättningar i obeskattade reserver.  

Lars vill tillägga att en revisor i företaget ger en kvalitetsstämpel, externa data som granskats 

förutsätter banken är i enlighet med rådande regler och lagar. ”De som är generellt är att 
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företag som går bra förmodas att fortsätta gå bra, företag som går dåligt förmodas fortsätta 

ha problem och gå dåligt” (Lars, 2010). 

Arbetet med kreditbedömning på banken X påverkas marginellt, eftersom det finns olika 

alternativa metoder på hur man värdera företaget. Inledningsvis i bedömningen av ett företag 

ligger focus på befintliga siffror. Banken kräver att en extern har part godkänt underlaget, 

vilket kommer gälla för de flesta av deras nya kunder, utöver de har banken täckt upp risker 

genom deras interna kreditbedömning.  
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4.2 Intervju Kjell Edlund 

 

Länsförsäkringar är idag en av Sveriges ledande företag inom bank och försäkring, 

länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar 

gemensamt genom Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringsgruppen har 

gemensamt 3,3 miljoner kunder och 5900 medarbetare (Länsförsäkringar AB, 2010). 

Respondenten från länsförsäkringar Gävleborg heter Kjell Edlund och arbetar som kredit 

controller på företag och lantbrukssidan. Kjell har 28 års erfarenhet från bank, under dessa år 

har han arbetat bland annat som kreditchef i 10 år. På länsförsäkringar har Kjell arbetet i ca 3 

år, Kjell poängterar att länsförsäkringar är relativt nya inom verksamhetsområdet 

kreditgivning till företag (1 år). Kjell påpekar också att länsförsäkringar har en del fördelar i 

förhållande till sina konkurrenter, eftersom de via sin kreditgivning till företag kan bygga ett 

helhetskoncept av tjänster inom bank och försäkring. Andra kreditgivare överlåter sina 

försäkringar till andra bolag. Där kan länsförsäkringar styrka sin historik eftersom de ofta har 

företagen som kunder på försäkringssidan. Det är en styrka hos länsförsäkringar och deras 

kunder att ha samtliga affärer på samma plats. Kjells personliga syn på slopandet av 

revisionsplikten är att han endast ser nackdelar med detta, eftersom han anser att ”revisorns 

expertkunskaper är så pass viktiga för småföretagarna och för de externa intressenterna” 

(Edlund, 2010). Revisorns roll som extern part är viktig när det gäller att granska och göra 

stickprov för att förmedla en överskådlig och rättvis bild av företaget anser Kjell. Kjell 

framhäver att revisorns plikt inte är endast granskningen av företaget, den är även löpande. 

”Småföretagarna är duktiga på att driva sitt företag, men de är inte alltid lika duktiga på att 

se företaget ur samma perspektiv som revisorns” (Edlund, 2010).  

Kjell poängterar att en kreditgivare måste hålla ett kritiskt förhållandesätt till sina kunder, på 

samma gång vara kritisk mot revisorn. Revisorns kunskaper hjälper delvis 

kreditgivningsprocessen, med vid en bedömning företagets tillgångar kan detta även bli 

missvisande i enskilda fall. För kreditgivaren blir företagets tillgångar viktiga när bolaget 

kommer i obestånd, sedan måste tillgångarna realiseras poängterar Kjell.  
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Kjell redogör att de är svårt som kreditgivare att värdera företagsintecknings egendom. ”En 

småföretagare väljer oftast att fortsätta arbeta med sitt företag långt efter att det börjat gå 

dåligt för företaget, vilket bidrar till att de tillgångar som är enklast att realisera till riktiga 

pengar är förbrukade vid obeståndet” (Edlund, 2010). Att en företagare fortsätter att arbeta 

med sitt företag lång efter att de börjat gå dålig är helt naturligt, eftersom han tror på sitt 

företag vilket han också ska göra för att lyckas. 

Som kreditgivare är det viktigt att kolla företagets budgeterade kostnader och intäkter enligt 

Kjell. Kostnaderna brukar vara enkla att budgetera, medan intäkterna är det som i allmänhet 

missbedöms vid budget. Kjell påvisar att intäkterna brukar bli mindre än vad man kalkylerat 

fram. Under det första året får företaget räkna med att verksamheten visar negativa siffror, 

därför är det viktigt att ifrågasätta soliditeten i ett tidigt skede av kreditgivningsprocessen. Det 

finns enligt Kjell tre utgångspunkter som är viktiga att ifrågasätta: marknaden, produkten och 

människan, hur ser marknaden ut? Tror vi på produkten som ska omsättas? Vem är individen 

bakom företaget? 

För att kontrollera aktiebolag brukar Länsförsäkringar kolla på historik genom bokslut från 

bolagsverket, bolagsändringar och betalningsanmärkningar osv uppdateras kontinuerligt 

genom länsförsäkringars interna kreditbevakning. Avslutningsvis vill Kjell understryka att 

kreditgivning omfattas av mer än ekonomiska rapporter granskad av en revisor. Den centrala 

frågan och utgångspunkten är återbetalningsförmågan, kan företagen länsförsäkringar beviljat 

kredit klara av räntekostnaden plus amortering? Revisorn skapar ett värde i företaget genom 

sin kunskap, men för att estimera risk är andra faktorer betydelsefulla. ”Kreditgivning är inte 

en vetenskap det är en konst” (Edlund, 2010). Kjell påvisade att det ligger något i slutcitatet 

när kreditgivning ifrågasätts i förhållande till slopandet av revisionsplikten.   
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4.3 Intervju Catrin Sundqvist  

Catrin Sundqvist är egenföretagare, sedan 3 år tillbaka driver hon en liten lunchrestaurang i 

centrala Nynäshamn. Catrin är en av många småförtagare i Sverige som berörs av de nya 

reglerna sedan den 1 november 2010. Hon har framstående branschkunskap samt tidigare 

erfarenheter från småföretagande.     

 

Catrin ser endast fördelar med de nya reglerna som introducerades 1 november 2010. Hon har 

upplevt tidigare att den administrativa kostnaden för revison varit en tung kostnadspost i 

verksamheten. Catrin påpekar att om kostnaderna kan reduceras samtidigt som man själv kan 

vara flexibel med att disponera likvida medel, så blir företaget stärkt på lång sikt. Som 

småföretagare blir man låst till administrativa kostnadsposter, vilket innebär att delar av 

resurser i företaget inte får något handlingsutrymme hävdar Catrin.  

Catrin ställer sig positiv till att lära sig grundläggande kunskaper för att göra delar av arbetet 

själv, vilket hon tidigare betalat en kvalificerad revisor. Catrin påpekar att det kan uppkomma 

extra arbete med de administrativa delarna av företaget om man vill utför de själv, men hon 

gör ändå den bedömningen att fördelarna väger över nackdelarna. Det kanske är lite tidigt att 

uttala sig om konsekvenserna efter slopandet av revisionsplikten, men Catrin upplever att 

kontakten med skatteverket har ökat något, den är dock fortfarande på en relativ ”lagom” 

nivå. Samtidigt konstaterar Catrin att hon kommer vända sig till en revisor vid mer komplexa 

problem. Catrin bedömer dock att hon inte behöver en omfattande rådgivning av en revisor, 

eftersom hon driver ett lite företag. Catrin säger att den största nyttan med en revisor är 

tryggheten, revisorn förmedlar specifika expertkunskaper. ”Dessutom kan revisorn underlätta 

när man har hög arbetsbelastning vissa perioder på året” (Sundqvist, 2010). Hon poängterar 

att revisorn är överkvalificerad i många situationer, givetvis får man som företagare betala för 

dessa kunskaper. Catrin tror de flesta småföretagare är i behov av enkla revisionstjänster, 

eftersom man själv kan reglera när man behöver hjälp. ”Kan man reglera sina kostnader, så 

kan man vara mer offensiv i sitt företagande och på så sätt skapa större utrymme att utveckla 

sin verksamhet” (Sundqvist, 2010). Catrin kommer till en början att välja bort revisorn för att 

själv kunna jämföra med tidigare år.  
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4.4 Intervju Soran Mokriani 

 

Soran Mokriani är egenföretagare och driver sitt företag under franchisekedjan Mobilizera, 

Mobilizera är en operatörsoberoende återförsäljare av abonnemang. Kedjan är 

återförsäljare till Tele2, Tre, Telia, Halebop och Telenor. Mobilizera har 37 butiker i Sverige 

och är i kraftig expansionsfas (Mobilizera, 2011). 

Sorans befattning i företaget är VD, men det innebär också att han hjälper till i övriga delar av 

företaget eftersom resurserna är begränsade. Soran har drivit företaget i 8 månader och har en 

branschkunskap från liknade arbeten sedan 3 år tillbaka.  Ur ett arbetsmässigt perspektiv ser 

Soran mer fördelar med slopandet av revisionsplikten än nackdelar. ”Det är viktigt att en 

småföretagare får maximera nytta av sina intäkter genom att fördela sina resurser rätt” 

(Mokriani, 2010). Soran menar att en småföretagare med begränsade resurser har mycket att 

vinna på slopandet av revisionsplikten, eftersom han/hon på så vis slipper binda pengar till en 

specifik kostnadspost.  

Samtidigt påpekar Soran att småföretagarna inte ska få övermod och avsäga sig revisorn 

direkt, eftersom det kan medföra dubbelarbete samt bidra till väsentliga fel i bokföringen. 

Soran framhäver att revisorns expert kunskaper skapar en trygghetsfaktor i det övriga arbetet, 

”man vet att det blir rätt samtidigt som fokus kan sättas på att övriga delar i verksamheten” 

(Mokriani, 2010). Eftersom Sorans företag befinner oss i en expansionsfas kommer han 

behålla revisorn, han vill en korrekt och överskådligt bild av företaget. Soran tycker att 

relevant betona att förtaget växer, ponera att verksamheten var mättad då hade han löst 

situationen genom att endas anlita bokföringshjälp istället för en kvalificerad revisor. ”Jag 

som företagare måste göra en avvägning mellan tid och kostnader” (Mokriani, 2010). Soran 

berättar att för tillfället fokuserar han sin tid på att utveckla verksamheten, det innebär att han 

minskar arbetsbelastningen på sig själv genom att anlita en revisor. Hans personliga syn på 

revisionsplikten är att den skapar en viss struktur i verksamheten, vilket gör den nödvändig. 

Samtidigt tycker Soran att det är negativt att tvinga bolag till revisionsplikt, eftersom de inte 

är lika nödvändigt för alla företag. ”Största nytta med revisorn är att han/hon snabbt kan 

arbeta fram en lösning på komplexa problem, samtidigt som revisorns arbete skapar en 

rättvisande bild av företaget” (Mokriani, 2010). 
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Skattefrågor, avdrag och arbetsbelastning är de aspekter som Soran värdera högst när han 

övervägde att behålla sin revisor. Soran anser att lagförändringen är positiv, han tycker dock 

att de behövs mer information från staten, för att redogöra vad det innebär att avstå en revisor 

i bolaget. ”Alla företagare ser inte den exakta nyttan med en revisor, samt tänkbara scenario 

som kan uppstå utan revisorns expertkunskaper” (Mokriani, 2010). Avslutningsvis vill Soran 

tillägga att värderingen och uppföljningen på verksamhetens siffror blir mer rättvisande när 

siffrorna reviderats av en revisor. ”Ser företagaren nytta med revisorns arbete i förhållande 

till det egna bolaget, kommer företagare förmodligen behålla sin revisor” (Mokriani, 2010). 

Soran anser att företagets proportion är centralt i förhållande till den kompetens som revisorn 

förmedlar så att båda parter kan nyttomaximera, annars bör funktionen av en revisor i bolaget 

ifrågasättas.   
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5 Analys  
I studiens femte kapitel kommer vi att analysera materialet från intervjuerna genom att 

jämföra underlaget med den teoretiska referensramen. Analysen är uppdelad i två olika 

grupper, kreditgivare och småföretag, för att sedan göra en samlad slutdissektion i vår 

analys.  

 

5.1 Kreditgivningsperspektivet  

Kreditgivarna som intervjuats påvisar nyttan med reviderad ekonomisk information i enlighet 

med teorin. Båda representanterna från respektive kreditgivningsföretag påvisar att revisorn 

förmedlar en tillförlitlig kvalitetsstämpel på sitt arbete. Tittar vi närmare på kraven för att bli 

en godkänd alternativt auktoriserad revisor enligt teorin, höga kvalifikationer samt ett brett 

ekonomiskt kunnande är nödvändigt för att uppnå riktlinjerna. Den kvalitetsstämpel och 

tillförlitlighet som påvisas av kreditgivarna grundar sig i de höga krav som upprättats för att 

bli godkänd samt auktoriserad revisor. Åsikterna går isär gällande självaste slopandet av 

revisionsplikten, Kjell Edlund anser att det medför endast nackdelar medan företagsrådgivare 

Lars tycker att de kan vara lämpligt att avskaffa revisionsplikten. Enligt Thorell och Norberg 

(2005) samt Svensson (2003) konstateras att det finns ett intresse från kreditgivarna att 

behålla revisionsplikten, eftersom den reviderade ekonomiska informationen som fastställs 

underlättar deras analysarbete. Att åsikterna går isär hos kreditgivarna är naturligt, eftersom 

fokus ligger på olika alternativmodeller där reviderad ekonomisk information appliceras på 

olika sätt i kreditgivningsprocessen. Företagsrådgivare Lars lägger inte lika stor vikt på det 

reviderade materialet, eftersom vikten i hans analysarbete ligger på återbetalningsförmåga, 

medan Kjell Edlund ansåg att den reviderade informationen gav en kvalitetssäkrad rapport 

från en extern part. 

 

Historisk data på tidigare transaktioner har stort värde för både kreditgivare samt låntagare, 

båda respondenterna fastslår att informationen är en viktig aspekt i samband med 

kreditgivningen. Svensson (2003) påvisar att den personliga relationen till kunden och 

tidigare affärer väger in i kreditgivningsprocessen.  

 Det som litteraturen inte framlägger i samma utsträckning som empirin är bedömningen av 

marknaden och produkten. Kjell Edlund konstaterar att tre av huvudprinciperna som ligger till 

grund för kreditgivningen är marknaden, människan och produkten, samma bedömning gör 

företagsrådgivare Lars. 
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I samband med följande principer ställs frågan om låntagarens branschutsikter, exempelvis 

tror kreditgivaren på produkten? Vem är individen bakom företaget? Tidigare nämnda frågor 

är inget som efterfrågar revisorns expertkunskaper, frågorna kan besvaras oavsett slopandet 

av revisionsplikten. Dessa observationer är i enlighet med tidigare forskning, där framkommer 

de att banker investerar i att bygga relationer med låntagaren, vilket varit den traditionella 

strategin som utnyttjas av banker på den lokala markanden för att konkurrera med andra 

aktörer. Affärsrelationer spelar en viktig roll i beslutsprocesen gällande lån från mindre 

banker. Till skillnad från ”stora banker” som använder standardiserade kvantitativa kriterier 

för att bedöma låneansökningar (Kang, 2011). 

 

Kjell påvisar att ekonomiska rapporter från revisorn har en funktion vid kreditgivning, men 

informationen kan bli oväsentlig om förhållandesättet till informationen inte är kritiskt. 

Ekonomiska rapporter fastställer ett värde, medan värdet blir aktuellt för kreditgivare när 

bolaget kommer i obestånd. Sedan ska värdet realiseras, vilket kan resultera i ett annat belopp 

än vad som tidigare konstaterades i rapporten. Lars instämmer om att hålla ett kritiskt 

förhållandesätt till informationen från revisorn, han anmärker att vissa siffror enkelt kan 

regleras genom goodwill och/eller obeskattade reserver. De alternativa metoder som arbetats 

fram för att reducera risker i kreditgivningsprocessen enligt Kjell och Lars, har en 

övervägande relevans i förhållandet till reviderade information som revisorn kan leverera. 

Sedan bör de tilläggas att kreditgivarnas alternativa metoder grundar sig på både historisk data 

samt prognoser för framtida utsikter. Svensson (2003) framhäver direkta lösningar som inte 

behöver styrkas av historiska samt reviderad information, exempelvis är en 

betalningsanmärkning ett effektivt verktyg för kreditgivaren. Förutsättningarna som både 

empirin som teorin framtonar skapar en gråzon för alla de företag som omfattas av slopandet 

av revisionsplikten.  

 

Företagen ska tillgodose kreditgivaren med tillförlitlig ekonomisk information för att bli 

beviljade en kredit. Båda respondenterna bekräftar att i situationer där kunden inte är känd sen 

tidigare för deras verksamhet, kommer kreditgivarna kräva att en revisor har granskat bolaget. 

Vilket stämmer överens med det Svensson (2003) bekräftat i sin artikel i frågan om att 

kreditgivarna kan komma att kräva att småföretagen har en revisor för att bli beviljade en 

kredit.  
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All information som både kvalitetssäkrats av en revisor samt arbetats fram genom 

kreditgivarens interna metoder, kommer slutligen ligga till grund för en bedömning av 

företagets förmåga att betala amortering och ränta d.v.s. deras återbetalningsförmåga. Det är i 

enlighet med historisk forskning som framlägger att (tre C:s, Capacity, Capital, Character) 

återbetalningsförmågan säkerhetsmarginalen samt personen bakom bolaget spelar in vid en 

kreditbedömning (Fagerberg, 1954). Kreditgivarna är båda överens om att 

återbetalningsförmåga är det mest centrala och viktigaste aspekten vid en kreditbedömning. 

Vilket utesluter att slopandet av revisionsplikten har en central betydelse i frågan om 

kreditgivning.  

5.2 Småföretagarperspektivet         

 

Svensson (2003) betonar att småföretagarnas tillväxt är en viktig aspekt för hela 

samhällsekonomin, vilket är en av orsakerna till varför revisionsplikten slopats. 

Revisionspliktens syfte var att verka förebyggande vid ekonomisk brottsbekämpning, samt 

skapa nytta för ägarna. Revisionsplikten har även syfte att öka företagets trovärdighet samt 

upprätthålla lagar och regler. Redovisningen uppfyller sitt syfte men i förhållande till empirin 

förekommer inte optimal nyttomaximering. Våra respondenter uttrycker att i samband med 

obligatorisk revisionsplikt uppkommer kostnader som binder upp resurser. Slopandet av 

revisionsplikten har bidragit till ökad flexibilitet i relation till resursfördelningen i företaget. 

Rekommendationer från FAR uttrycker tydligt vad revisorns roll är i avseendet och vilka 

expertkunskaper han/hon bör förmedla. I praktiken upplever vi att revisorns roll inte är lika 

tydlig, eftersom våra respondenter har olika uppfattningar om vilken roll revisorn ska 

uppfylla. 

 

Skillnaden beror delvis på vilket läge företaget befinner sig i och vilken vision ägaren har med 

sitt företag. Soran redogör att hans företag är i en kraftig expansionsfas, vilket bidrar till att 

han är beroende av att tydliggöra den ekonomisk information. Eftersom Sorans företag är 

franchise, medför de att en extern part har ett starkt intresse av ekonomisk information. 

I Sorans fall uppfyller revisorn sitt ändamål både ekonomiskt och tidsmässigt.  

 

Catrins företag befinner sig i en stabiliseringsfas, det bidrar till att hon ifrågasätter revisorns 

roll i hennes verksamhet. Catrin ställer sig positivt till att utföra enklare bokföring själv, 

tidigare var de en tjänst hon betalade för. Vid mer komplexa problem kan hon tänka sig att 



37 

 

anlita en revisor. Tidigare ifrågasatte hon revisorns arbete eftersom de inte klargjordes vilken 

specifik nytta den hade för företaget, då den reviderade informationen skulle upprättas enligt 

lag. För Catrins företag är skatteverket den viktigaste intressenten. För tillfället har Catrin 

inget intresse att presentera ekonomisk information till kreditgivarna, eftersom hon varken vill 

expandera eller investera i nya inventarier. Catrin har inte några övriga externa intressenter i 

företaget då hon är ensam ägare. Slutsatsen blir att revisorns funktion försvagas, det bidrar till 

att hon endast kommer anlita revisorns tjänster vid behov. Revisorns roll kommer genom 

slopandet av revisionsplikten bli tydligare, företagarna blir mer medvetna om vilka tjänster 

som ska köpas in. För att både bli kostnadseffektivare samt lösa de problem som uppstår i 

verksamheten.  

 

Norberg och Thorell (2005) bekräftar att företagare i andra europeiska länder anlitar 

skatterådgivare, samt köper in enkla ekonomiska tjänster i större omfattning än tidigare.  

Revisorns kunskaper uppmärksams ofta under komplexa situationer som uppstår i företaget 

bestyrker både Catrin och Lars. Används revisorns kunskaper rätt vid komplexa problem blir 

han/hon en värdefull rådgivare med god inblick i företagets räkenskaper. Om vi jämför 

Norberg och Thorell (2005) antagande med vad Catrin och Lars framhäver ser vi att revisorns 

roll har förtydligas efter slopandet av revisionsplikten.  

 

5.3 Samlad analys  

Vi ser tydliga skillnader mellan kreditgivningsperspektivet jämfört med 

småföretagarperspektivet, skillnaderna grundar sig i egenintresset hos de olika parterna. 

Naturligtvis vill kreditgivare utnyttja information som kan hjälpa till att reducera risker i 

samband med kreditgivning. Samtidigt vill småföretagare maximera sin resursfördelning i 

företaget. 

Parallellt med att litteraturen uttrycker att kreditgivarna inte har någon skyldighet att bevilja 

en kredit, kan småföretagarna i praktiken finansiera bolaget med egna medel. Om 

småföretagarna inte kan finansiera bolaget själva kommer de vända sig till kreditgivare, som i 

sin tur kommer kräva underlag granskad av en extern part. Småföretagarna kommer vara 

tvungna att betala en extern part för att granska företaget, eftersom de hamnat i 

beroendeställning till kreditgivarna. Konsekvensen av kreditgivarnas intresse i företagen 

kommer bidra till att revisorns roll återigen blir obligatorisk. Bunse och Naessén bestyrker att 

revisorns kunskaper och erfarenhet i företaget främjar en mer värdefullt tillgång på 
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information till småföretagarna. I praktiken uppmärksammar småföretagarna revisonens 

användning ur ett annat perspektiv jämfört med kreditgivarna. Avslutningsvis kan vi säga att 

alla respondenter är överens om att revisionspliktens funktion är att förmedla tillförlitlig 

information till företagets intressenter.     
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6 Slutsats och diskussion  
I kapitel kommer författarna att sammanfatta de slutsatser som denna studie bidragit med och 

besvara det ursprungliga syftet med studien. Förslag till vidare forskning redovisas under 

denna punkt. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de tidiga effekter som kan tänkas uppstå 

mellan småföretagare och kreditgivare i samband med att redovisningsplikten har avskaffats. 

Genom den insamlade empirin klarlägga effekterna ur kreditgivarnas samt 

småföretagsperspektiv för att sedan göra en samlad bedömning. 

I frågan om de tidiga effekter som uppstår i samband med avskaffandet av revisionsplikten ser 

vi varierande uppfattningar från kreditgivare och småföretag. Kreditgivarna ser slopandet av 

revisionsplikten som en ickefråga medan småföretagarna ställer sig positivt till avskaffandet. 

Emellertid ser vi klara indikationer på att självaste betydelsen av revisorn är densamma hos 

båda parter. Revisorns expertkunskaper skapar en kvalitetsstämpel genom att kritisk granska, 

samt påträffa fel i företagets räkenskaper. Utifrån respondenternas svar kan vi dra slutsatsen 

att bilden av revisorns roll som extern granskare inte förlorat sin tillförlitlighet. 

 

Kreditgivarna och småföretagarna har olika uppfattningar om slopandet av revisionsplikten, 

vilket grundar sig i deras egenintresse. Kreditgivarna vill behålla information som kan bidra 

till reducering av risker vid kreditgivning. Parallellt med att småföretagarna vill kontrollera 

sina resurser och rationellt fördela kapital inom företaget. I samband sker en intressekonflikt 

mellan parterna, vilket kommer medföra att makten tillfaller kreditgivarna då småföretagarna 

är i beroendeställning. Kreditgivarna kommer således kräva en kvalitetssäkrad rapport från en 

extern part för att godkänna krediten. Kreditgivarnas krav kommer i större utsträckning beröra 

de företag som inte kan visa upp historisk data, samt annan relevant information exempelvis 

framtidsutsikterna för företaget. Är småföretagaren känd hos kreditgivaren sen tidigare kan 

han/hon förmedla en förtroendeingivande bild av företaget, då alternativa modeller hos 

kreditgivarna kan väga tyngre än revisorns granskning. Alternativa modeller kan exempelvis 

motsvara bedömningar av marknaden, produkten/tjänsten samt personen bakom företaget.  

 

 

 



40 

 

Framtidssynen för småföretagarna har en avgörande betydelse i frågan om att behålla revisorn 

i förteget eller inte. Exempelvis om företaget har framtidsplaner på expansion, kan revisorns 

långa erfarenhet i företaget komma till nytta. Finns det ett större inflytande från externa 

intressenter förekommer en positivare inställning till att behålla revisorn i företaget.  

 

I kreditbedömningsprocessen kan vi belysa det centrala och viktigaste aspekten i förhållande 

till kreditgivning är återbetalningsförmågan hos företagen. Kopplar vi återbetalningsförmåga 

till revisionsplikten framläggs bevis för att reviderad information inte är nödvändigt i 

beslutsprocessen. Kreditgivarna kontrollerar i huvudsak om företagen kommer har ett 

kassaflöde som kan täcker amortering och ränta på lånet. Informationen kan kreditgivarna ta 

fram själva utan att behöva anlita en revisor med hjälp av de alternativa interna metoderna.  

Jämfört med Danmark och Finland som avskaffat revisionsplikten innan Sverige, har 23 % 

respektive 6 % valt att ta bort revisorn. Slutligen tror vi att de svenska småföretagen kommer 

hamna på en likvärdig nivå i frågan om att avsäga sig revisorn. Det är för tidigt att dra 

slutsatser gällande introduktionsfasen av slopandet av revisionsplikten i förhållande till 

kreditgivningen, eftersom tidsperioden efter de nya regleringarna är kort för att se en märkbar 

effekt.   
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6.1 Förslag till vidare forskning  

 

I uppsatsen har vi uppmärksammat Englands förhållning till slopandet av revisionsplikten. 

England har precis som Sverige börjat försiktigt beträffande de gränsvärden som bör 

fastställas angående vilka företag som ska falla under kriterierna i samband med slopandet av 

revisionsplikten. Sedan höjde England gränsvärdet tre gånger till dagens nuvarande nivå som 

är i enlighet med EU:s direktiv.     

Omsättning 70 Mkr (7,3 miljoner euro)  

Balansomslutning 35 Mkr(3,65 miljoner euro)  

Antal anställda 50st  

Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka den svenska marknadens möjligheter att 

höja dessa gränsvärden, samt undersöka vilka företag som berörs. Klarlägga vilken nivå 

gränsvärdet bör ligga på samt undersöka effekterna på kreditgivning samt småföretagen vid 

en sådan förändring.   
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8 Bilagor:  

8.1 Intervjufrågor till Kreditgivare  

 1,Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 2,Hur länge har du arbetat i denna from av verksamhet? 

 3,Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 

 4,Vad är din personliga syn på slopandet av revisionsplikten?  

 5,Ur ditt arbetsmässiga perspektiv ser du mer fördelar eller nackdelar i samband med 

slopandet av revisionsplikten? Förklara? 

 6,Hur bedömer du ert läge när det gäller lösningar på de eventuella glapp som nu uppstår i er 

verksamhet i samband med slopandet av revisionsplikten?  

 7,Hur går ni till väga när ni gör en kreditbedömning av småföretag? Policys? Modell?  

 8,Vad anser ni är er största nytta av den externa part som revisorn uppfyller? 

 9,Hur kommer ditt arbetssätt att förändrats?  

10,Hur stor nytta har ni av årsredovisningar när ni gör en kreditbedömning? 

11,Kommer ni kräva årsredovisningar av redan befintliga kunder som efter 1 Nov inte är 

skyldiga att upprätta en sådana?  

 12,Kommer ni använda andra metoder/tjänster vid kreditgivning? Hur och i vilket fall? 

13,Samtycker ni om att vi använder företagets och ert namn i vår studie?   

14,Vill tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikt?  
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8.2 Intervjufrågor till Småföretag  

1,Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

2,Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 

3,Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

4,Ur ditt arbetsmässiga perspektiv ser du mer fördelar eller nackdelar i samband med 

slopandet av revisionsplikten? Förklara? 

5,Hur bedöma du ert läge när det gäller lösningar på de eventuella glapp som nu uppstår i er 

verksamhet?  

6,Vad är din personliga syn på slopandet av revisionsplikten?  

7,Vad anser ni är den största nyttan med revision? 

8,Hur kommer ditt arbetssätt att förändras?  

9,Vad kommer underlättas för dig som småföretagare i samband med slopandet av 

revisionsplikt? 

10,Kommer ni välja bort de redovisningstjänster som var tvingande av lagen tidigare? Varför? 

11,Kommer ert företag använda sig av konsluttjänster som till exempel bokföringshjälp och 

rådgivning istället för en kvalificerad revisor?    

12,Vad anser du är det bästa kunskaper som en revisor kan tillgodose ditt företag med? 

13,Tycker ni att lagförändring är något positivt eller negativt?  

14,Samtycker ni att vi använder företags och ert namn i vår studie?    

15,Vill tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikt?  

 


