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Abstract 

 

The basis of this study is to see if there occurs any change for small businesses in relation to 

banks after removal of the audit requirement. The main points of this study deals with loans 

and interest rates and the quality of the financial statements for business, from the banks point 

of view. 

 

In 2006, the Swedish Government gave the Swedish Justice Department to review the rules 

regarding audit requirement for small businesses. This would result in a report submitted in 

2008 which meant that the audit became optional for some companies. 

 

The new rules regarding audit requirement, became statutory on November 1, 2010 and came 

to affect about 250 000 public companies. Criteria that would apply to retain the audit were if 

the company during the last two financial years had fulfilled at least two of these 

requirements: 

 

- On average, more than three employees. 

- Total assets 1,500,000 SEK 

- Net sales 3 million SEK 

 

The conclusion of this study is that it has neither been any change in borrowing capacity or in 

terms of interest for companies by removal of the audit requirement. Nor has it been any 

major change in the quality of financial statements according to the banks that were 

interviewed for the study. 
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Sammanfattning 

 

Grunden till denna studie är att se om det uppstått någon förändring för företag i relation till 

banker efter avskaffandet av revisionsplikten. Huvudpunkterna i denna uppsats behandlar lån 

och räntor hos banker samt kvaliteten i årsredovisningarna från bankernas sida. 

År 2006 gav Regeringen Justitiedepartementet i uppdrag att se över reglerna vad beträffar 

revisionsplikten för småföretag. Detta skulle komma att resultera i en utredning som lämnades 

in 2008 vilket innebar att revision blev frivillig för vissa företag. De nya bestämmelserna vad 

beträffar revisionsplikten blev lagstadgade den 1 november 2010 och kom till att beröra ca 

250 000 aktiebolag. Kriterier som skulle komma att gälla för att ha kvar revision var om 

bolaget under de senaste två räkenskapsåren uppfyllde minst två av dessa krav: 

 

– I medeltal fler än 3 anställda. 

– Balansomslutning 1,5 miljoner kr. 

– Nettoomsättning 3 miljoner kr. 

 

Slutsatsen i denna studie är att det varken skett någon förändring i lånemöjligheter eller i 

räntevillkor för företag efter avskaffandet av revisionsplikten. Det har heller inte skett någon 

större förändring i kvaliteten på årsredovisningarna enligt de banker som har intervjuats i 

studien. 
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det aktuella ämnet som studerats. Detta 

följs av en problematisering, frågeformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Regler om revision infördes redan för över 100 år sedan. Detta skedde genom 1895 års lag om 

aktiebolag (FAR, 2014-01-18). Alla aktiebolag föreskrevs att utse en person som skulle 

granska räkenskaperna i bolaget. Det saknades lämpliga personer till detta, vilket ledde till att 

Stockholms Handelskammare började auktorisera revisorer till detta ändamål. År 1944 

infördes den första lagstiftningen i Sverige för aktiebolag med ett aktiekapital på minst 2 

miljoner kronor eller för de företag som var börsnoterade. Dessa bolag skulle utse en revisor 

auktoriserad av en svensk handelskammare. År 1975 sänktes också kraven för att utse en 

revisor till bolagen. För mindre bolag med mindre affärer ansågs det onödigt att en revisor 

skulle granska räkenskaperna, då detta kunde bli kostsamt. I slutet på 70-talet pågick det en 

debatt i Sverige om ekonomisk brottslighet. Debatterna handlade ofta om att det behövdes en 

större kontroll för att motverka en utbredd brottslighet i svenska företag. År 1978 lämnade 

BRÅ, Brottsförebyggande Rådet in en promemoria med en rekommendation att alla 

aktiebolag skulle bli tvingade att använda sig av minst en kvalificerad revisor för att bekämpa 

denna brottslighet. Detta resulterade i att alla aktiebolag som nystartades efter 1 januari 1983 

var tvungen att utse en revisor. Detta förstärktes år 1988 då även äldre aktiebolag blev 

tvingade att utse en revisor. År 2006 fick Justitiedepartementet i uppdrag av Regeringen att se 

över reglerna beträffande revision för småföretag och att ge förslag på regeländringar. 

Utredningen (SOU 2008:32) angående avskaffande av revisionsplikten för småföretag 

lämnades in 2008. Utredningen föreslog att bara fyra procent av alla aktiebolag skulle vara 

tvungen att ha revisionsplikt, vilket skulle innebära en återgång till regler som var gällande 

före 1988. (Frivision, 2013-08-31)  

 

Nya bestämmelser trädde ikraft efter den 1 november 2010 efter denna utredning. Som 

huvudregel gäller fortfarande att ett aktiebolag minst ska ha en revisor kopplad till bolaget. 

Småföretag får efter de nya bestämmelserna själva bestämma om de vill välja bort eller 
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behålla revisorn.  Detta medför att bolaget självt får bestämma vilka tjänster som behövs för 

bolaget. Vill aktiebolaget välja bort revisorn beslutas detta på bolagsstämman och på så vis 

gör ägarna till bolaget ett aktivt ställningstagande i frågan. Beslutas att revisorn ska vara kvar 

i bolaget behöver ingen aktiv åtgärd göras. Bolag som bildas efter att lagen trädde i kraft kan 

välja bort revision. Detta sker genom ett aktivt val i bolaget bolagsordning. Det finns vissa 

krav som gör att ett bolag fortfarande måste ha kvar revisionsplikten.  

 

Om bolaget uppfyller minst två av följande tre krav, gällande de två senaste räkenskapsåren: 

 

– I medeltal fler än 3 anställda. 

– Balansomslutning 1,5 miljoner kr. 

– Nettoomsättning 3 miljoner kr. 

 

Denna frivillighet påverkar ca 250 000 aktiebolag i Sverige. Alla bolag som är börsnoterade 

påverkas fortfarande av revisionsplikten. För bedömningen av dessa gränsvärden tas 

årsredovisningen till hjälp. (Regeringen, 2013-08-31) 

 

1.2 Problematisering 

 

Ämnet är aktuellt sedan några år tillbaka. Tidigare var alla aktiebolag tvungen att välja en 

revisor. Med sin kompetens skall revisorn granska samt avgöra hur väl rutiner och processer 

fungerar i företaget. Med ett oberoende perspektiv i form av en revisionsberättelse visar 

företaget om årsredovisningen ger en rättvisande bild eller inte. (Aktiebolagslagen, ABL 9:3 

och 9:17) 

 

Avskaffandet av revisionsplikten för småföretag är ett stort allmänintresse. Många människor 

på viktiga poster har uttalat sig både före och efter den nya lagens inträdande. 

 

(Miller, 2002)Veckans affärer (2013-08-30) har citerat dåvarande näringsminister Maud 

Olofsson innan den nya lagen om avskaffad revisionsplikt togs i bruk 2010: “Detta är ett 

viktigt steg för att regelförenkla för företagen”. 
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Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare ansåg: ”Väldigt positivt att regeringen genomför det här i ett första ganska litet 

steg”, vilket han även påpekade att han inte trodde på att denna lag skulle leda till revisorns 

död, “Absolut inte, en majoritet av företagen kommer fortsätta att använda sig av sin 

revisor”. Realtid (2014-01-25) 

 

Efter att lagen trätt i kraft uttalar sig branschorganisation Företagarnas skatteexpert Annika 

Fritsch Veckans affärer (2013-08-31) - “Vi ser inga nackdelar. Jag tror inte att det blir fler 

fel i årsredovisningarna eller ökad ekonomisk brottslighet”. I samma intervju framkom att 

branschorganisationen Företagarna också vill ge större företag chansen att välja bort revisorn. 

 

Vd:n för den stora revisionsföretaget PwC (2013-09-07), Öhrlings PricewatherhouseCoopers, 

Mikael Eriksson uttalade sig i Veckans affärer innan den nya lagen om avskaffad 

revisionsplikt togs i bruk: ”Vi försöker anpassa oss proaktivt och jobbar mer med 

efterfrågestyrd revision. Vi får helt enkelt bli duktiga på att stå på tå och förklara värdet av 

tydlig finansiell information.” 

 

Mer osäkrare röster uttalade sig också. Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson uttalade sig 

i Svenska Dagbladet (2013-09-30) och befarade mer skattefiffel: “Både medvetet, och inte 

minst omedvetet”. Som även räknar med mer jobb för verket. “Bankerna kommer kanske att 

kräva en revisor” fyller Vilhelm Andersson i då han förklarar då företagen behöver låna 

pengar i banker. 

 

Skatteverket (2013-09-07) kom även ut med ett pressmeddelande 1 november 2010. Anders 

Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor, förklarade Skatteverkets tidigare 

erfarenheter. De ansåg att många mindre företag har ont om pengar för sin administration, 

vilket kan leda till oavsiktliga fel. Att från början anlita någon som har tid och kunskap kan 

löna sig i längden. Riksdagen har beslutat att Skatteverket får möjlighet att förelägga företag 

att lämna uppgifter under beskattningsåret. Detta för att upptäcka fel och brister i tid. Att 

småföretagen avstår från revision kan öka risken för att redovisningen blir fel, men det ökar 

inte en automatisk hårdare kontroll från Skatteverket. Avskaffandet av revisorn är endast en 

av många riskfaktorer. 
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Enligt ett pressmeddelande från augusti 2012 har Bolagsverket (2014-01-25) fått in fler och 

fler årsredovisningar med bristande kvalitet. Sedan att nya lagen trätt i kraft gällande 

avskaffandet av revisionsplikten finns en oro att årsredovisningarna kommer att ha sämre 

kvalitet, speciellt om bolagen inte har en revisor, men också om bolagen inte anlitar en 

redovisningskonsult eller bokföringsbyrå. Bolagen stödjer sig inte med hjälp från 

revisionsbyråer och redovisningskonsulter lika mycket som tidigare. Bolagsverket har fått in 

årsredovisningar med sämre kvalitet, exempelvis kommer det in handskrivna årsredovisningar 

med uppställningar som inte följs enligt lag. Sedan den nya lagen trätt i kraft har 64 000 

aktiebolag aktivt gjort valet att välja bort revisorn. Av de nystartade företagen väljer 65 % att 

inte välja revisor. Total finns 417 000 aktiebolag i Bolagsverkets register, 114 000 av dessa 

har valt att inte ha revisor (siffrorna gäller i mitten på augusti 2012). 

 

Upplysningscentralen (UC) (2013-09-06), har som syfte att hjälpa sina kunder att fatta rätt 

beslut i olika affärer. De levererar aktuell, korrekt och relevant information till sina kunder. 

UC (2013-09-07) rekommenderar speciellt kreditgivare vara särskild uppmärksam på att små 

aktiebolag inte längre behöver anlita en revisor. I kreditupplysningar från UC står det tydligt 

om företaget är undantaget från revisionskrav och från vilket datum detta skedde. UC menar 

att detta kan leda till årsredovisningar med sämre kvalitet. De säger samtidigt att det är svårt 

att säga, eftersom det är i ett tidigt stadium. Däremot visar UC:s statistik att aktiebolag som 

inte längre har en revisor har i genomsnitt en något sämre kreditvärdighet. Statistiken visade 

att 83,8 % av bolagen som inte har revisor var kreditvärdiga och att 89,1 % av bolagen med 

revisor var kreditvärdiga.   

  

1.3 Frågeformulering 

 

Med utgång från bakgrunden och problematisering leder detta oss in på studiens 

forskningsfrågor: 

 

 Har en förändring i lånemöjligheter och räntevillkor uppstått mellan banker och 

småföretagare efter avskaffandet av revisionsplikten?  

 Uppfattar långivare att kvaliteten på årsredovisningar har förändrats efter avskaffandet 

av revisionsplikten för småföretag? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera om förändringar har uppstått mellan banker och 

småföretagare efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige, beträffande dess 

lånemöjligheter och räntevillkor. Syftet är även att reda ut om banker upplever en 

kvalitetsförändring av årsredovisningarna efter avskaffandet av lagen.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi kommer inte att undersöka om Sverige kommer att släppa mer på kraven och avskaffa 

revisionsplikten för större företag för att komma närmare Europas gränsvärden. 

 

Vi kommer dessutom avgränsa oss från övriga intressenter, såsom kunder, leverantörer, ägare, 

stat och kommun etc. 

 

I studien undersöks inte om det skapats en större brottslighet bland de företag som valt att 

avstå från att ha revisor. 
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2 Metod 

 

Detta kapitel beskriver valet av undersökningsdesign som leder in på valet av metod – 

Fenomenografi. Vidare beskrivs intervjuerna. Kapitlet avslutas med validitet, reliabilitet samt 

en kritisk granskning av metoden. 

 

2.1 Val av undersökningsdesign 

 

Det finns det två sätt att lägga upp forskningsarbetet på. Används ett deduktivt angreppssätt 

arbetas det utifrån befintliga begrepp och teorier och empirin arbetas fram efter det. Används 

ett induktivt angreppssätt så är utgångspunkten empiri som sedan avslutas med teori. I denna 

studie kommer ett induktivt arbetsätt användas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

En avgränsning göras mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet vid informationsinsamling. 

Det är omöjligt att till lägsta kostnad, få den högsta kvaliteten och på snabbast sätt. 

Författarna till denna studie har ingen möjlighet att lägga så stor kostnad på forskningen. Då 

författarna till denna studie arbetar dagtid, gör det att forskningstiden blir begränsad till 

kvällar och helger. Dessutom är författarna tidsbegränsade i forskningen då denna uppsats 

sträcker sig över 20 veckor från start till slut. Av den anledningen är författarna väl medvetna 

om att kvaliteten på forskningen kan ha blivit lidande. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

De som berörs i fenomenet är människor som arbetar på bank i Sverige. De ska i deras arbete 

vara förknippade med små företag och arbeta med kreditgivning till dessa. Eftersom de har 

den kunskap som är nödvändig för studien. Många gånger kan inte information samlas in från 

alla dessa medlemmar i populationen. Det skulle bli för dyrt, komplicerat och för 

tidskrävande. Istället kan bekvämlighetsurval användas, som mer handlar om att använda sig 

av det som finns tillgängligt. I studien kommer tre banker att involveras som är placerade på 

orten där författarna bor. (Trost, 2012) 

 

Empirisk data kvalificeras på många olika sätt. Däribland primärdata eller sekundärdata, men 

även kvantitativ respektive kvalitativa studier. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

Kvantitativ forskning förknippas med siffror jämfört med kvalitativ forskning som förknippas 

med ord och bilder. En kvantitativ forskning lämpar sig bra då frekvenser ska användas. Svar 
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på frågor som gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt används i frågeställningen. 

Kvalitativ forskning är lämplig då människors beteenden och handlingsmönster ska granskas, 

eller försöka förstå hur människor resonerar i olika sammanhang. Detta passar också då olika 

mönster skall förstårs. Denna studie grundar sig på kvalitativ forskning. (Trost, 2012) 

Sekundärdata är uppgifter som redan finns insamlade sedan tidigare, medan primärdata är 

data som forskare samlar in själva. I denna studie används primärdata. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

2.2 Val av metod - Fenomenografi 

 

Fenomenografi diskuterar djupare begreppet kvalitativa studier. Dessa studier är inte aktuella 

då storlek, mängd eller kvantitet ska beskrivas. Det menas också att kvalitativa metoder är 

motsatsen till hypotestänkande ansatser, då hypoteser ska verifieras eller falsifieras. 

Fenomenografi ska finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver 

fenomenet i fråga, medan andra metoder inriktar sig på i förhand givna kategorier med hjälp 

av mätning eller testning. Arbeten som är upplagda enligt kvalitativ metod skiljer sig på olika 

sätt när det gäller förhandskunskap och synen på denna. Med en fenomenografisk 

utgångspunkt är människan helt fördomsfri i sitt arbete. Fenomenografi är lämpad till många 

olika studier och datainsamlingen kan vara av många olika slag, däribland intervjuer. 

Fenomenografi handlar om att beskriva människors upplevelser av fenomen. I analysen 

bortses de förklaringar och teorier av det som finns om fenomenet. (Larsson, 1986) 

 

En forskningsgrupp med benämningen ”Inom-gruppen” vid Göteborgs universitet har gjort en 

speciell utveckling av kvalitativ metod. Kvalitativ metod är som tidigare nämnts, hur något 

gestaltats. Detta kan handla om vad som helst, men denna speciella inriktning framtagen av 

”Inom-gruppen” handlar om människor sätt att uppfatta omvärlden, med betoning på 

uppfattningar. Grundläggande för detta är skillnaden mellan hur något är och hur något 

uppfattas vara. Detta nyanseras i beskrivningsperspektiv. Första ordningens perspektiv 

handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. Den andra ordningen perspektiv handlar 

om hur en människa upplever något. Det viktiga är inte vad som är sant eller inte, utan vad 

som studeras. Fenomenografins område är den andra ordningens perspektiv. Fenomenologer 

arbetar genom att göra en analys av hur människor upplever hur saker och ting sker genom att 

använda sitt eget sätt att uppleva världen som utgångspunkt. I ett fenomenografiskt arbete 
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beskrivs fenomenet av hur människor uppfattar detta. Innebörder eftersträvas istället för 

förklaringar, samband och frekvenser. Det viktiga är hur saker och ting framstår för 

människor och inte hur det egentligen är. Utgångspunkten är således ett andra ordningens 

perspektiv samt det empiriska material av intervjuerna. I själva bearbetningen av data, 

analysen, strävas det efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något, det vill säga 

variationen av uppfattningarna av själva fenomenet. (Larsson, 1986) 

 

Inom fenomenografin finns på förhand ingen bestämd teori om fenomenet som studeras. I ett 

sådant perspektiv analyseras materialet utan att ha någon förutbestämd teori. Här kan ett 

problem uppstå, att människor översätter det dem hör och ser på deras eget sätt. Men 

poängterar att människor kan tänka på samma sak på flera olika sätt och utnyttja de olika 

perspektiven till något positivt. Står en person utanför verksamheten kan denne se helheten 

med friska ögon. (Larsson, 1986) 

 

2.3 Intervjuer 

 

Informationssamling vara via enkäter eller intervjuer. Dessa kan användas var för sig eller 

kombineras. Grovt räknad är enkätundersökningar billigare att utföra, men ger ett sämre 

resultat än intervjutekniken. Den här studien grundar sig på besöksintervjuer, vilket kan 

eventuellt ge ett bättre resultat, med mer djupgående svar på problemet. Dock finns det en 

negativ aspekt med att göra besöksintervjuer på författarnas hemort, nämligen att en viss 

intervjueffekt kan uppstå. Detta kan medföra att de som intervjuar påverkar de intervjuade 

och vise versa. Då författarna i denna studie i sitt dagliga arbete som redovisningskonsulter 

kommer i kontakt med de bankerna där de intervjuade arbetar. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011)  

 

I empirin används verktyget intervjuer med en fenomenografisk ansats. Detta för att få en bild 

av hur bankerna föreställer sig sin omvärld, som i detta fall kommer att röra företag och 

avskaffandet av revisionsplikten. (Larsson, 2011) 

 

Intervjuerna börjar med en allmän fråga om vad de anser ha skett sen avskaffandet av 

revisionsplikten för småföretag. Detta för att förhoppningsvis få den intervjuade att berätta 

något som författarna inte själva har tänkt på. Något som kan ge en annan synvinkel på 
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studien. Sedan fortsätter intervjun med frågor som anses vara viktiga för att få hjälp med svar 

på forskningsfrågorna. I utformandet av intervjufrågor har hjälp tagits av de ”tio 

dödssynderna” vid en intervju för att få en så bra grund i intervjun som möjligt. Det ställs inte 

bara ha ja/nej frågor, det finns frågor och inte bara påståenden. Flera frågor kommer inte att 

ställas samtidigt, eftersom det då lätt kan missuppfattas vad den inte intervjuade personen 

svarar på för fråga. Vissa frågor kan få en person som är intervjuad att känna att den behöver 

försvara sig. Detta är något som funnits i åtanke så att inte några “värderingar” läggs in i 

frågorna. Det har inte använts för svåra och ledande frågor vid intervjuerna. Formuleringarna 

vid frågorna är inte överdrivna. (Eriksson & Widersheim-Paul, 2011)  

 

2.4 Intervjuförberedelser 

 

Bankpersonalen som kommer att intervjuas i studien är representanter från Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank utan inbördes ordning. Förberedelserna inför intervjuerna gick till 

enligt följande. En av författarna kom i kontakt med en representant från en av bankerna i det 

privata. Då ställdes frågan om denne och några medarbetare möjligtvis kunde ställa upp på 

intervjuer till ett examensarbete angående revisionspliktensavskaffande ur bankernas 

perspektiv.  Fokus skulle ligga på lån och räntemöjligheter. Författaren talade om att det 

behövdes ca tre-fyra personer och att intervjuerna skulle ta ca 20-30 minuter att genomföra. 

Detta var något som den tillfrågade inte alls såg som omöjligt och författarna var välkommen 

att höra av sig för vidare planering om var och när intervjuerna skulle äga rum. Detta 

resulterade i tre intervjuer som ägde rum hos den tillfrågade banken, där vi blev väl bemött av 

bankpersonalen. Författarna var båda med på de tre intervjuerna. De gjordes med en av 

bankpersonalen i taget. Två olika besök fick göras, då en av de intervjuade var hemma med 

sjuka barn vid första tillfället. 

 

Inför intervjuerna med den andra banken så valde författarna att ta kontakt via mail och fråga 

om det fanns möjlighet att få intervjua tre till fyra personer till ett examensarbete som skulle 

beröra frågan om avskaffandet av revisionsplikten ur bankernas syn. Här var det heller inga 

problem och det bestämdes senare över telefon att intervjuerna skulle äga rum på banken och 

att det skulle vara fyra personer totalt som skulle bli intervjuade. Då intervjuerna sedan ägde 

rum blev författarna väl mottagna och intervjuerna gjordes av båda författarna och med en av 

bankpersonalen i taget. 
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Inför intervjuerna med den tredje banken tog författarna kontakt med en av de bankanställda i 

en privat sammankomst. Det bestämdes då att vidare kontakt skulle ske via telefon. Det blev 

klart att fyra personen från denna bank hade möjlighet att ställa upp och bli intervjuade. Det 

gick dock inte att få till en träff med alla fyra samtidigt utan vid det första tillfället som 

skedde hos banken blev tre intervjuade. Författarna blev väl bemötta under besöket. Den 

fjärde personen hade möjlighet att möta upp och bli intervjuad på författarnas arbetsplats vid 

ett senare tillfälle. 

 

Under alla intervjuerna så tillfrågades den som blev intervjuad om det var okej att författarna 

spelade in samtalen under intervjun, detta gick bra för samtliga. Det tillades dessutom att det 

var okej att vara anonym i intervjuerna, men enligt de intervjuade personerna så hade detta 

inte någon betydelse. Däremot har författarna till detta examensarbete valt att göra alla 

respondenter anonyma. Detta har gjorts eftersom intresset att ta del av den slutliga produkten 

av examensarbetet har tett sig vara stort. Då bankerna och dess bankpersonal är stationerade 

på en liten ort, kändes det bättre för författarna att göra all bankpersonal anonyma och då även 

vilken av bankerna de tillhör. Innan varje intervju förklarades kort bakgrunden till 

examensarbetet och dess syfte. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet kan ses som ett mätinstrument, vilket skall ge ett mått av det som är meningen att 

mätas i sammanhanget. Rätt instrument vid rätt tillfälle. Även om validiteten är det viktigaste 

kravet på ett mätinstrument så har det ingen betydelse om mätningen var bra eller inte om det 

som var avsett att mätas inte blev mätt. Om sådant är fallet så finns det ett annat sätt att tillgå, 

nämligen krav på reliabilitet, detta ses som ytterligare krav på mätinstrument. Reliabiliteten 

visar på om det är trovärdigt och pålitligt. Beträffar validiteten i studien så är den relativt hög. 

Förberedelserna inför intervjuerna var väl gjorda. Det har tagits med relevanta frågor för att 

uppnå syftet med studien. Dessutom har båda författarna varit delaktiga under alla intervjuer 

tillsammans, vilket lett till bra utvärderingar och resonemang kring svaren från intervjuerna. 

Eftersom en relativt hög validitet har uppnåtts så blir följden av detta att reliabiliteten också är 

hög. Mätinstrumentet är bra och trovärdigt. Sannolikheten är stor att det skulle bli samma 

resultat om det gjordes åter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 
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2.6 Kritisk granskning av metoden 

 

Något som kan påverka studien är att en viss intervjupåverkan kan ha uppstått i intervjuerna. 

Det anses bero på kännedom av varandra, dels att författarna och de intervjuade personerna 

bor på en liten ort, samt genom yrkesrollerna. Författarna som redovisningskonsulter och de 

intervjuade som banktjänstemän. Hade intervjuerna istället valts att göras på annan ort där det 

inte uppgetts vilka yrkesroller som författarna har, är det möjligt att svaren sett annorlunda ut 

vad beträffar en del av frågorna. Dock anses att syftet med studien skulle få samma utsaga.  
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras en teoretisk referensram till studien. En kort beskrivning av vilka 

krav som gäller angående revision, vad revision innebär och revisorns oberoende inleder 

kapitlet. Sedan följer agentteorin, intressentteorin och bankernas utlåningstekniker. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning inom ämnet. 

 

3.1 Krav för revision  

 

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) 9:1 skall bolag ha revisor om de uppfyller minst två av 

följande tre krav, gällande de två senaste räkenskapsåren: 

 

– I medeltal fler än 3 anställda. 

– Balansomslutning 1,5 miljoner kr. 

– Nettoomsättning 3 miljoner kr. 

 

Enligt EG:s direktiv föreskrivs obligatorisk revision av bolags årsbokslut och att revisorn 

granskar förvaltningsberättelsen.  Sverige och Malta var de sista länderna i EU att avskaffa 

revisionsplikten för småföretag. Medlemsstaterna själva får dock bestämma om småföretag 

ska frångå revisionsplikten. EU:s definition av småföretag är följande: 

 

– I medeltal fler än 50 anställda. 

– Balansomslutning 3,65 miljoner Euro. 

– Nettoomsättning 7,3 miljoner Euro. 

 

I den tidigare nämnda utredningen var det då endast Sverige och Malta som inte undantog 

små företag från revisionsplikt. (SOU 2008:32) 

 

3.2 Revision och dess innebörd 

 

Revision innebär att ett aktiebolags årsredovisning och dess räkenskaper granskas av minst en 

revisor. Detta kan antingen vara en auktoriserad eller godkänd revisor, alternativt ett 



19 

 

registrerat revisionsbolag. Efter granskningen ska revisorn sammanställa informationen i en 

revisionsberättelse som lämnas på bolagstämman efter varje räkenskapsår, ABL 9:5. Det hela 

sker för att ägare och övriga intressenter ska få en kontroll på att verksamheten bedrivs på ett 

lagligt och korrekt sätt. (Regeringen, 2013-08-31) 

 

Enligt ABL 9:31 skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om hur årsredovisningen 

har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). I revisionsberättelsen skall det 

ingå om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och om 

förvaltningsberättelsen är överensstämmande med årsredovisningens övriga delar. 

Enligt ÅRL 2:1 skall en årsredovisning bestå av fyra delar. En balansräkning, en 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall, enligt ÅRL 

6:1, ge en rättvis bild av verksamheten i ett företag samt hur dess ställning och resultat ser ut. 

Behövs det ytterligare förståelse av årsredovisningen skall det finnas hänvisningar och 

upplysningar till olika belopp som finns med i andra delar av årsredovisningen. Uppstår något 

avisande från de allmänna råd och rekommendationer som finns skall skäl till detta beskrivas i 

en särskild not enligt ÅRL 2:3. Balansräkning, skall på balansdagen visa ett sammandrag av 

företaget samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt det egna kapitalet. Ställda panter 

och ansvarsförbindelser skall även finnas med, ÅRL 3:1. Resultaträkning, visar ett 

sammandrag av företagets intäkter och kostnader som varit under året, ÅRL 3:2. 

Tilläggsupplysningar skall finnas med enligt ÅRL 5:1 och de skall innehålla upplysningar 

som finns beskrivet i ÅRL 5:2–26. Dessa skall lämnas i noter, vilket visas som ett numrerat 

stycke i årsredovisningen med en kort beskrivning.  

Enligt PwC (2013-09-08) är revisionsberättelsen en rapport, där revisorn med ett oberoende 

perspektiv rapporterar sin granskning av ett företags räkenskaper. Detta ger en 

kvalitetssäkring på räkenskaperna, genom att visa hur väl rutiner och processer fungerar i 

företaget, vilket ger ett förtroende för de olika intressenterna som kan finnas till företaget. 

Intressenter kan vara leverantörer, kunder, ägare, anställda, banker, stat och kommun. 

Revisionsberättelsen är riktad till ägarna för företaget, där revisorn ger sitt uttalande om 

årsredovisningen visar en rättvisande bild eller inte. Även uttalande om hur resultatet är 

fördelat samt om styrelsen och företagets VD skall få ansvarsfrihet, ska finnas med. 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/48/34/cb0eca03.pdf
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Enligt Bolagsverket (2013-09-07) är en årsredovisning ett viktigt dokument som alla 

aktiebolag måste skicka in till Bolagsverket en gång per år. Detta ska ske senast sju månader 

efter bokslutsdatum. 

 

3.3 Revisorns oberoende 

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att revisorer är oberoende i sin granskning av 

räkenskaperna. Enligt ABL 9:17 ska en revisor vara oberoende. Revisorn får inte äga aktier i 

det aktuella bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern. Revisorn får heller inte vara VD i 

företaget eller en styrelseledamot, detta gäller även om det finns ett dotterbolag. Denne får 

heller inte biträda vid bolagets bokföring eller vara anställd, underordnad eller ha en beroende 

ställning till företaget. Vidare gäller att revisorn inte får vara gift, sambo eller vara syskon 

med VD eller de som sitter i styrelsen eller har liknande förhållande till dessa. Revisorn får 

heller inte vara släkt eller vara gift med någon som är släkt med de involverade i företaget. 

Slutligen får revisorn inte stå i låneskuld till företaget som ska granskas.  

 

Antel (1984) tar även upp vikten med den oberoende revisorn, men även vikten om att 

upprätthålla detta oberoende. Författaren tar upp att problem kan uppstå då revisionsföretaget 

även hjälper kunder med andra tjänster som inte handlar om just revision. I studien gjordes en 

undersökning om revisorns oberoende och varför revisorn motiveras att fortsätta vara 

oberoende. En viktig slutsats var att ryktet om revisorerna var viktigt för revisorerna själv. 

Det är viktigt för de företag som anlitar revisorer att den de anlitar verkligen är en oberoende 

part. Får revisorn dåligt rykte, förlorar denne uppdrag hos företag på lång sikt, vilket gör det 

viktigt för revisorerna att behålla titt oberoende då de utför sina revisoner. 

 

Simunic (1984) tar upp ämnet om en revisor även ska ge rådgivning till ett företags ledning 

eller inte, eller ska den bara revidera företag. Detta kan tyckas vara bra då dessa revisorer vill 

företagen väl och vill säkerställa företagens framgång genom att hjälpa dem på vägen. Men 

det kan även bli negativt då det vid revisionen upptäcks konsulttjänstefel och detta då inte 

rapporteras. På detta sätt kan det bli att revisorerna tappar sitt oberoende, det blir alltså ett hot 

mot oberoendet. Simunic poängterar även att det kan vara bra för kunden att både ha revision 

och rådgivning från samma företag då detta kan minska kostnaderna för företaget, så det 

behöver inte bara vara en negativ aspekt. Knechel (2002) poängterar även att det finns en 
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debatt om att revisionsbyråer endast ska utföra revisioner och inte utföra andra tjänster som 

kan påverka oberoendet hos revisorn. Men det kommer även fram att det finns de som hävdar 

att vissa revisionsbyråer skulle överväga att ge upp revisioner för att komma bort från dessa 

begränsningar som då skulle hämma deras andra tjänster.  

 

En annan synpunkt om oberoende revisorer tas upp i en vetenskaplig artikel. De har svårt att 

tro att en revisor kan vara helt oberoende av en enhet när företaget har rätt att avskeda 

revisorn och på så sätt skada revisorns ställning. De trycker på att en revisor och 

revisionsbolag max ska få revidera ett bolag i högst fyra år, efter detta får 

revisorn/revisionsbolagen inte vara kvar i bolaget. Detta för att undvika att den oberoende 

ställningen övergår till en beroende part (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). Detta poängteras 

också i en fransk studie där 60 revisorer intervjuades angående ett oberoende perspektiv. En 

slutsats i studien är att revisorerna tycker det är viktigt med att ha ett oberoende perspektiv. 

Det är viktigt att revisorn själv vet hur de ska vara oberoende i en ställning till företaget då det 

utvecklar olika relationer till företaget. Relationer utvecklas då upprepade sociala utbyten 

mellan revisorn och företaget sker och kan ge ett ökat förtroende mellan dessa. Desto längre 

en revisor har haft ett uppdrag hos företaget, desto svårare är det för revisorn att vara 

oberoende. (Richard, 2006) 

 

Baker, Rahaman & Rashid (2005) har även forskat på området oberoende revisorer i 

Malaysia. De menar att den oberoende revisorn är den viktigaste delen av den finansiella 

rapporteringen. Deras studie syftar på att ge en större förståelse av de faktorer som påverkar 

revisorns oberoende utifrån långivares synpunkt. De upptäckte flera faktorer hos 

revisionsbyråer som gav en högre risk att förlora sitt oberoende. Desto mindre en 

revisionsbyrå är desto större risk är det att de förlorar sitt oberoende. Men andra viktiga 

faktorer tilläggs. Detta är att ju längre en revisionsbyrå tillhandahåller tjänsten till ett och 

samma företag, men även de revisionsbyråer som även tillhandahåller rådgivning i sina 

tjänster är i riskfaktorn att i större utsträckning förlora sitt oberoende.  

 

En nyare studie i ämnet publicerades år 2012. Den är gjord i Storbritannien och handlar om 

revisionspliktens avskaffande i landet år 1994. Gränserna för frivillig revision har succesivt 

ökat i landet genom åren. De tar upp att en oro har funnits från både redovisningsorgan och 

kreditinstitut att detta har kunnat minska användarnas förtroende för de redovisade siffrorna 
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och dessutom leda till minskad bokslutskvalitet och kreditvärdighet. I studien involverades 

4873 företag och resultatet visar att företag som väljer att frivilligt behålla revision ökar 

kreditpoängen. Även kvaliteten på de finansiella rapporterna anses minska hos de företag som 

valt att välja bort revisionen. Då i hänseende att i de reviderade boksluten så är kvaliteten på 

periodiseringarna bättre. (Dedman & Kausar, 2012)  

 

3.4 Agentteorin 

 

Enligt Jensen & Meckling (1976) handlar denna teori om ägande och kontroll. Principalen är 

en person som delegerar en viss uppgift till en agent. Agenten får då rättigheter att fatta vissa 

beslut istället för principalen. På detta sätt är kontrollen och äganderätten skilda från varandra. 

Både agenten och principalen är nyttomaximerande, vilket gör att det finns starka skäl till att 

agenten tillgodoser sina egna behov först istället för principalens behov. För att motverka 

detta kan principalen övervaka och kontrollera agentens arbete, eller använda sig av 

belöningssystem för att agenten ska förhålla sig på ett visst sätt. Detta leder då till kostnader 

för att tillgodose agentens behov. Dessa forskare anser också att det är helt omöjligt att utan 

kostnad säkra att agenten tillgodoser principalens intressen. 

 

Collis (2010) ger en förklaring till varför företagen skall bli motiverade att ha kvar revisorer 

som oberoende granskare. Till grund för detta ligger en uppfattning att när det finns olika 

information inom ekonomiska kontrakt mellan principalen och agenten, så är agenten villig att 

betala för information för att stödja relationen. Revisorer hjälper företags relationer med att 

tillhandahålla information som minskar osäkerheter. Collis (2010) har utifrån detta gjort en 

undersökning om frivillig revision för småföretag i Storbritannien och Danmark. I 

Storbritannien infördes frivillig revision för småföretag redan 1994, men med mycket lägre 

tröskel än i EUs-direktiv. Tröskeln höjdes sedan i flera steg tills de under år 2004 nådde EUs-

direktiv. I Danmark infördes frivillig revision 2006, men med lägre tröskel är EU-direktiv. Ett 

av de viktigaste bidragen från författarens studie är om kostnader för revision kontra 

kvalitetsfördelar med revision. I båda länderna ansågs revisionskostnaderna inte ha så stor 

betydelse och att det förbättrar kvaliteten på de finansiella rapporterna.  

 

Collis, Jarvis & Skerratt (2004) har utifrån ett agentteoretiskt perspektiv forskat på 

avskaffandet av revisionsplikt för småföretag. De gjorde en undersökning i Storbritannien vid 
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den tidpunkten då kraven på revisionsplikt skulle släppas i ytterligare ett steg. Det visade sig 

att 63 % av företagen som tillhörde kategorin som skulle slippa revisionsplikt, skulle välja att 

fortsätta med revisionen. De ansåg att fördelarna övervägde kostnaderna för revision. De 

påpekade viktiga orsaker till att ha revision. Revisionen förbättrar kvaliteten på den 

information som framställs av företaget och relationen mellan företaget och dess kreditgivare 

påpekades. 

 

Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg (2012) har gjort en studie i Finland. Den baserar sig på 

Jensen & Meckling (1976) agentteori. De har undersökt de drivkrafter som finns för frivillig 

revision i småföretag. De undersökte 400 företag och kom fram till flera faktorer som 

påverkar valet av frivillig revision. En viktig drivkraft är att förbättra kvaliteten på de 

finansiella rapporterna och att ha en oberoende kontroll på dem. Det poängteras att detta kan 

vara till stor vikt för att få finansiering från banker.  

 

Lennox & Pittman (2011) har gjort en undersökning av företag i Storbritannien. 

Undersökningen studerar skillnaderna mellan de företag som väljer att behålla revision, trots 

att de inte längre behöver, och de företag som väljer bort revisorn. Undersökningen gav 

belägg för att de företag som fortfarande väljer att ha en revisor sänder positiva signaler till 

bankerna och får fördelar i kreditvärderingen. Undersökningen visade även att företag som 

väljer bort revisionen ger negativa signaler. 

 

Chow (1982) använder sig av agent teorin som utgångspunkt för att se vad som kan tänkas 

vara stimulerande för ett företag att anlita en revisor. Det framkommer att en stor anledning 

till att anställa denna tjänst är dels för att hantera de intressekonflikter som kan uppkomma 

mellan t.ex. företagsledare och aktieägare. Baserat på analysen så framkommer det att 

sannolikheten är stor att företag frivilligt kommer att anställa extern revision. 

 

Kamarudin, Abidin, & Smith, (2012) tar upp att ett företags finansiella rapporter är viktiga 

eftersom syftet med finansiella rapporter är att ge information om den finansiella ställningen 

och resultatet för ett företag. De ska ge en rättvisande bild av ekonomiska händelser i 

företaget och hjälpa till att göra strategiska affärsbeslut. Utifrån agentteorin så kan 

informationsasymmetrin mellan företagets ägare och ledning negativt påverka ägarens 

förmåga att effektivt övervaka ledningens verksamhet. Ett sätt att övervaka ledningen är 
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genom årsredovisningen, då tillförlitlighet förbättras av revisionsberättelsen. Revision ger en 

extra säkerhet om att rapporteringen i årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

redovisningsstandarderna och säkerställer trovärdigheten. Ägaren av företaget kan på så sätt 

vara villigt att bära kostnader för övervakningen genom att låta göra revision på boksluten.  

 

3.5 Intressentteorin  

 

Intressentteorin är inom företagsekonomin ett begrepp för att få fram vilka som kan tänkas 

vara intressenter till ett företag eller en organisation. Alla företag har olika intressenter 

kopplade till sig, med olika former av relationer. Till denna teori finns sedan en modell, som 

visar vilka som kan tänkas vara intressenter till företaget/organisationen. Det finns ytterligare 

en aspekt av intresseteorin. Företaget och dess intressenter är beroende av varandra på olika 

sätt. Företaget är beroende av dess intressenter och intressenterna är i sin tur beroende av 

företaget. Intressenterna har vissa krav på företaget och företaget har som mål att möta 

intressenternas behov. Men vissa behov kan inte mötas och kanske inte bör mötas. I detta fall 

med fokus på företaget och dess kreditgivare kan detta handla om att bankerna tillhandahåller 

lån till företaget och har som motkrav ränta eller annan ersättning för detta. Freeman (1984) 

 

   Bild 1, Egen Intressentmodell utifrån Freeman (1984). 

 

Enligt Donaldson & Preston (1995) har intressentteorin framförts och motiverats från dess 

beskrivande noggrannhet, instrumentala makt och normativa giltighet. I deras studie så drar 

de slutsatsen att intressentteorin är grundläggande. Den är beskrivande. Den presenterar en 

modell som beskriver vad en organisation är. Den ger bilden av en organisation, som en 
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konstellation med starka samarbets- och konkurrensintressen. Organisationen har också ett 

egenintresse. Det finns olika synsätt när det gäller att testa om modellen beskriver en 

organisation bra. Modellen kan ses som ett ramverk som kan ligga i intressenternas intresse. 

Teorin är instrumentell. Det skapades en ram för att se om det finns ett samband mellan 

användandet av intressentteorin och företagets prestationsmål. Det som varit det huvudsakliga 

intresset här är påståendet att organisationer som använder sig av intressenter, och om allt 

övrigt är lika, kommer att vara förhållandevis framgångsrika om det mäts i lönsamhet, 

stabilitet och styrka. Grundstommen är att den är “styrande”. Den accepterar följande idéer: 

Intressenter är antingen en person eller en grupp som har lagliga intressen i företagets 

produktion och materiella aktiviteter. Intressenter är dem som har ett intresse i företagets 

verksamhet vare sig företaget har något intresse i intressenten. Intressentteorin är ledande i 

bred bemärkelse. Den visar mer än enbart redan befintliga situationer eller att den förutsäger 

orsak och verkan i relation mellan företag och intressenten. (Donaldson & Preston, 1995) 

 

Sternberg (1997) ifrågasätter dock intressentteorin i en studie. Den anses vara långt ifrån en 

källa till förbättringar vad gäller bolagsstyrning, affärsresultat och affärsbeteende. Den anses 

inte vara förenlig med materiella mål samt att den undergräver både privat egendom och 

ansvar. 

 

Som nämnts tidigare finns en relation mellan företaget och dess intressenter. Från 

intressentteorin har Frooman (1999) visat hur intressenter kan agera. Resurserna från 

intressenterna är begränsade. Detta utgör en osäkerhet för företaget, eftersom det inte är säkert 

att dem kommer få använda sig av de resurser från intressenterna som de är i behov av. Av 

den anledningen kan intressenterna få kontroll över företaget. Intressenten kan bestämma om 

de får de resurser som företaget är i behov av, eller bestämma hur resursen ska användas. 

Frooman (1999) har gjort en matris som visar hur källor till makt kan uppkomma i detta 

samspel. Det finns två typer av makt. Företagets makt uppkommer då intressenten är beroende 

av företaget och företaget inte är beroende av intressenten. Intressentens makt uppkommer då 

företaget är beroende av intressenten, men inte det omvända. Detta kallar forskaren 

beroendevariabeln. Frooman (1999) har från detta arbetat fram fyra strategier hur intressenten 

ska agera baserat på denna kunskap. Dessa kallas influensstrategier, hur intressenten ska 

påverka företaget. De fyra strategierna är direkt undanhållande, indirekt undanhållande, direkt 

användning och indirekt användning. Det finns även fyra olika relationer mellan företaget och 
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intressenten, intressentens makt, företagets makt, lågt beroende och högt beroende. Det är 

själva balansen av denna makt som avgör vilken strategi som intressenten kommer att 

använda sig av. Då intressenterna använder sig av den undanhållande strategin innebär det att 

de slutar med att tillgodose en resurs så att företaget ska ändra ett visst beteende. 

Användarstrategin betyder att intressenten fortsätter med att tillgodose resursen men har vissa 

villkor för detta. Skillnaden mellan direkt strategi och indirekt strategi är att vid direkt strategi 

sätter intressenten upp kraven själva, medan indirekt strategi tar hjälp av andra intressenter för 

att påverka företaget till förändring.  

 

            

Bild 2, Modell utifrån Frooman (1999). 

Butler & Durkin (1998) undersökte revisorns roll som mellanhand av småföretag och banker. 

Där uppmärksammas något märkligt enligt författarna själv. De visar sig nämligen att revisorn 

övertalar småföretagen att tillmötesgå bankernas förväntningar. Författarna diskuterar vidare 

att det däremot finns lite bevis för att bankerna skulle anpassa sina rutiner och policys för att 

tillmötesgå småföretagarnas förutsättningar.  

 

3.6 Bankernas utlåningstekniker 

 

Berger & Udell (2002) har forskat om småföretags kreditmöjligheter och dess relation till 

bankernas utlåning. De menar att mindre företag har svårare att få lån än större företag. 

Dessutom finns det empiriska belägg för att många mindre företag är beroende av extern 

finansiering. Enligt författarna finns det få studier om hur relationen mellan banker och små 
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företag fungerar. Är relationen mellan företaget och banken eller mellan företagsägaren och 

bankmannen, och hur bearbetas informationen inom banken?  

 

En viktig del i detta är relationsbaseradutlåning (relationship lending). Författarna menar att i 

relationen mellan banker och småföretag så behöver banker skaffa information om företaget 

genom kontakter, dess ägare och det lokala samhället som företaget verkar i. Denna 

information ska sedan användas för att bedöma om företaget är kreditvärdigt eller inte. 

Informationen mellan företaget och banken är ofta mjuk information, som karaktär och 

tillförlitlighet och kan vara svår att mäta.  

 

Denna relationsbaserade utlåning skiljer sig från transaktionsbaserad utlåning (transactions 

based lending) som baserar sig på hård information som är lättare att mäta. Dessa är ur 

finansiella perspektiv och kan vara baserade på nyckeltal, säkerheter och kreditbedömning. 

 

Författarna menar att många undersökningar har gjorts för att mäta styrkan på 

relationsbaserad utlåning mellan banken och låntagaren. Det har då visats att många 

småföretagare kan dra nytta av relationen för att få bättre kreditvärdighet och lånevillkor. 

Däremot tycker författarna att bankerna saknar rutiner i denna fråga. Därför har de tagit fram 

en modell för att underlätta för bankerna. Deras modell identifierar tre egenskaper hos den 

relationsbaserade utlåningen. För det första så finns det mjuk information, som inte är lätt att 

iaktta, kontrollera och överföra, om ägaren, firman och dess omgivning. Det andra är att 

bankmannen har den viktigaste relationen med företaget och dess ägare, och att den är svår att 

visa för de andra anställda på bankkontoret. För det tredje så uppstår ett byråproblem mellan 

bankmannen och bankledningen på grund av denna mjuka information. Små banker kan ha 

mindre problem med relationsbaserad utlåning, då det är färre steg mellan bankmannen och 

bankledningen. Små banker kan också undvika samordningsproblem som är förknippade med 

större bankkontor som ofta är förknippade med hård information. Små bankkontor är oftast 

närmare sina kunder, vilket underlättar den mjuka informationen.  

 

Enligt Berger & Udell (2002) kan kreditgivare kategorisera sina utlåningstekniker till 

småföretagare på fyra sätt: 
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1. Financial statement lending. Denna teknik bygger på att kreditgivaren baserar sin 

utvärdering av lån på företagets olika finansiella rapporter, och då med stor vikt på 

balans- och resultaträkningen. Den här tekniken lämpar sig alltså bäst för företag med 

reviderade bokslut.  

 

2. Asset-based lending. Beslut om kreditgivning enligt denna teknik grundar sig på de 

säkerheter som ett företag har såsom kundfordringar och lager. Dock kan denna teknik 

vara negativ ur vissa aspekter, en intensiv övervakning av dessa tillgångar behövs, 

vilket i sin tur kan leda till dyra kostnader. 

 

3. Credit scoring. Den här tekniken är baserad på statistiska teknologier för lån till 

företag. Här tittas det dels på information från finansiella rapporter, företagets 

finansiella ställning och hur ägarförhållandet ser ut. Detta görs ofta, eftersom det finns 

en stark koppling mellan kreditvärdigheten i ett småföretag och dess ägare.  

 

4. Relationship lending. Den sista tekniken bygger på relationen mellan företaget och 

kreditgivaren. Den baseras på konfidentiell information om företaget och dess ägare, 

som samlats ihop under en längre tid. Annan information kan komma från andra 

intressenter, såsom leverantörer och kunder. De kan ge sin bild av hur företagsklimatet 

verkar och om företagets ägare. Viktigt i detta sammanhang är att informationen som 

insamlats över en längre tid har ett högre värde än företagets rapporter, säkerhet och 

kreditvärdering (Berger & Udell, 2002). 

 

Enligt Chan & Kanatas (1985) finns det två typer av säkerhetsbaserad långivning. I den första 

så är säkerheten en tillgång hos det företag som är låntagare. Säkerheten är pantsatt till 

långivaren om någonting skulle hända, det kan röra sig om utrustningar, fastigheter, 

kundfordringar eller varulager. I den andra typen av säkerhetsbaserad långivning är 

säkerheten ytterligare tillgångar, utöver dessa. De är av det slaget som inte är juridiskt 

utmätningsbart utan särskilt avtal. Detta förekommer mer i små än stora företag. Detta kan 

vara företagarens privatägda hus eller en tillgång hos ett moderbolag. Det framkommer dock 

att om en låntagare är välkänd och har höga kvaliteter så kommer de att dra nytta av detta 

genom att de erbjuds en låg låneränta utan att behöva lämna några säkerheter. För andra 
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låntagare med mindre kvaliteter kan det dock behövas att de lämnar säkerheter för att de ska 

få ett specifikt lånebelopp. 

 

Petersen & Rajan (1994) undersökte hur relationen mellan företag och långivare påverkar 

kostnaden och tillgänglighet av olika medel till företaget. Baserat på olika data som samlats in 

för en undersökning. Den största fördelen att bygga starka band med en långivare är att 

tillgängligheten till finansiering ökar. Försök som gjorts att skapa relationer med andra 

långivare har visats vara negativt för företaget, eftersom priset höjs och att tillgången till 

krediter minskar. Petersen & Rajan (1994) summerar det med att relationer är värdefulla. 

Vidare visade det sig att företag på mindre orter, med mindre utbud av banker och liknande 

institutioner är chansen större att företaget inte ransoneras bort. Något som skulle kunna ske 

om det varit en större ort, där tiden att skapa nya relationer inte räcker till i lika stor 

utsträckning som på mindre orter. Bankerna har mindre tid att lära känna sina potentiella 

kunder på en större ort, jämfört med en mindre ort. Vilket de anser överensstämmer med att 

större konkurrens minskar relationerna mellan långivare och företag, genom att som tidigare 

nämnt företag ransoneras bort. (Petersen & Rajan, 1994). 

 

En studie av Cole (1998), som bygger vidare på Petersen & Rajan (1994) studie, baseras på 

teorier om finansiell förmedling. Han testar olika hypoteser om fördelarna med relationerna 

mellan företag och kreditgivare. Han drar olika slutsatser om företag som nekas kredit samt 

om företag som ges utökad kredit. I studien framkommer det att befintliga relationer är en 

viktig faktor för att ett företag ska få en utökad kredit. Det finns starka bevis på att dessa 

relationer ger värdefull information om hur företagets ekonomiska situation ser ut. Det 

framkommer också att en kreditgivare beviljar mer kredit om låntagaren/företaget redan har 

konton och andra finansiella förbindelser med dem. Cole (1998) kommer fram till att den 

personliga informationen som en blivande kreditgivare tar till sig sker relativt snabbt vilket 

Cole (1998) anser kan ge konsekvenser då eventuell viktig information om låntagaren kan 

utebli. Sannolikheten för att en kreditgivare ska bevilja mer kredit till ett företag minskar om 

företaget redan har många finansiella källor. (Cole, 1998). 

 

Enligt Baas & Mechthild (2006) kan det för finansiella intermediärer vara svårt att få tag i 

information angående småföretag samt att det kan vara en dyr kostnad. Bristen på tillförlitlig 
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information leder ofta till höga räntor. Därför betraktas relationsutlåningstekninken bland 

banker som en bra teknik för att få fram denna information.  

 

3.7 Tidigare forskning i ämnet 

 

Blackwell, Norland & Winters (1998) gjorde en undersökning om skillnader i låneräntan för 

företag med eller utan revisor. Deras undersökning gav empiriska belägg på det ekonomiska 

värdet av oberoende revisorer. I undersökningen analyserades samband mellan räntor på 

småföretags lån och graden av revisor tillsammans med de finansiella rapporterna som fanns 

tillgängliga för långivaren. Slutsatsen av undersökningen gav starka belägg för att företag med 

en oberoende granskande revisor betalar lägre räntor på sina lån.  

 

I en koreansk studie har en undersökning gjorts på privata koreanska företag som har en 

balansomslutning på mindre än sju miljarder sydkoreanska won (ungefär fyrtiotvå miljoner 

svenska kronor). Det är nämligen dessa företag som inte omfattas av revision. Det framkom i 

studien tre tydliga grupper av privatägda företag, små företag utan revision, små företag med 

frivillig revision och stora företag med obligatorisk revision. Det framkom även i denna studie 

att företag som har frivillig revision betalar en lägre ränta på sina lån än de privatägda 

företagen utan revisor. En annan punkt som framkom i studien är att valet av revisor inte har 

någon betydelse för att räntekostnaderna ska sänkas. Det är mer betydelsefullt för bankerna att 

det finns en revision gjord än av vem som gjort den. Det framkom slutligen att resultaten i 

studien visar på att informationen är viktig för prissättningen av banklån. Genom att ett 

reviderat bokslut ger en högre trovärdighet och hjälper banker och andra kreditgivare med 

informationsproblem som gäller kvaliteten på krediten hos en låntagare. (Kim, Simunic, Stein, 

& Yi, 2011) 

 

Ämnet har även tagits upp i en studie från Storbritannien. En empirisk undersökning gjordes 

för att ta reda på varför vissa mindre företag valde att behålla revisorn i företaget medan andra 

företag slopade revisionen helt efter avskaffandet av revisionsplikten år 1994. Det som 

undersökningen kom fram till var att en orsak till varför små företag väljer att ha kvar revision 

är att hjälpa till att kontrollera den intressekonflikten som finns mellan chefer, aktieägare och 

externa långivare. Sannolikheten för att frivillig revision valdes ökade om företagets storlek 

ökade och om skuldsättningsgraden ökade. (Tauringana, 2000) 
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År 2008 publicerades även en studie utförd på 111 banktjänstemän, med ett genomsnitt av 15 

års erfarenhet i yrket. Syftet med studien var att ta reda på om kreditvärdigheten hos företag 

påverkades av revisorns bedömningar av den interna kontrollen hos olika företag. En del av 

revisorns bedömningar handlar om att rapportera hur effektivt den interna kontrollen 

hanterades i företaget. Slutsatsen är att bedömningarna från banktjänstemännen var mer 

negativ i sin kreditbedömning hos företagen med en negativ bedömning utifrån revisionen. 

Långivarna menade också att revisorns internkontroller är användbara i deras beslutsfattande. 

(Schenider & Church, 2008)  

 

Även Miller & Smith anser att det är viktigt med en revisor då det kommer till lånmöjligheter 

från bankerna. Detta då de ger en försäkran på att de finansiella rapporterna är rätt och riktiga. 

(Miller & Smith, 2002). 

 

En amerikansk studie har gjorts på banklån under åren 1996-2004 och med fokus på hur 

revisionskvalitet påverkar banklån. För de första kom de fram till att lånevillkoren är bättre 

för företagen som använt sig av någon av de fyra största revisionsorganisationerna på 

marknaden, Big Four (PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu och KPMG), än de 

som inte använde sig av dessa. Även de företag som generellt byter revisorer mer frekvent får 

ett högre lånevillkor. Studien antydde även att de företag som bytte ner sig från en revisor 

tillhörande Big Four till en revisor som inte tillhör Big Four också fått sämre lånevillkor. 

Författarna såg även att bankerna gav bättre lånevillkor till de företag som hade revisorer som 

suttit länge som granskare till företagen än de som suttit kortare. I detta drar författarna 

slutsatsen att bankerna anser detta som en nedsättningsfaktor i kreditrisken. (Kim, Song & 

Tsui, 2007) (Wikipedia 2014-04-02) 

 

I en finsk studie från 2008 diskuteras också detta ämne. Den största fördelen med revision är 

att minska informationsproblemen som kan uppstå mellan företaget, dess leverantörer av 

finansiering. Det finns även fördelar med revision då detta kan minska de interna 

agentproblemen i företaget. De tar även upp att det kan vara negativt med högkvalitativ 

revision och rapportering då detta förbättrar kvaliteten på den information som avslöjas för 

konkurrenterna. (Knechel, Niemi & Sundgren, 2008) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
http://sv.wikipedia.org/wiki/KPMG
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År 1994 skedde en förändring i kanadensisk lagstiftning då ett obligatoriskt krav på att lämna 

in reviderade årsredovisningar ändrades för vissa privata företag. År 2001 publicerades en 

studie med syftet att ta reda på vilka faktorer som har betydelse för de berörda företagen om 

revisionen skulle vara kvar eller väljas bort. Efter ändringen av lagstiftningen visade sig att de 

flesta företagen valt att behålla revisorn. Den starkaste anledningen till det var att företagen 

uppfattade att långivarna krävde detta och att detta övervägde kostnaderna för revision.  

(Senkow, Rennie, Rennie & Wong, 2001)  

 

En studie har gjorts i Hongkong och publicerades 2001. Då studien gjordes var fortfarande 

alla aktiebolag skyldiga till att anlita en revisor, oberoende av storlek. Studien genomfördes 

för att författarna hade uppfattat det som att många tyckte det var onödigt för små företag att 

ha revisor då det var för stora kostnader att anlita revisorer. Men överaskande nog så visade 

studien att många privata företag ansåg att fördelarna övervägde kostnaderna med att anlita en 

revisor. Studien fokuserade endast på själva aktiebolagen, så användare av de reviderade 

boksluten för små företag, såsom banker, investerare, kreditgivare och liknande inte har 

kartlagts i studien, vilket författarna poängterade kan ha ett annat perspektiv på värdet av den 

obligatoriska revisionen. (Chung & Narasimhan, 2001). 

 

En undersökning har gjorts i Storbritannien som inriktar sig på hur banker använder 

information i sina lånebeslut. Studien är utsträckt från 1994 - 2006.  I studien jämförs 

information från en annan studie som gjordes 1985. Detta för att kunna se hur 

informationsanvändandet har förändrats över tiden. Studien visar att redovisningsinformation 

fortfarande är en viktig del i beslutsprocesserna för lån, men att det har ändrats. Den senare 

studien visar att kassaflödesanalysen är viktigare än resultat och balansräkningen. En annan 

slutsats är att nyckelkomponenter i redovisningsnormerna som revisionsberättelse och 

redogörelse för redovisningsprinciper. Så författarna antyder att bankernas beslutsprocesser 

har ändrats till mer “going concern” inställning, att bankerna mer ser till företagens 

överlevnadförmåga, återbetalningsförmåga och att företaget inte är på väg att gå i konkurs. 

(Berry, Ross, Citron, & Jarvis, 1984), (Berry & Robertson, 2006) 

 

Det finns skillnader i hur stora och små banker förhåller sig till att låna ut pengar till de 

mindre företagen. I USA har detta undersökts. Stora banker har en tendens att titta på 

kvantitativ information, de tittat alltså mer på de finansiella rapporterna då de tar emot en 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S089083890500082X#bib10
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låneansökan från ett mindre företag. Små banker tittar mer på kvalitativa faktorer såsom den 

personliga kontakten med den som söker lån. Små banker har det lättare att komma närmare 

sina kunder. Små banker är också mindre benägna att förlänga krediter till företag som ber om 

större lånebelopp och till företag med tidigare missköt sig. (Rebel, Cole, Goldberg & White, 

2004) 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel följer en sammanställning av empirin utförd hos tre banker. Kapitlet är 

uppdelat utifrån de olika bankerna. Elva personer är sammanlagt involverade i intervjuerna.  

 

4.1 Intervju med bank 1 

 

Vi intervjuar fyra personer, alla involverade i företagsbranschen. Alla har lång erfarenhet 

inom bankbranschen. 

 

Berätta din syn på revisionspliktens avskaffade för småföretag. 

 

På frågan om deras personliga åsikt angående revisionspliktens avskaffande, blir svaren lite 

olika. En av personerna är lite kluven i frågan. Denne anser att revision är en kvalitetsstämpel 

men att det kan underlätta för små företag att slippa kostnaden för revisionen. Personen tror 

också att dessa företag förlitar sig mer på redovisningsbyråerna ändå, och inte är i så stort 

behov av en revisor. Samtidigt som denne tror att redovisningsbyråerna gör det största jobbet 

åt revisorerna ändå. Denne tillägger att det kan finnas en trygghet med att ha en revisor 

kopplad till företaget. Detta för att det då finns en kvalitetsstämpel, då revisorn inte ärver sitt 

yrke utan har genomgått en utbildning som följs upp av kontroller. Det finns dessutom en 

försäkring i botten. En av intervjupersonerna tycker det är positivt med revisorer, speciellt då 

en till person har gått igenom materialet och angivit sin synpunkt. Personen tror att kunderna 

tycker det är bra med en kostnadslättnad med att välja bort revisorn, men anser själv att 

företagen mår bättre i längden av att ha revisor kopplad till företaget. Denna person påpekar 

även att det är viktigt att kunden får den hjälp den ska ha vid investeringar av olika slag, att 

denne har räknat på detta och gjort en likviditetsbudget. Den tredje personen anser att 

revisionsplikten är överkurs för många små företag och att det inte tillfört så mycket. Denne 

anser att det är förtroendet för den som upprättar siffrorna hellre som grundar sig för bankens 

beslut, men medger att det kan vara svårare för banken då det kommer in oreviderade bokslut. 

Vilket då leder till att det underlättar att det finns ett stort förtroende för de som upprättat 

siffrorna, t.ex. en redovisningsbyrå. Denne påpekar även en artikel som belyser att det kan 

vara av vikt att behålla revisorn då företag lätt växer och då enligt lag måste ha revisor. Den 

fjärde personen tycker det viktigaste är att företaget i fråga har någon bra person med 
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tillräcklig kunskap att bolla olika frågor med. Men den personen behöver inte vara en revisor, 

utan kan vara en person som jobbar med bokföring på en redovisningsbyrå. Speciellt då det 

kommer till fråga om investeringar. Men den intervjuade personen poängterar att banken 

gärna ser att det finns en revisor kopplad till företaget om det handlar om mer komplicerade 

saker. 

 

Vad finns det för förändringar i kvaliteten på årsredovisningarna som du uppmärksammat 

efter avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? 

 

I frågan om kvaliteten på årsredovisningarna och om de upptäckt några skillnader i dessa före 

och efter avskaffandet av revisionsplikten är alla på arbetsplatsen överens. Inga speciella 

skillnader har påträffats. En person skulle önska att ägarlöner skulle vara med specificerade i 

noterna, men påpekar att det inte har att göra med revisionspliktens avskaffande eller inte. En 

annan person påpekade att en årsredovisning inte säger så mycket ändå för en extern 

granskare. Den är ganska fyrkantig och det står bara några rader om verksamheten. Denne 

person påpekar dock, än en gång, vikten av samarbetet med redovisningsbyrån eller 

revisionsbyrån. Den fjärde personen påpekar att bokslut och årsredovisningar är gamla 

uppgifter och att bankerna egentligen är mer intresserade av framåtriktade analyser, som 

budgetar, och poängterar att det då är viktigt med någon kunnig person som upprättar dessa. 

 

Vilka förändringar har skett i lånemöjligheterna för småföretag bland de som väljer att inte 

ha revisor, respektive de som väljer att frivilligt ha en revisor? 

 

I denna fråga är alla de fyra intervjuade personerna överens, det finns inga skillnader i 

lånemöjligheterna för små företag efter avskaffandet av revisionsplikten. Den första påpekar 

att det är återbetalningsförmågan i kreditgivningen som banken intresserar sig av. Till hjälp 

för det så är det olika underlag som behövs. Det behövs likviditetsbudget som personen i 

fråga vill ska vara upprättad tillsammans med kunden så att kunden vet vad det handlar om. 

Det poängteras också att mycket beror på om det är en gammal eller ny kund, men det spelar 

ingen roll om en revisor finns kopplad till företaget eller inte. Två andra av de intervjuade 

personerna påpekar att vissa underlag behövs för att ta ställning i fråga om lånemöjligheterna. 

Är det något som saknas till detta kan kontakt med redovisningsbyrån som finns kopplad till 

företaget tas. Så om det finns en revisor kopplad till företaget saknar betydelse i denna fråga. 
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En ytterligare kommentar är att revisorn inte har tillfört så mycket ändå med sin 

kvalitetsstämpel i de små företagen. Den fjärde personen tillägger att det beror mer på vem 

som gör vad. På en liten ort som denna så känner de flesta alla, eller har kännedom om de 

flesta. Då kan en uppfattning finnas om att personen klarar återbetalningsförmågan och då har 

en revisor ingen betydelse. Personen belyser även det motsatta, om det finns en kund som 

misstänks ha det svårt med återbetalningsförmågan, då har revisorns roll ingen betydelse 

heller.  

 

Vilka förändringar har skett i räntevillkoren för småföretag bland de som väljer att inte ha 

revisor, respektive de som väljer att frivilligt ha en revisor? 

 

I frågan om det har blivit några förändringar i räntevillkoren hos de små företagen efter 

avskaffandet av revisionsplikten så är alla fyra intervjuade personerna helt överens. Inga som 

helst skillnader i räntevillkoren har skett. Utan det beror på andra aspekter. En av de 

intervjuade förklarar att de har mallar att gå efter. Det är bankens risk som påverkar vad 

räntan blir, desto bättre säkerhet desto bättre ränta. 

 

Vilka krav ställer ni på era kunder som är småföretag? Kan ni påverka era kunder som är 

småföretag till att behålla revisionen? 

 

En av personerna upplever det som att banken inte kan ställa krav på de olika företagen att 

behålla eller välja till en revisor. Detta på grund av att det enligt lag säger att det inte behövs. 

Däremot anser denne att de kan ge rådet om banken tycker att det behövs, vilket de också har 

gjort. Den andra anser att de kan ställa önskemål om att företaget ska välja att ha revisor, men 

att de inte ställer detta krav. Denne menar att de då skulle gå för långt. Däremot kan det ibland 

rekommenderas att byta revisor. Kunden betalar för en tjänst och då ska den få vad den 

betalar för. En annan anser att de kan ställa dessa krav, men med tanke på att det finns fler 

banker att välja på så kanske inte detta görs. Denne anser också att speciellt om det handlar 

om avancerade saker så kan det vara bra med en revisor som kollar igenom materialet. Andra 

krav som nämns av de intervjuade personerna är lönsamhetskrav och att de ska ha ordning på 

sina papper. Sen anser de att de helst ser att någon kunnig person har hand om papperen. De 

tycker att företagen ska gör vad de är duktiga på och lämna bort pappersarbetet till t.ex. en 
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redovisningsbyrå. Någon som jobbar med bokföring mycket och är uppdaterad med hjälp av 

kurser och liknande är bättre än att göra pappersarbetet själv tycker de intervjuade. 

 

Finns det skriftliga dokument om hur ni ska förhålla er i denna fråga? 

 

Alla fyra har uppfattningen om att det inte finns några skriftliga dokument att följa i detta 

ämne om hur de ska förhålla sig i frågan om ett bolag har revisor eller inte. I alla fall inga 

dokument eller skriftliga mallar som de har sett.  

 

Vilka skillnader i svaren tror du det skulle vara om intervjuerna gjordes med bankpersonal i 

Stockholm? 

 

Två av de intervjuade fick frågan om de tror att det skulle vara någon skillnad i intervjusvaren 

om frågorna ställdes till bankpersonal i en större stad. En person svarade att den tror att det är 

stor skillnad. Speciellt då det finns mycket mer revisorer att välja på där. Sen känner de inte 

kunderna lika väl som de som jobbar på landsbygden, så då kan det kanske vara en extra 

trygghet att ha en revisor kopplad till företaget. Den andra tror att det är stor skillnad mellan 

landsbygden och större städer. Denne uppfattar det som att företagen behöver mer på fötterna 

då de kommer till bankerna i en större stad. Personen har själv jobbat i en större stad och 

upplever det så eftersom alla är obekanta med varandra. 

 

Har du hört talas om bokslutsrapport? 

 

På frågan om de hört talas om bokslutsrapport som en auktoriserad redovisningskonsult får 

göra så har de inte så mycket information att ge. Efter en förklaring vad detta innebär så 

svarar en av dessa att det kanske kan vägas likvärdigt med en revisionsberättelse och då av 

den anledningen att det är fler ögon som tittat på materialet. Den andra intervjuade har inte 

reflekterat över detta, utan anser att det är det goda eller dåliga ryktet som den auktoriserade 

redovisningskonsulten har som avgörande i denna bedömningsfråga. Den tredje menar att det 

kan vara en extra trygghet med en bokslutsrapport om det inte finns en revisionsberättelse. 

 

Övriga kommentarer som kommer fram under intervjuerna. 
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Övriga kommentarer som uppstått under intervjuerna handlar mycket om kommunikation. Ett 

önskemål från två av dessa var att vid genomgång av ett årsbokslut så ska kunden, 

redovisningskonsulten, revisorn och bankmannen ha en gemensam träff för att gå igenom 

saker och diskutera framtiden tillsammans. Det poängterades mycket om hur viktig kvaliteten 

är på underlagen som lämnas till bankerna och mycket på vem som upprättat dessa underlag. 

Eftersom de intervjuade bankerna ligger på landsbygden så pratades det om att ryktet för dem 

som lämnar in material spelar en stor roll. Vissa redovisningsbyråer har bättre eller sämre 

rykte än andra, likaså gällande revisorer. På en mindre ort sprids det ganska snabbt om någon 

har misskött sig och lämnat felaktiga uppgifter, vilket i sin tur kan leda till svårigheter för 

bedömningen. Det känns även tryggare med större redovisningsbyråer som har flera 

medarbetare, där uppgifter kan bollas med varandra, än de som jobbar helt självständigt. Det 

har också poängterats att bankerna jobbar framåt och inte alltid är så intresserade av gamla 

rapporter, som nu ett bokslut är. Utan intresset ligger mer på vad som kommer att hända i 

framtiden vid bedömningar i lån och räntevillkor. 

 

4.2 Intervju med bank 2 

 

Vi intervjuar tre personer som alla har lång erfarenhet, 17 år till 41år, inom bankbranschen.  

 

Berätta din syn på revisionspliktens avskaffade för småföretag. 

 

På frågan om deras syn på att revisionsplikten har avskaffats så blir svaren i det första skedet 

helt olika varandra, den ene personen anser att det är bra och de andra två är lite mer tveksam 

till detta och tycker att det känns betydligt tryggare om en revisor har gått igenom 

räkenskaperna. Detta leder vidare in på vad de anser vara positivt och negativt med 

avskaffandet av revisionsplikten. En av de intervjuade personerna talar om att de inte riktigt 

vet hur en revisor jobbar men antar att det kanske tar vissa stickprov. Personen säger att det 

känns tryggare när en revisor finns inblandad för dem som kreditgivare. En annan av de 

intervjuade säger att det kanske inte har så stor betydelse för dessa företag om det är en 

revisor eller en redovisningsbyrå, men det är viktigt att det finns ett bollplank för kunden. Två 

av de intervjuade anser det positivt för kunden i den bemärkelsen att en viss kostnad för 

företaget försvinner. Den tredje personen anser att det överlag är bra att revisionsplikten 

försvinner för dessa företag, men att de ställer vissa krav på att kunden dock bör ha en 
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motsvarande kontakt med någon revisions- eller redovisningsbyrå. Någon form av kontroll 

och det vill även ägaren själv också oftast ha, säger en av de intervjuade. Vidare så berättas att 

under ett besök hos en stor revisionsbyrå så blev de informerade att revisorerna tappar 

uppdrag men att en växling skett, då med uppdrag till godkända redovisningskonsulter. Den 

intervjuade påpekar att de inte är en riktig revision, men att sitta och revidera små 

fåmansaktiebolag många gånger blir en slentrian produkt, vilket den intervjuade även fått 

medhåll från revisorer. De märker även att nystartade mindre aktiebolag inte väljer att ha 

revisor.  

 

Vad finns det för förändring i kvaliteten på årsredovisningarna som du uppmärksammat efter 

avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? 

 

På frågan om det uppstått någon förändring på kvaliteten i årsredovisningarna så är de 

intervjuade av samma mening, att dem inte märkt av det. Det är ungefär lika, förutom att sista 

bladet saknas. Vidare anser dem att det är relativt nytt, de har inte stött på så många bolag 

som inte har revisor. Det är väldigt lite uppstart av små aktiebolag för tillfället säger en av de 

intervjuade vilket bidrar till att de inte hunnit se någon skillnad i årsredovisningarna.  

Tillförlitligheten i materialet kan vara svårt att mäta samt att veta vad som ligger bakom, 

säger en av de intervjuade, men påpekar att det endast är en tanke och inget denne stött på.  

 

Vilka förändringar har skett i lånemöjligheterna för småföretag bland de som väljer att inte 

ha revisor, respektive de som väljer att frivilligt ha en revisor? 

 

Det har inte skett några förändringar i lånemöjligheterna för småföretagen hos banken efter 

avskaffandet av revisionsplikten. En av de intervjuade påpekar att det är affärsidén, 

kassaflödet och allt där till som styr om ett företag får låna pengar.  

 

Vilka förändringar har skett i räntevillkoren för småföretag bland de som väljer att inte ha 

revisor, respektive de som väljer att frivilligt ha en revisor? 

 

Det har inte heller skett några förändringar i räntevillkor hos bank 2 sen avskaffandet av 

revisionsplikten. Det är andra saker som påverkar räntan anser en av de intervjuade. De har 

samma bedömningsgrunder. Dock nämner en annan av de intervjuade att framstår det brister i 
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redovisningen, då kanske de skulle behöva ställa lite krav i form av kostnadsräntor och andra 

saker för den kunden. Detta är dock inget den intervjuade har “ramlat” över, inte än i alla fall. 

Så någon förändring har inte skett enligt den intervjuade, för att få låna pengar så har de exakt 

samma bedömningsgrunder.  

 

Kan ni påverka era kunder som är småföretag till att behålla revisionen? Vilka krav ställer ni 

på era kunder som är småföretag? 

 

Angående frågan om de kan påverka företagaren att ha revisor så skiljer sig uppfattningen om 

detta bland de intervjuade. En person anser att de inte kan. Det är olika från individ till 

individ. En påpekar att de säker skulle kunna göra det, men att det är företagaren själv som 

bestämmer om de vill ha revisor eller inte. Fast om ett ärende verkar ”riskfyllt” kanske de 

skulle kunna kräva det med men den intervjuade fyller i att den faktiskt inte vet. Vissa 

företagare kanske är väldigt pålästa och andra inte. För sin egen skull så kan det nog vara bra 

att ha någon som gör en extra koll så företagaren kan fokusera på sitt.  En annan säger att de 

skulle kunna ställa krav på det och ger ett exempel på att om det skulle röra ett kreditbeslut, 

att de då skulle kunna kräva att revisorn skall vara kvar. Sedan får kunden ta ställning om det 

är bra eller dåligt, eller gå till en annan bank. Den intervjuade poängterar dock att det är 

sällsynt och något som denne aldrig varit med om att behöva ställa som krav.  

 

Kraven som en bank kan ha är att de får in siffror. Det kan då vara delårs- eller helårssiffror. 

Självklart vill de även få in ett årsbokslut eller en deklaration att titta på, säger en av de 

intervjuade. Förutom papper måste de få reda på vad verksamheten ska göra, vad som 

kommer att ske osv. För övrigt så poängteras att det är inte bara gammalt material de vill ha, 

vikten ligger i nuet och det som sker framöver.  Handlar det om maskiner så tar de alltid ut 

äganderättsförbehåll. Är det checkkredit det handlar om eller liknande så tas det alltid ut en 

företagsinteckning och om det är ett nystartat företag så tas det ut en borgen säger en av de 

intervjuad. Här framkommer det att förr i tiden så togs borgen på allt, detta är något som inte 

förekommer nu för tiden. Utan en begränsad borgen för checkkredit. Sedan tas det ut 

nominella säkerheter, då i form av maskiner eller i företagsinteckningar och sen en del i 

borgen. En ”skötsel borgen” som de brukar kallas för. Företagaren ska känna att det skall 

skötas för det är dennes namn som står där. Ordning och reda är att föredra. En av de 

intervjuade avslutar med att tala om att rådet till kunden brukar vara att de ska göra det dem är 
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bra på och leja bort den administrativa delen. Du ska inte hålla på med det på kvällar utan det 

ska du låta dem som jobbar med sådant sköta och så sköter du det du är duktig på”. 

 

En sundhetskontroll berättar en att de gör först. De kontrollerar med UC att de inte ”dragit på 

sig något”. Vilken sorts kund och affärsidé det är. Helt enkelt försöka skaffa sig en 

uppfattning om det är hållbart. Vidare så nämns att de tittar på siffrorna, för att se om kunden 

tänkt till. Kunden behöver inte vara ekonomutbildad men den bör ha tänkt till och ha en viss 

förståelse och kunskap för detta, annars kan det lätt gå åt fel håll. Många gånger räddar vi 

kanske kunderna genom att säga nej, även om de själva inte anser det säger en av de 

intervjuade. 

 

Finns det skriftliga dokument om hur ni ska förhålla er i denna fråga? 

 

Enligt de intervjuade på bank 2 så finns det inga skriftliga dokument att förhålla sig till 

angående företag som valt att inte ha revisor. 

 

Vilka skillnader i svaren tror du det skulle vara om intervjuerna gjordes med bankpersonal i 

Stockholm? 

 

Här är de relativt överens om att svaren troligtvis inte skulle bli annorlunda, men de är 

tveksamma och vet inte riktigt. Grundpaketet är lika påpekar en av de intervjuade. En annan 

av de intervjuade märker av att de inom bankbranschen i större städer har en tendens att flytta 

lite lättare mellan avdelningar, än på landsbygden. Vilket gör att relationer som försöks 

skapas med kunderna inte blir lika starka, anser denne. En av de andra intervjuade är också 

inne på detta spår med relationer och påpekar att detta kan vara både positivt och negativt, 

men mest positivt.  

 

Har du hört talas om bokslutsrapport? 

 

Vi frågar de intervjuade om de vet vad en bokslutsrapport innebär och där är två av de 

intervjuade inte insatta i vad det innebär, men den tredje nämner det i en tidigare fråga. Denne 

påpekar även att om en bokslutsrapport är upprättad så är det huvudsakligen vem som 

upprättat den som de går på, eftersom det är en så liten ort så känns folk igen. När de får 
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berättat att det innebär en extra kontroll utövad av en auktoriserad redovisningskonsult för att 

hålla en viss kvalitet på redovisningsbyrån. Då tycker de intervjuade att det är positivt med en 

extra kontroll. Det är alltid bra att någon extra tittar igenom räkenskaperna. En poängterar att 

den auktoriserade redovisningskonsulten kanske har större insyn än revisorn. 

 

Övriga kommentarer som kommer fram under intervjuerna. 

 

Överlag så är de intervjuade eniga att det är för tidigt att skaffa sig en riktig uppfattning om 

vilka förändringar som skett, eftersom det blev lagstadgat först år 2010. Vidare så tas det upp 

i intervjun att relationen är viktig och att personen är A och O när en investering skall göras 

eller om det är frågan om lån. Genom att de jobbar på en liten ort så är det inte många som det 

inte känner eller har hört talas om.  

 

4.3 Intervju med bank 3 

 

Vi intervjuar fyra bankanställda med alla lång erfarenhet inom bankbranschen. Alla dessa 

jobbar mot företag. 

 

Berätta din syn på revisionspliktens avskaffade för småföretag. 

 

Den förste som intervjuas i frågan om hur denna personligen upplever detta med 

revisionspliktens avskaffande nämner att denne tror att detta är gjort för att underlätta för 

företagarna. Företag är viktiga för tillväxten och samhället i stort, så personen tror att detta 

kan vara ett steg för att underlätta i denna fråga. Denne tror att detta regelverk är väl 

genomtänkt och klokt. Men menar också att denna regeländring kommer att innebära att 

rutiner behöver ändras även om regeländringen är begränsad och bara innefattar de mindre 

företagen. Personen tycker ändå det kan vara en trygghet för företagen då revision finns och 

tror i längden inte det blir billigare för företagen om den väljs bort. En av de intervjuade 

upplever att det blir en viss försämring om revision inte finns på företagen. Kvalitetsstämpeln 

som tidigare funnits finns inte längre kvar. Bankpersonalen vet vad revision är och det har 

varit enkelt att bara checka av om företagen har revision och konstatera om 

revisionsberättelsen är ren. Personen anser att nu måste bankpersonalen tänka till lite grann. 

Denne menar också att även om det finns andra människor som kan göra en liknande kontroll 
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av räkenskaperna, så är det ännu en oklar bild för bankpersonalen. Revision har funnit länge 

och det känns tryggt. En annan nämner att om ett företag lever sitt eget liv och inte behöver 

använda sig av krediter så kan det vara bra för själva företaget att slippa dessa 

revisionskostnader. Men samtidigt känns det tryggt då någon tittat lite extra på boksluten och 

att det finns en kvalitetsstämpel. Denne upplever det också som att det blir mer jobb för 

bankpersonalen om inte en revisor har gått igenom materialet. Men menar också att de flesta 

anlitar en redovisningsbyrå i alla fall, vilket ger en viss trygghet. Den tredje har inte funderat 

så mycket i frågan, men menar ändå att de inte vill se något hemmabygge, utan de vill veta att 

siffrorna är rätta. Kostnadsfrågan kan vara bra för vissa företag, men anser ändå att det kan 

vara bra med en extra oberoende kontroll. Denne menar även att revisorn kan fungera som ett 

bollplank. Men det viktigaste är att de får hjälp av någon som jobbar med siffor och inte bara 

gör det själv. Den fjärde berättar att revisionsberättelsen är det första denna läser vid en 

granskning av en årsredovisning. Det är en garanti för siffrornas riktighet. Så att revision är 

frivillig för små företag är det inget som denne välkomnat. Däremot anser den intervjuade att 

det kan vara bra för vissa små företag som ligger på marginalen att slippa kostnaderna för en 

revision. 

 

Vad finns det för förändringar i kvaliteten på årsredovisningarna som du uppmärksammat 

efter avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? 

 

När frågan ställs om de har sett några skillnader i årsredovisningarna så är det ingen som 

märkt några förändringar alls. Däremot säger två av dessa fyra att revisionsberättelsen har 

försvunnit och en nämner att det kan finnas en bokslutsrapport som en auktoriserad 

redovisningskonsult har gjort. En av de intervjuade tror att det är skillnader i 

årsredovisningarna, men har inte stött på något själv. Några påpekar att de inte har stött på 

frågan så mycket heller, då de flesta av deras kunder fortfarande har revision. En nämner att 

de har stor koll på vem det är som har upprättat siffrorna på orten, eftersom de anser att det är 

stora kvalitetsskillnader på vem som arbetat fram siffrorna. Men att revision inte har någon 

betydelse i denna fråga. 

 

Vilka förändringar har skett i lånemöjligheterna och räntevillkor för småföretag bland de 

som väljer att inte ha revisor, respektive de som väljer att frivilligt ha en revisor? 
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När frågan ställs om detta så är alla fyra överens om att räntevillkoren inte alls har någon 

betydelse när det gäller revisionsplikt eller inte. Någon säger att räntevillkoren grundar sig på 

andra saker och då på bolagets styrka. Den förste intervjuade säger att det är lite för tidigt att 

säga gällande möjligheter till lån, eftersom de på banken inte stött på problemet så mycket 

ännu. Men denne upplever att framöver så kan det bli ett problem om beslutsunderlagen blir 

sämre. Men menar att det inte behöver bli ett problem, men eventuellt och i sådana fall redan 

hos etablerade företag. Är det ett nystartat företag så är det mer kalkyler som används som 

beslutsunderlag och då finns det ändå ingen revisor med. En påpekar att det kan bli mer 

undersökande jobb när det inte finns någon revisionsberättelse, mer undersökande om 

siffrorna är rätta eller inte. Om de skulle tycka att det var tveksamt med siffrorna och inte 

lyckas få en klar bild för att bli nöjd, då kan det bli svårt att få lån. Det är siffrornas riktighet 

som är viktigt säger en annan. Om det är en person som bokfört själv så kommer banken att 

ifrågasätta siffrorna mer. Däremot upplever denna person det som att banker över lag har 

blivit hårdare vad gäller utlåning, men att det inte har någonting med revision att göra.  

 

Vilka krav ställer ni på era kunder som är småföretag? Kan ni påverka era kunder som är 

småföretag till att behålla revisionen? 

 

En av de intervjuade säger att de i viss mån har makten att kräva att ett företag måste ha 

revisor för att få låna pengar, men så kommer inte banken att agera. Banken kommer att agera 

utifrån hur regelverken har ändrat sig. En påpekar att de skulle kunna ge kunden ett förslag 

om revisor, men att det är upp till kunden själv att bestämma. En annan säger att företagen har 

skötselkrav, amorteringskrav och eget personligt åtagande. Ska banken lita på företaget vill 

banken att ägaren gör det också. Påpekande om att kunden måste kunna redogöra för sin 

verksamhet kommer även på tal. En av de intervjuade säger att de har årsredovisning som 

krav, men nämner att kraven inte har förändrats efter att revisionsplikten togs bort. Samma 

person tror också att de kan påverka kunderna till att behålla en revisor eller att påverka de 

nystartade företagen att frivilligt välja att ha revision. Den fjärde tror också att banken kan 

påverka företagen att välja revisor, men att det beror på relationen till kunden.  

 

Finns det skriftliga dokument om hur ni ska förhålla er i denna fråga? 
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På denna fråga så är de osäkra om det finns skriftliga dokument eller mallar gällande hur de 

ska bete sig i frågan om företaget har en revisor eller inte. En av dem berättar att det kom 

information i början då lagen skulle träda ikraft. En av de intervjuande undersöker frågan 

medan intervjun fortsätter. De övriga intervjuade och berättar sedan att det inte finns några 

skriftliga dokument. Denne påpekar dock att om det visar sig i framtiden bli ett problem så 

kommer nog mer rutiner att sättas in.  

 

Vilka skillnader i svaren tror du det skulle vara om intervjuerna gjordes med bankpersonal i 

Stockholm? 

 

Två av de intervjuade frågas om det tror svaren i denna intervju hade blivit annorlunda om 

frågorna ställts till bankpersonal som jobbar i en större stad. De tror att de som jobbar i större 

städer hellre ser att företagen har revisor. En svarar att denne tror att det är svårare att lära 

känna kunderna i större städer då det är mer ruljangs på bankpersonalen, samt att det är 

svårare att lära känna de som jobbar på redovisningsbyråerna och revisionsbyråerna. Men 

påpekar att det i en mindre ort kan finnas olika uppfattningar om kvaliteten som utför på de 

olika byråerna i en mindre ort.  

 

Har du hört talas om bokslutsrapport? 

 

På frågan om bokslutsrapport och hur bankpersonalen upplever detta så är det bara en av dem 

som har hört talas om detta eller vet vad det är för någonting. Denne vet att det är en 

auktoriserad redovisningskonsult som gjort en granskning och att det resulterar i en not i 

årsredovisningen. Denne menar att detta kan vara bra då företagen som väljer bort revision 

kan behöva bevisa att siffrorna är rätt och riktiga. Efter att ha förklarat vad bokslutsrapport är 

för de övriga så säger någon att det är bra ju fler som har kikat på samma uppgifter för att 

säkerställa dess riktighet. 

 

Övriga kommentarer som kommer upp under intervjuerna. 

 

Övriga saker som kommer upp som diskussion under intervjuerna är redovisningsbyråer och 

revisionsbyråers goda rykte eller inte. Att detta spelar stor roll i bedömningen av material. Att 

vissa byråer har bättre rykte än andra och att detta kan leda till att visst material kollas upp 
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mer än andras. Det som också nämns är relationsutlåning, känns kunden vid sedan tidigare så 

kan det vara lättare att låna ut pengar till dessa om de vet att de skött sig bra tidigare. Vissa 

kalkyler kanske inte går ihop, men vetskapen om att kunden prioriterar att ha ordning på allt 

sedan tidigare gör att denne kan få lån i alla fall. 
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5 Analys/diskussion 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska underlaget. Detta kopplas samman med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat utifrån forskningsfrågorna.  

 

5.1 Analys - Lånemöjligheter och räntevillkor  

 

Vi uppfattar det som att bankerna anser det vara en trygghet om det finns en revisor kopplad 

till företagen. Revision har funnits med sedan länge och ger bankerna en trygghet. Detta 

överensstämmer med Collis (2010) som ger en förklaring till varför företagen ska behålla 

revisorn som en oberoende granskare. Revisorn hjälper företagets relationer med information 

om att siffrorna stämmer, att osäkerheten i siffrorna minskar. Enligt ABL 9:31 skall 

revisionsberättelsen innehålla om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat 

och ställning. Däremot upplever vi det som att de intervjuade personerna har delade 

uppfattningarna i frågan. Speciellt i de mindre företagen kanske revisorns roll inte har lika 

stor betydelse som i de större företagen. Samtidigt ger det en trygghet om fler har tittat på 

räkenskaperna, dock behöver det inte vara en revisor. Vi får uppfattningen att det känns 

tryggare för de enskilda bankmännen om en revisor finns med, men mycket av det för sin 

egen skull. De har personligen en extra trygghet i att det finns reviderade rapporter så att 

bankmännen själva inte ska ta fel beslut utifrån felaktiga siffror. Vi uppfattar det som att 

bankpersonalen känner att de får gräva djupare och jobba mer om det inte finns reviderade 

rapporter. Flertalet påpekar dock att det kan vara bra för själva företaget i framtiden om en 

revisor finns kopplad till företaget.  

 

När vi frågar bankerna om vilka krav de ställer på sina kunder och då speciellt om de kan 

kräva att de ska behålla eller välja till en revisor, upplever vi att det skiljer sig en del i deras 

uppfattning. Detta kan vi kopplas till Frooman (1999). Frooman har byggt vidare på 

intressentteorin och utvecklat en matris. Det finns ett samspel mellan företaget och 

intressenterna, i detta fall bankerna. Intressenterna kan agera på olika sätt i denna relation. 

Vem har makten företaget eller banken? I våra intervjuer med bankerna kom det fram olika 

saker. Vissa bankmän tycker att de kan ställa mer krav än andra då det handlar om revisor. 

Någon poängterar att bankerna kan ställa kravet att ha revisor om banken känner att det 

behövs. Kunden kan alltid gå till en annan bank om banken ifråga tycker det känns osäkert. 
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Jämförs detta med Froomans matris är företaget högt beroende av banken, dess intressent. 

Intressenten har då den största makten. Har företaget inte kvar revisorn får företaget inte låna 

pengar. Företaget är beroende av banken, men banken är inte beroende av företaget. De vill 

inte låna ut pengar då det känns osäkert. Någon sa att de visst skulle kunna ställa detta krav, 

men att de inte kommer att göra det, eftersom det finns andra banker att välja på. Då har 

företaget på ett sätt makten att kunna välja en annan bank. Det har också framkommit att vissa 

företag lever sitt eget liv. De är inte i behov av att låna pengar. Då har företaget makten och 

dem är inte beroende av banken då det gäller lånefrågor. Företaget klarar sig mer eller mindre 

själv och har endast ett företagskonto. Vi får ändå uppfattningen att överlag i våra intervjuer 

så ställs inte dessa krav och kommer inte att ställas om det inte är absolut nödvändigt.  

 

Under intervjuerna så tas det ekonomiska intresset upp bland företagen och att det många 

gånger är en stor brist i intresset angående den delen. Detta är helt förståligt då alla inte kan 

vara intresserade av samma saker, vi är alla olika. Förslaget som många kunder får från 

bankerna är att det bästa kanske är att lämna bort bokföringen till dem som arbetar med det. 

Det är förmodligen också det bästa rådet i många fall. Dock vore det kanske bra om många 

företagare valde eller var tvungen att höja sina kunskaper inom detta område, om de skall vara 

företagare. Dels för deras egen del och för att inte blint lita på att någon annan sköter allt. Här 

kan en parallell dras från studien Sternberg (1997) som ifrågasätter intressentteorin angående 

att det privata ansvaret undergrävs.  

 

Berger & Udell (2002) har skrivit om bankernas utlåningstekniker, vilket vi belyst i den 

teoretiska referensramen. Vi får uppfattningen om att banker tittar mycket på de finansiella 

rapporterna och däribland på årsredovisningarna med en eventuell revisionsberättelse. Vi får 

ändå uppfattningen om att bankerna är mer intresserad av framtida rapporter, en 

årsredovisning är enligt bankerna gamla uppgifter. Budgetar som likviditetsbudget och 

liknande är av intresse, speciellt vid investeringar. Det är ofta vid investeringar som nya 

lånefrågor kommer upp. Då är det inte så intressant om företaget har en revisor eller inte. 

Tittar vi närmare på de fyra utlåningstekniker som Berger & Udell (2002) tar upp i sin artikel 

så anser vi att det är relationship lending som ligger närmast till hands för bankerna. Visst 

spelar de andra utlåningsteknikerna in också, men just relationship lending kommer hela tiden 

upp i våra intervjuer. Denna bygger på relationen och kännedomen om de olika kunderna. 

Bankerna upplever det som att det är relationen med kunderna som har en stor del i 
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lånsammanhang. Vad har de för uppfattning om kunden sedan tidigare? Har kunden skött sig i 

tidigare sammanhang? Eller är det någon som inte alls kan sköta sina affärer? Vid de flesta 

intervjuer så tar de upp relationen och ryktet om redovisningsbyråerna. Vilken relation 

bankerna har till de som arbetar med att sköta företagens papper. Har de ett bra eller ett dåligt 

rykte? Vi upplever det som att bankerna verkar tycka det är mycket viktigare vilken 

redovisningsbyrå som bolaget har än om företaget har revisor eller inte. Vi vill lägga till en 

parentes här. Vi författare till denna c-uppsats är bekanta med bankpersonalen i vår 

anställning på en redovisningsbyrå. Det kan vara så att bankerna tar upp detta så mycket 

eftersom de vet vad vi jobbar med. Men vi tror ändå på att det är en viktig del i deras 

beslutsunderlag. Vi upplever det som att bankerna inte anser att det har någon betydelse om 

företagen har revisor eller inte gällande lånemöjligheter till små företag. Revisorn har inte 

bidragit så mycket ändå i de mindre företagen. Vi få dock vissa kommentarer om att det kan 

bli svårare att få lån i framtiden om beslutsunderlagen blir sämre. 

 

Vidare i våra intervjuer så framkommer det skilda svar vad beträffar vilka krav som bankerna 

kan ställa på företagaren i samband med när företagaren ska ha revisor eller inte för att 

företaget ska få ett lån. Ser vi till agentteorin skulle företagen vara en principal och banken 

vara agent. Principalen/företaget vill låna pengar av agenten/banken. Bankerna i sin tur begär 

av företagen att de måste ha en revisor för att de ska få låna, annars blir de tvungen att välja 

en annan bank. Att detta kommer ske kanske inte är så troligt, eftersom bankerna kanske inte 

vill förlora sina kunder, men dock ändå ett troligt scenario. I intervjun framkommer som sagt 

svar på att bankerna skulle kunna sätta kravet på att företaget ska ha revisor. På detta vis så 

ser banken till sin egen nytta först, kanske för rädslan att fatta fel beslut om det inte finns en 

revisor kopplad till företaget.  

 

I vår teoretiska referensram tog vi även upp en undersökning av Blackwell et al (1998). De 

undersökte skillnaderna i räntenivån på företag med eller utan revisor och kom fram till att de 

företagen med revisor betalade lägre räntor för sina lån. Detta stämmer inte alls med vad vi 

kommit fram till i våra undersökningar med bankerna på vår ort. Där är de flesta överens om 

att räntevillkor för företags lån inte har någon som helst betydelse om företaget har revisor 

eller inte. Det beror helt på andra saker. Någon antydde att det möjligtvis kunde ha betydelse i 

framtiden. Detta är dock inget som någon stött på hittills. Ser vi till studien av Kim, Simunic, 

Stein & Yi (2011) stämmer inte den heller överens med det som framkom i den här studiens 
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intervjuer, att det skulle bli en lägre ränta för de företag som har en revisor kopplad till 

företaget. Det som däremot stämmer överens är att trovärdigheten för företaget ökar med ett 

reviderat bokslut. Dessutom att bankerna känner sig tryggare med att informationsproblem 

kopplad till låntagaren/företaget även minskar. Detta är något som de intervjuade även nämnt, 

att en viss osäkerhet försvinner med ett reviderat bokslut. Att det alltid är bättre med ett par 

extra ögon som tittat igenom räkenskaperna. Från studien av Chow (1982) förstärks 

resonemanget i intervjuerna där bankpersonalen påpekar att det faktiskt är flera företagare 

som även vill ha en extra kontroll av sina räkenskaper. 

 

I studien av Schenider & Church (2008) så är undersökningen gjord bland bankmän med lång 

erfarenhet inom branschen. Detta är något som är mycket relevant till denna studie, då de 

intervjuade även här även har lång erfarenhet inom branschen. Här ser man en liknelse mellan 

de båda studierna i hur revisorns kontroller underlättar för banktjänstemännen/kvinnorna i sitt 

beslutsfattande. Dock skiljer sig även den här studien sig i vad som framkommit i vår studie 

beträffande kreditbedömningen. I denna studie har som sagt inte någon negativ bedömning 

kommit fram i banktjänstemännens kreditbedömning av företagare. Likaså i studien av Kim, 

Song & Tsui (2007) kommer de fram till att de som har revisorer har ett högre lånevillkor, 

något som än en gång inte stämmer överens med det som kom fram vid intervjuerna i denna 

studie. 

 

I studien av David, Senkow, Rennie & Rennie, Wong (2001)  så valde företagen att ha kvar 

sin revisor för att långivarna krävde detta. Detta är något som skulle kunna stämma överens 

med det som kom fram under intervjuerna i denna studie. Där nämnde några av de intervjuade 

att de skulle kunna ställa dessa krav på företagarna men att dem inte gör det, eftersom det är 

lagstadgat att vissa små företag inte behöver ha revisor. Det spekulerades även under 

intervjuerna i den här studien, att bankerna faktiskt skulle kunna ställa kravet att företaget ska 

ha en revisor. Och att det sedan vore upp till företagaren själv att välja om den ville vara kvar 

hos banken eller söka sig till en ny. Detta stämmer överens med den uppfattning som 

företagarna ansåg att bankerna i studien av David, Senkow, Rennie & Rennie, Wong (2001) 

hade. 

 

Studier som vi tycker är extra intressant är studierna av Berry et al både 1984 och 2006. I 

dessa undersökningar kommer det fram att bankernas informationsanvändande har förändrats 
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över tiden. Extra intressant då den senare undersökningen jämförs med den första och vi anser 

då detta vara trovärdigt eftersom det undersökts under en sådan lång tid. Det dem kommer 

fram till är att bankerna inte längre tittar så mycket på revisionsberättelserna och liknande 

som tidigare. Nu tittar de mer på företagens överlevnad som kassaflöden och mer 

framåtriktade rapporter. De bankanställda som har intervjuats i denna studie säger precis 

samma sak. De är inte så intresserade av årsredovisningarna och revisionsrapporterna, i alla 

fall inte då det kommer till företagens lån. De är mer intresserade av framåtriktade rapporter, 

som kassaflödesanalyser och hur deras återbetalningsförmåga ser ut. Det är det som styr om 

företagen får lån eller inte. “Det är andra saker som avgör om företagen får lån eller inte och 

det är inte revisionsberättelsen”. 

 

5.2 Analys - Kvaliteten på årsredovisningarna 

 

Beträffande kvaliteten på årsredovisningarna efter avskaffandet av revisionsplikten så 

uppfattar vi att bankerna inte tycker att det är någon skillnad alls, förutom att det inte finns 

med en revisionsberättelse i årsredovisningen. Detta stämmer inte med Collis et al (2004) där 

de kommit fram till att revisionen förbättrar kvaliteten. Likaså vad Niemi et al (2012) har 

kommit fram till, att revision förbättrar kvaliteten på de finansiella rapporterna. Detta kan i 

och för sig vara för tidigt att undersöka bland dessa banker då de inte stött på fenomenet så 

mycket, det kan dock komma upp mer problem angående detta längre fram i tiden.  I vårt fall 

kan olikheterna med den övriga forskningen inom området eventuellt bero på att bankerna i 

intervjun har samma kunder och samma redovisningsbyråer som upprättar 

årsredovisningarna. Detta ger kanske i sin tur inte någon större skillnad i årsredovisningarnas 

formalia. Hade intervjuerna gjorts på större eller annan ort, har variationen av utformningen 

på årsredovisningar kanske varit större.  
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6 Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna med utgångspunkt från analysen. Efter detta följer 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats  

 

Bankpersonalen har generellt tyckt det varit bra med en kvalitetsstämpel på 

årsredovisningarna i form av en revisionsberättelse. Detta är då bra till viss del för de enskilda 

företagen, men vi upplever det som att bankpersonalen mest för sin egen skull och trygghet 

velat att revisionsplikten skulle vara kvar. Bankerna uppfattar det som att revisorn inte har 

haft så stor roll för de små företagen och har haft en större viktigare roll i större aktiebolagen. 

Utifrån detta så upplever bankerna att det inte skett några förändringar i lånemöjligheterna 

eller dess räntevillkor efter avskaffandet av revisionsplikten. Att dessa resultat har kommit 

fram i undersökningen anser vi vara väldigt intressant då tidigare forskning har visat på 

motsatt effekt. Intressant vore även att göra denna studie igen om några år då den här 

förändringen har blivit mer känd. Troligtvis kan resultaten komma att ändras då, men detta är 

något som fortsatt forskning på området får visa. 

 

Något annat som framkom i studien och som verkligen är så pass intressant att det bör nämnas 

i slutsatsen är hur bankpersonalen uppfattar revisorns roll. Vi uppfattar det som att flertalet av 

bankpersonalen inte riktigt har förstått att en revisor är en oberoende granskare, då många vill 

se att revisorn ska vara mer involverad i det fortlöpande arbetet med framställning av 

räkenskaperna. Denna roll anser vi då istället ska ligga på den eventuella redovisningsbyrån 

som anlitas av företaget. Om en revisor fortlöpande jobbar med framställandet av de 

finansiella rapporterna och hjälper till med budgetar så upplever vi det som att revisorn tappar 

sitt oberoende perspektiv. Då blir revisorn istället en beroende part i detta samspel.  

 

Bankerna upplever inte någon direkt kvalitetsskillnad i årsredovisningarna, förutom en 

eventuell saknad revisionsberättelse. Detta motsätter sig vad tidigare forskning kommit fram 

till, att det blivit sämre kvalitet efter att revisionsplikten avskaffades. Vi tror det är för tidigt 

att undersöka denna fråga ur bankernas perspektiv för att kunna göra en riktig utvärdering av 

frågan.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det kan hända att detta är ett för nytt fenomen att studera för att få fram relevant information. 

Lagen trädde i kraft 2010 i november. Sedan tar det ett tag innan företagen har uppfattat att 

det är möjligt att välja bort revisorn, eller för nybildade företag att ta beslut om detta. Innan 

bankerna får reda på detta så har det gått ett år till innan ett bokslut och årsredovisning är klar. 

Efter bokslutsdatumet har företagen sju månader på sig att skicka in årsredovisningen till 

Bolagsverket. Vilket medför att innan bankerna får reda på att sina kunder inte har revisor 

längre, kan ta ett tag. Vilket gör att detta är väldigt nytt för bankerna, även om lagen trädde i 

kraft för ca 3,5 år sedan i skrivandets stund. Av denna anledning kan det vara intressant att 

göra om denna studie om några år då lagen kanske har gett mer tydliga effekter.  

 

Det vore intressant med vidare forskning om det finns skillnader i lånemöjligheter för företag 

i större städer i jämförelse med de som lånar pengar på landsbygden. Är det någon skillnad i 

lånemöjligheterna om bolagen har revisor eller inte? I våra intervjuer finns olika uppfattningar 

bland bankpersonalen vad det tror det finns för skillnader i lånemöjligheterna. Därför skulle 

denna studie vara intressant att göra i en större stad och jämföra detta med vad som 

framkommit i denna studie. 

 

Alla banker påpekar detta med redovisningsbyråerna och att förtroendet för dessa har stor 

betydelse i bankernas olika beslut. Detta skulle även vara intressant att forska vidare på. Hur 

stor betydelse har ryktet för de olika redovisningsbyråerna i bankernas olika beslut? 
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Bilaga 1 – Intervjuinformation, intervjufrågor 

 

Information som har tilldelats de intervjuade personerna innan intervjun: 

 

Revision innebär att ett aktiebolags årsredovisning och dess räkenskaper granskas av minst en 

revisor. Detta ska sedan resultera i en revisionsberättelse. Det hela sker för att ägare och 

övriga intressenter ska få en kontroll på att verksamheten bedrivs på ett lagligt och korrekt 

sätt. En revisionsberättelse är en rapport, där revisorn med ett oberoende perspektiv 

rapporterar sin granskning av ett företags räkenskaper. Detta ger en kvalitetssäkring på 

räkenskaperna, genom att visa hur väl rutiner och processer fungerar i företaget. Detta ger ett 

förtroende för de olika intressenterna som kan finnas till företaget. Intressenter kan vara 

leverantörer, kunder, ägare, anställda och banker. Nya bestämmelser trädde ikraft efter den 1 

november 2010. Som huvudregel gäller fortfarande att ett aktiebolag minst ska ha en revisor 

kopplad till bolaget. Småföretag får efter de nya bestämmelserna själva bestämma om de vill 

välja bort eller behålla revisorn. Detta medför att bolaget självt får bestämma vilka tjänster 

som behövs för bolaget. Det finns vissa krav som gör att ett bolag fortfarande måste ha kvar 

revisionsplikten.  

 

Om bolaget uppfyller minst två av följande tre krav, gällande de två senaste räkenskapsåren: 

 

I medeltal fler än 3 anställda. 

Balansomslutning 1,5 miljoner kr. 

Nettoomsättning 3 miljoner kr. 

 

Denna frivillighet påverkar ca 250 000 aktiebolag i Sverige. Alla bolag som är börsnoterade 

påverkas fortfarande av revisionsplikten. För bedömningen av dessa gränsvärden tas 

årsredovisningen till hjälp.  

 

Syftet med examensarbete är att ta reda på om förändringar har uppstått i relationen mellan 

banker och små aktiebolag efter avskaffandet av revisionspliktför småföretag i Sverige. 
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Intervju frågor 

 

Berätta din syn på revisionsplikten avskaffades för småföretag. 

 

Följdfråga på detta: Positiva/Negativa aspekter? 

 

Vad finns det för skillnader i kvaliteten på årsredovisningarna som du uppmärksammat efter 

avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? 

 

Bra/dåliga, vad beror det på tror du? 

 

Vilka förändringar har skett i lånemöjligheterna för småföretag bland de som väljer att inte ha 

revisor? 

 

Vilka förändringar har skett i lånemöjligheterna för småföretag bland de som väljer att 

frivilligt ha revision? 

 

Vilka krav ställer ni på era kunder som är småföretag? 

 

Kan ni påverka era kunder som är småföretag till att behålla revisionen? 

 

Vilka blir konsekvenserna vid ett ja/nej? 

 

Finns det skriftliga dokument om hur ni ska förhålla er i denna fråga? 

 

Hur ni ska göra då ett bolag inte har revisor? 


