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Abstract 
 

 Due to the abolition of the audit requirement which took effect on November 1st 

2010 small businesses can today opt out of its audit. 250 000 of all Swedish companies 

are legally entitled to choose the auditor services they need and to what extent.  

For banks to extend credit to small businesses they require a security that reflects the 

companies’ ability to pay for future debt servicing. The security lies in audited accounts 

and when they become optional the reliability may reduce.  

The method used is qualitative and has been designed through personal interviews 

with banks and accounting firms. 

The purpose of this study is to describe the effect of the abolition of the audit 

requirement on bank lending process for small business. 

 

Question formulation: 

 

• Are the banks willing to grant loans of credit to small business without auditor? 

• Is there any information that can substitute for audited accounts? 

• Have long relationships any impact on banks’ credit assessment process? 

• What do the accounting firms think of the abolition of the audit requirement? 

 

Conclusions: 

The majority of banks are willing to extend credit to companies without audit. 

Nevertheless, more decision criteria are needed for assessing a company's ability to 

repay. Long-term relationships between banks and customers may facilitate the credit 

assessment process and shorten the decision time. There is no information that can 

completely substitute audited accounts but financial reporting and personal meetings 

between the bank and the borrower can generate alternative information. 

Audit offices welcome the removal and are not worried about future effects. 

 

 

Keywords: abolition of audit requirement, credit, banks, audit



  
 

Sammanfattning 
 

På grund av avskaffandet av revisionsplikten som började gälla den 1 november år 

2010 kan idag små företag välja bort sin revision. 250 000 av Sveriges företag är enligt 

lag berättigade att själva välja vilka revisorstjänster de är i behov av samt i vilken 

omfattning. 

För att banker ska bevilja lån till små företag krävs det en säkerhet som speglar 

företagens förmåga att betala kommande räntor och amorteringar. Säkerheten ligger i 

granskade revisioner och när de blir frivilliga kan tillförlitligheten minska.  

Metoden som använts är kvalitativ och har utformats via personliga intervjuer med 

banker och revisionsbyråer. 

Syftet med studien är att beskriva effekten av avskaffandet av revisionsplikten på 

bankers utlåningsprocess till mindre företag.  

 

Frågeställning: 

• Är bankerna villiga att bevilja utlåning av krediter till små företag utan revisor? 

• Finns det någon information som kan ersätta reviderade räkenskaper? 

• Har långa relationer någon påverkan på bankers kreditbedömningsprocess? 

• Hur ser revisionsbyråerna på avskaffandet av revisionsplikten? 

 

Slutsatser: 

Majoriteten av bankerna är villiga att bevilja kredit till företag utan revision. Dock krävs 

fler beslutskriterier för att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Långa relationer mellan 

bank och kund kan underlätta kreditbedömningsprocessen och förkorta beslutstiden. Det finns 

ingen information som helt kan substituera reviderade räkenskaper men bokslutsrapporter och 

personliga möten mellan bank och låntagare kan generera alternativ information. 

Revisionsbyråerna ser positivt på avskaffandet och är inte oroliga för kommande effekter. 

 

 

 

Nyckelord: avskaffandet av revisionsplikten, kredit, banker, revision 
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Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning.  Kapitlet inleds med en bakgrund till uppsatsens ämne, 

den följs därefter av en problemdiskussion och 

problemformulering samt den frågeställning uppsatsen tar 

upp. Vidare i kapitlet presenteras uppsatsens huvud- och 

delsyfte och definitioner.  

  

Kapitel 2: Metod. I kapitlet beskrivs hur metoden i uppsatsen ser ut. 

Läsaren kan bland annat ta del av hur valet av 

uppsatsämne uppstod, vilken typ av studie som gjorts, hur 

och var fakta insamlades och om uppsatsens trovärdighet. 

  

Kapitel 3: Teoretisk  I nästföljande kapitel skildras grunderna för revision och  
referensram. den lagstadgade revisionsplikten. Vidare i kapitlet  

behandlas krediter och hur kreditmarknaden fungerar. 
Även kreditvillkor och bank som kreditgivare tas upp. 
Slutligen presenteras intressentteorin och asymmetrisk 
information som i analysen kopplas till valet av 
uppsatsämne. 

   

Kapitel 4: Empiri.  Kapitlet inleds med en kort presentation i tabellform av 

utvalda respondenter. Vidare följer en beskrivning av 

utvalda banker och revisionsbyråer samt en presentation 

av intervjuerna med respondenterna.  

 

Kapitel 5: Resultat.  Kapitlet inleds med resultatet av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis återfinns ett sammanfattande svar på 

arbetets syfte. 

 

Kapitel 6: Analys.  I kapitlet analyseras de två valda teorierna utifrån det 

empiriska materialet. 
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Kapitel 7: Diskussion.  Diskussionen i kapitlet inleds med ett resonemang om 

metodvalet i uppsatsen. Vidare följer en 

resultatdiskussion och sist i kapitlet finns en 

analysdiskussion där valda teoretiska modeller behandlas. 

 

Kapitel 8: Slutsatser.  I det sista kapitlet presenteras slutsatserna med avseende 

till uppsatsens frågeställning. Vidare följer förslag till 

fortsatta studier i ämnet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
 

 
 

3 

1 Inledning 
 
Nedan följer en presentation av det problemområde som valts inför studien. En bakgrund till 

problemet redovisas med en påföljande diskussion som resulterar i den aktuella 

problemformuleringen. Vidare i kapitlet klargörs studiens huvud- och delsyfte samt 

definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 
År 1995 trädde Sverige in i den europeiska unionen och med det följde ett antal regler 

Sverige tvingades följa. De direktiv EU antar ska av Sverige omarbetas till svensk rätt (EU-

upplysningen Sveriges riksdag, 2011). Enligt EG-rättens fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, är 

revision av företags årsbokslut samt en granskning av förvaltningsberättelserna obligatoriska. 

Dock har medlemsländerna rätt att undanta små bolag från den lagstadgade revisionsplikten. 

Sverige samt övriga Norden har länge varit unikt på grund av sin fulla revisionsplikt för alla 

aktiebolag (Norberg & Thorell, 2005). Sedan november förra året har Sverige samma regler 

som övriga EU gällande avskaffandet av revisionsplikten vilket med förhoppningar ska leda 

till ett ökat utbud av revisionstjänster och som en följd lägre kostnader för tjänsterna. Det ska 

ge de svenska småföretagen större möjligheter till konkurrensfördelar gentemot utländska 

företag som inte heller har någon revisionsplikt eller som har lägre kostnad på 

revisionstjänster. Enligt justitieministern Beatrice Ask är det företagen själva som bäst vet 

vilken sorts konsultation de behöver samt i vilken utsträckning (Gianuzzi, 2010). 

Avskaffandet kan därför resultera i en kapitalbesparing för de mindre företagen då de enligt 

lag själva kan välja vilka tjänster de behöver.  

Avskaffandet av revisionsplikten är en del av arbetet med regelförenklingen som ska 

minska de administrativa belastningarna för de europeiska företagen samt ge dem en större 

möjlighet till konkurrensfördelar. Kommissionen har lagt fram ett förslag att minska de 

administrativa belastningarna med 25 procent och därav förenkla revisionen och 

redovisningen bland annat för de små företagen vilka är mest tyngda av revisionens 

kostnader (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2008:32; Lennartsson, 2010; Broberg, 

2008). 

Gränsvärden har inrättats av regeringen för att fastställa om ett företag är av mindre 

eller större karaktär. Värdena fungerar som en funktion för att avgöra om ett företag är 

skyldig till att upprätta en årsredovisning eller inte beroende på storleken. Runt samma tid 

som avskaffandet av revisionsplikten ägde rum infördes en korrigering av gränsvärdena 
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vilket skapade nya förutsättningar för många företag. De nya gränsvärdena är uppdelade i 

följande tre delvärden (för samtliga gällande vart och ett av de senaste två räkenskapsåren): 

 
• Genomsnittligt tre anställda.  

 
• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (totala tillgångar). 

 
• 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

Ett företag som uppnår högst ett av delvärdena betraktas som ett mindre företag och är från 

och med den 1 november 2010 inte längre skyldig till revisionsplikt (Gianuzzi, 2010).  

1.2 Problemdiskussion 
Fram till oktober förra året fanns det en lagstadgad skyldighet för alla aktiebolag att 

upprätta en revision granskad av en kvalificerad revisor. En kvalificerad revisor är betydande 

för ett företag och ett hjälpmedel för att överblicka företaget internt. Likväl är revisorns roll 

viktig för företagets externa intressenter då en kvalificerad revision bekräftar företagets 

ekonomiska information vilken är väsentlig för framtida aktioner (KPMG, 2011). Egentligen 

handlar det endast om att skapa förtroende till en extern part för att visa att företaget är 

tillförlitligt nog för en gemensam interaktion. Enligt Per Nordström kan revisorns roll i de 

ekonomiska förbindelserna inte underskattas (SOU, 2008:32).  

Revision är i grund och botten en professionell kritisk inställning till att planera, 

granska och uttala sig om företags årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR Förlag, 

n.d.). Granskningen följs av en författad rapport eller liknande handling som är avsedd som 

underlag för bedömning både för uppdragsgivaren samt externa intressenter (Norberg & 

Thorell, 2005). Det finns i lagstiftningen skrivet regler om revision för olika företagsformers 

förvaltning och redovisning samt bestämmelser om vilken information som ska lämnas ut om 

företagets finansiella situation.  

I ett företag där ägarnas ansvar är begränsat ställs speciella krav på vilket sätt 

företagets resultat och ställning redovisas utåt. Företagets intressenter ska kunna ha tillit till 

den information företaget lämnar om den ekonomiska situationen samt information om deras 

förvaltning. Företagets styrelse och verkställande direktör har ansvaret för informationen, i 

de fall företag har revisor är det hans/hennes uppgift att kvalitetssäkra informationen. För att 

kunna göra en professionell kvalitetssäkring finns det olika lagregler att följa men även för 

att företags finansiella information ska vara trovärdig (FAR Förlag, n.d.). 
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1.3 Problemformulering 
Huvudregeln bland Sveriges aktiebolag är att det ska finnas minst en revisor i varje 

bolag. Dagens aktuella situation erbjuder dock ett undantag. Små företag kan välja bort sin 

revision på grund av avskaffandet av revisionsplikten som började gälla den 1 november år 

2010. 72 procent av alla Sveriges företag faller in under de kriterier som karaktäriserar små 

företag, vilket betyder att ca 250 000 företag enligt lag är berättigade att själva välja vilka 

revisorstjänster de är i behov av samt i vilken omfattning (Gianuzzi, 2010). Om valet faller 

på att ej välja någon ny revisor eller entlediga den nuvarande revisorn måste beslut fattas på 

bolagsstämma samt bolagsordningen justeras på så sätt att innehållet överensstämmer med 

beslutet. Förändringen ska sedan anmälas hos bolagsverket för att gå i laga kraft 

(Regeringskansliet, 2010). 

Avskaffandet av revisionsplikten har medfört förändringar för fler parter än företagen.  

Revision är inte bara en information för företaget utan för externa intressenter som 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun (FAR, 2005).  

Om det inte skulle finnas revisorer och revisorstjänster skulle företagets intressenter 

själva vara tvungna att göra egna kontroller för att skapa tillit till företagets ekonomiska 

information. För att banker ska bevilja lån till små företag krävs det en säkerhet som speglar 

företagens förmåga att betala kommande räntor och amorteringar. Säkerheten ligger i 

granskade reviderade räkenskaper och när dessa blir frivilliga kan tillförlitligheten minska 

(SOU, 2008:32).  

Andra parter som kan drabbas av de effekter som avskaffandet av revisionen skapar 

är revisionsbyråerna. När revisionsplikten blir frivillig för mindre företag kan antalet klienter 

minska och i sin tur generera andra påföljder inom byråarna. Då avskaffandet av 

revisionsplikten nyligen trätt i kraft har få effekter påvisats hos revisionsbyråerna. Endast 

nystartade företag har hittills haft möjligheten att välja att avstå från revision, andra kan först 

besluta om det vid nästa bolagsstämma.  

På grund av bristen på tidigare forskningar om effekterna av avskaffandet av 

revisionsplikten då det är en relativt ny företeelse har tyngden beslutats läggas på bankernas 

eventuella förändring i beslutsprocessen vid beviljande av krediter. Bankernas förändring i 

utlåningsprocessen antas ha infunnit sig samtidigt som lagen om reviderat material togs bort. 

Därför kan förändringarna undersökas och beskrivas redan nu och utgöra en grund för 

arbetet. 

Avskaffandets effekter på revisionsbyråerna har ej visats i sin helhet ännu. Därför är 

de effekter som hittills är synliga samt revisionsbyråernas syn på kommande förändringar ett 
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delsyfte till arbetets egentliga ändamål.  

1.4 Frågeställning 

• Är bankerna villiga att bevilja utlåning av krediter till små företag utan revisor? 

• Finns det någon information som kan ersätta reviderade räkenskaper? 

• Har långa relationer någon påverkan på bankers kreditbedömningsprocesser? 

• Hur ser revisionsbyråerna på avskaffandet av revisionsplikten? 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva effekten av avskaffandet av revisionsplikten på 

bankers utlåningsprocess till små företag. Som komplement har arbetet ett delsyfte vilket 

består av att beskriva revisionsbyråernas synpunkter på avskaffandet av revisionsplikten. 

1.6 Tidigare forskning 
Då avskaffandet av revisionsplikten är relativt nytillkommet finns ingen omfattande 

forskning på området. Ett antal kandidat- och magisteruppsatser har skrivits i ämnet men på 

grund av att väldigt lite vetenskaplig forskning har framställts är uppsatserna mest baserade 

på spekulationer inför framtiden. Först när effekt har visats till fullo kan med specifik 

forskning göras.  

1.7 Definitioner och förtydliganden 
 

ABL - Aktiebolagslagen 2005:551. 

Balansomslutning - Summan på vardera sida av balansräkningen. Summan 
på tillgång- och skuldsidan är lika stora (Sveriges 
regering, n.d.). 

Balansräkning - Visar företagets ekonomiska ställning idag uttryckt i 
tillgångar, skulder och eget kapital (Sveriges regering, 
n.d.). 

Banker - Där det i uppsatsen används ordet ”banker” syftas det 
till de bankkontor som intervjuats. 

EG-rätten  - Europeiska gemenskapsrätten (dagens EU-rätt). 

God revisionssed - Är god sedvana bland erfarna revisorer. Det handlar om 
varje revisors moral, samvete, kunskap, erfarenhet, 
omdöme noggrannhet. Yttrycket god revisionssed 
består av en revisors kontroll av bokföring och annan 
redovisning, styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning av aktiebolaget med mera, god 
redovisningssed inriktat på granskningens omfattning, 
innehåll, utförande och hur noggrann den ska vara 
(Melin, 2010).    
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Kvalificerad revisor - En kvalificerad revisor är högutbildad och ska vara 
godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden samt 
har lång dokumenterad yrkeserfarenhet. Ett annat krav 
är att ha mist 40 timmar validerad vidareutbildning per 
år (FAR, 2005). 

Nettoomsättning - Företagets totala försäljning under en viss period 
exklusive moms (Sveriges regering, n.d.). 

Resultaträkning - Visar periodens samtliga intäkter och kostnader. 
Summan av de två posterna visar hur kapitalet har 
förändrats under perioden (Sveriges regering, n.d.). 

Små företag - Enligt bolagsverkets upplysning måste ett bolag ha 
revisor om det når upp till minst två av dessa värden 
för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

• fler än 3 anställda (i medeltal) 
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

(Bolagsverket, n.d.) 

Ägarledda företag - Företag där ägaren är aktiv i företagets verksamhet 

(Stefan Bengtsson, Grant Thornton, i intervju 13 april 

2011) 



___________________________________________________________________________ 
 

 
 

8 

2 Metod 
 

I kapitlet följer en redogörelse för de val som ligger till grund för och som har format 

arbetet.  Informationsinsamlandets förfarande samt struktur beskrivs. Slutligen behandlas 

arbetets reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Val av uppsatsämne 
Det dagsaktuella ämnet ”avskaffandet av revisionsplikten” påverkar många aktörer på 

marknaden. Som företagsekonomistuderande är ämnet direkt berörande och intresseväckande 

på sådant sätt att val av studieriktning kan påverkas av avskaffandet. Vid rådfrågning med 

ämneslärare Riitta Lehtisalo påbörjades diskussionen kring avskaffandet av revisionsplikten. 

Med inslag och idéer från Riitta uppstod fokus på banker och deras krav för utlåning. Vid 

fortsatt förundersökning inkluderades även revisionsbyråer i sammanhanget då vi ansåg att 

deras synpunkter kunde vara intressanta. Små företag är den samling av företag i Sverige 

som påverkas av avskaffandet och är därmed en given målgrupp i undersökningen av 

bankernas utlåningsprocess. 

2.2 Val av metod 
Den grundläggande metoden för arbetet är kvalitativ i form av en serie intervjuer med 

olika banker och revisionsbyråer. Intervjuerna är halvstrukturerade då öppna svarsalternativ 

ger respondenterna samma möjlighet till att uttrycka sina åsikter om ämnet. För att uppnå 

huvudsyftet ligger tyngden på mer omfattande intervjuer med bankerna. Syftet med studien 

är avgörande för vilken slags metod som används. Studien grundas på kvalitativ metod då det 

är uppfattningar och beskrivningar som är väsentliga begrepp uppsatsen ämnar undersöka. 

Bankernas och revisionsbyråernas synvinkel är av intresse och därmed anses ett kvalitativt 

metodval lämpa sig bäst. Metoden valdes på grund av att den kvalitativa metoden syftar till 

att karaktärisera ett fenomens egenskaper utifrån en människas egna skrivna eller talande ord 

och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2007). Användning av kvantitativ metod i 

studien är inte ett lämpligt val då det kan vara svårt att mäta önskad information genom 

statistiska undersökningar eftersom kvantitativa undersökningar ger för få och enkelspåriga 

svarsalternativ för vårt syfte. 
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2.3 Datainsamling 
Primärdata är den data som samlas in som förstahandsinformation och ligger till 

grund för arbetet. Det är den information som ger störst säkerhet och tillit då den inhämtas 

via intervjuer, korrespondens eller liknande direktkontakt med en källa. Fördelen med 

primärdata är att informationsinsamlandet kan formas efter arbetets syfte.  Sekundärdata är 

andrahandsinformation och kan fås genom exempelvis litteraturstudier eller artikelstudier. En 

kritisk inställning måste tas mot sekundärdata då informationen författats av andra individer 

och tillförlitligheten kan vara låg (Jacobsen, 2002). 

Den primära datan har samlats in via sju intervjuer varav fem med banker och två 

med revisionsbyråer. Intervjuerna har utgjorts av en förberedd mall som kontrollerar att de 

viktigaste frågeställningar tas upp och diskuteras. För att underlätta för respondenterna och 

öka svarsfrekvensen har i vissa fall ett utskick av frågorna gjorts innan intervjun ägt rum. En 

inspelning har utförts under varje intervju för att säkerställa att informationen som förmedlas 

inte glöms bort eller misstolkas.  

För att öka kunskapen om ämnet lästes olika artiklar och tidskrifter innan sökning 

efter sekundärdata påbörjades. Sökning i bibliotekets databas på Mälardalens högskola med 

ord som ”Revision”, ”Revisionsplikt” och ”Avskaffandet av revision” resulterade i litterära 

källor som ”Vad är revision?” samt ”Redovisningsteori – policy och – praxis”. Fortsatt 

sökning gjordes i olika databaser både i högskolans databasarkiv samt på sökmotorn Google. 

Sökord som användes var bland annat: ”Avskaffandet av revisionsplikten”, 

”Kreditbedömning” samt ”Kreditmarknaden”. Ytterligare källor som använts är artiklar som 

rekommenderades på kursen ”Redovisning och revision” på grundnivå som gavs på 

Mälardalens högskola. Artiklarna har hittats via högskolans databasbibliotek FAR SRS 

KOMPLETT. 

2.4 Val av teorier 
Artsberg (2005) beskriver principal – agent teorin. För att få ytterligare information 

om teorin gjordes en fortsatt undersökning via internet. I samband med sökningen påträffades 

ytterligare två teorier som var relevanta för arbetet. Vid jämförelse teorierna emellan ansåg vi 

att principal – agent teorin inte uppfyllde uppsatsens inriktning. Vi ansåg inte heller att teorin 

kunde användas för att stödja vår empiriska del.  

En av de två teorier vi valt att använda är intressentteorin som förklarar 

beroendeförhållandet mellan exempelvis ett företag, deras revisor och bank. I och med 

avskaffandet av revisionsplikten kan förhållandet förändras. Den andra teorin är asymmetrisk 

information vilket uppstår när en av två parter har ett informationsövertag. Situationer när 
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asymmetrisk information uppstår kan komma att öka när småföretagare får välja om de vill 

revidera eller inte. På grund av eventuella förändringar ansåg vi att teorierna var relevanta för 

uppsatsen. Fakta om teorierna fann vi i litteratur, en rapport från SOU samt från nobel prisets 

hemsida. 

Vi är medvetna om att teorierna är tagna utifrån olika områden, till exempel 

organisationsteori, men vi anser ändå att de direkt går att applicera på vårt arbete för att 

förtydliga innebörden av vissa förändringar som uppstått på grund av avskaffandet av 

revisionsplikten. 

 

2.5 Val av respondenter 
Då bankernas eventuella förändring i beslutsprocessen ligger till grund för arbetet 

valde vi att intervjua banker i olika städer för att få en möjlig variation i svaren och eventuellt 

en större helhetsbild. I början av skrivprocessen tog vi mail- och telefonkontakt med tio 

stycken olika bankkontor. På grund av kontorens tidsbrist eller utebliven respons föll ett antal 

bankkontor bort. Slutligen bokades fem intervjuer med intresserade respondenter lokaliserade 

i Eskilstuna, Katrineholm samt Stockholm. Vi valde att intervjua personer som är ansvariga 

för företagskrediter på grund av att de har en bra uppfattning om respektive bankkontors 

utlåningsprocess till småföretagare. Valet föll på kreditansvariga då deras kompetens gör att 

de kan tillföra relevant information för att uppsatsens huvudsyfte ska uppfyllas.  

En av de valda respondenterna, SEB kort, ger ut sina krediter på kort vilket skiljer sig 

från övriga respondenter. Vi är medvetna om det men anser att vårt problemområde uppfylls 

eftersom kreditbedömningsprocessen till små företag är likvärdig. 

Efter fem intervjuer hade vi uppnått den svarsmättnad som krävdes för att få fram ett 

resultat och dra slutsatser vilket gjorde att vi valde att inte intervjua fler bankrespondenter 

dock är vi medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån intervjuerna.  

Eftersom revisionsbyråernas syn och funderingar kring avskaffandet av 

revisionsplikten är ett delsyfte valdes två av de största byråarna i Eskilstuna ut för intervju. 

Kontakt med KPMG skedde först via mail då vi blev hänvisade till revisorsassistent Christian 

Karlsson för fortsatt kontakt. Önskvärt hade varit att intervjua en kvalificerad revisor men 

trots sin ringa erfarenhet kunde paralleller dras mellan Christians intervju och intervjun med 

den auktoriserade revisorn från Grant Thornton vilket tyder på en relevant information och 

ett korrekt utlåtande från Christians sida. Därför ansåg vi inte att det var nödvändigt för 

arbetet att intervjua ytterligare en revisor.  

Den första personliga kontakten med Grant Thornton togs under ett lunchseminarium 
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på Mälardalens högskola.  Fortsatt kontakt hölls via mail där intervjun bokades. 

2.6 Intervjuer 
”En intervju är ”…ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två 

personer (men ibland mellan fler) och leds av en person med syfte att samla information”” 

(Bogdan & Biklen, 1982, refererat i Ely, Anzul, Friedman, Gardner, & McCormack 

Steinmetz, 1993, s.66). Fastställandet om hur många intervjuer som ska göras beror på 

tekniken som används som ett preliminärt, utforskande steg eller för att utveckla en 

förklaringsram. Fler intervjuer med fler personer gör att arbetets provisoriska förklaringar får 

mer stöd för modifikationer eller utvidgning. Datainsamling av intervjuer når en punkt där 

ytterligare information inte ändrar resultatet och kallas teoretisk mättnad (Gillham, 2008). 

 

2.6.1 Teoretiska resonemang. Utifrån valda teorier har uppsatsens intervjufrågor 

skapats. Genom att använda oss av de viktigaste begreppen inom respektive teori har vi 

utformat ett frågeformulär bestående av 21 frågor för responderande bankkontor. 

Intervjufrågorna till revisionsbyråerna grundas inte i någon teori utan uppstod genom 

diskussion i gruppen. På grund av att revisionsbyråernas syn på avskaffandet av 

revisionsplikten endast är ett delsyfte till uppsatsen har inte några teorier använts för att 

förklara uppkomsten av frågorna.  

 

2.6.1.1 Allmänna frågor. För att skapa en bild av bankkontorens nuvarande 

situation ställdes grundläggande frågor som: Hur stor andel av era kunder ingår i gruppen 

småföretagare? Är det många av de kunder som vill låna från er?  För att sedan beakta 

bankernas synpunkter på framtiden ställdes allmänna frågor som: Tror ni att fler företag 

kommer att välja bort revision? Tror ni att det kommer att bli ännu viktigare med revisor på 

grund av att det annars kan vara svårt för mindre företag att få extern finansiering? Tror 

bankerna det lönar sig för ett litet bolag att välja bort sin revision? Alla svar som erhölls 

under intervjuerna är respondenternas egna tankar och synpunkter men det måste tilläggas att 

vissa av svaren på de allmänna frågorna är ännu mer personligt uttryckta utifrån den 

intervjuade personens perspektiv. 

 

2.6.1.2 Intressentteorin. Företagens intressenter är bland annat banker. Utifrån 

intressentteorin kan ses att bankerna och företaget har ett beroendeförhållande till varandra 

där företagen måste lita på att intressenterna är villiga att medverka i företagets verksamhet 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). Teorin har därav försett oss med frågor som: Hur ser banken på 



___________________________________________________________________________ 
 

 
 

12 

avskaffandet av revisionsplikten? Hur har bankens kreditbedömningsprocess förändrats med 

tanke på avsaknad av revision? För att se en skillnad mellan före och efter avskaffandet 

ställdes frågorna: Hur såg bankernas kreditbedömningsprocess ut? och Vilka var bankernas 

grundläggande krav för utlåning? 

Genom att fortfarande utgå från beroendeförhållandet mellan bank och företag ville 

vi veta hur förhållandet har påverkats efter avskaffandet i riktning mot vårat syfte. Därav 

uppstod frågor med anknytning till de kreditvillkor som banken ger småföretagare samt om 

det blivit svårare för de små företagen att få extern finansiering.   

 

2.6.1.3 Asymmetrisk information. Asymmetrisk information speglar en situation 

där en av två parter har ett informationsövertag (SOU, 2007:55; Molho, 1997). När lagen 

fortfarande krävde revision av alla aktiebolag hade varken banken eller kredittagaren ett 

informationsövertag då den granskade revisionen var tillgänglig för båda. I och med 

lagförändringen uppstod det en risk för banken att hamna i underläge gentemot kunden som 

ensam har tillgång till all privat information. Därav uppstod intervjufrågor som: Vilka risker 

anser ni att det finns vid utlåning till små företa utan revision? samt Kan riskerna minska 

genom kreditvillkor? och Finns det någon annan information som kan ersätta revisionen?  

Utifrån arbetets frågeställning ville vi veta bankernas inställning till långa relationer. 

Kan den asymmetriska informationen minska vid långa relationer mellan bank och företag? 

För att få svar ställdes följande frågor: Har långa förhållanden till era kunder någon inverkan 

på er utlåningsprocess? Blir beslutsprocessen kortare vid långa förhållanden? 

 
 

2.6.1.4 Revisionsbyråer. Intervjufrågorna som ställdes till respektive 

revisionsbyrå utformades för att få en inblick i byråns verksamhet samt hur byråarna tror att 

verksamheten kan förändras i framtiden med avseende på avskaffandet av revisionsplikten. 

De inledande frågorna syftade till att ge oss en förståelse för hur byråarna arbetar och i vilken 

omfattning de skulle komma att påverkas av avskaffandet. Arbetets delsyfte att beskriva 

revisionsbyråernas synpunkter på avskaffandet av revisionsplikten skapade de övriga 

intervjufrågorna där mer personliga tankar och reflektioner fick uttryck. 

 

2.6.2 Intervjustruktur/intervjugenomförande. Alla intervjuer har en förutbestämd 

struktur, skillnaderna ligger endast i hur intervjun är strukturerad (Ely et al. 1993). Den 

metod som används vid intervjuerna är den halvstrukturerade intervjun. Enligt Gillham 

(2008) är den intervjutypen den viktigaste typen av forskningsintervju eftersom den har en 
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flexibilitet som balanseras av struktur och ger därmed data av god kvalitet. Halvstrukturerad 

innebär bland annat att samma frågor ställs till alla respondenter, typen av frågor genomgår 

en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus och att en ungefärlig intervjutid 

avsätts i varje fall. Vidare kännetecken är att frågorna är öppna, det vill säga att svarets 

riktning eller karaktär är öppen, samt att sonderande frågor används om intervjuaren 

bedömer att det finns ytterligare synpunkter att ta upp vid en viss tidpunkt under intervjun 

(Gillham, 2008). Fördelarna med en halvstrukturerad intervju är att respondenten kan 

framföra relevant fakta som intervjuaren inte känt till. Nackdelen kan dock vara att om 

frågorna är för öppna kan överflödig och onödig information ta för stor plats och lämna lite 

utrymme åt relevant fakta. 

Utöver tre intervjuares anteckningar har en inspelning gjorts under varje intervju för 

att underlätta analys genom möjligheten att lyssna på samtalet igen. Tillförlitligheten av den 

insamlade informationen ökar då utskriften av intervjuerna kan jämföras med ljudfilerna (Ely 

et al. 1993). Ljudinspelningarna bistår även vid tolkningen av varje intervju (Lantz, 2007). 

Respondenterna har alla givit sitt godkännande för inspelning under samtalet samt tillåtelse 

att använda deras namn i uppsatsen. Två respondenter gavs löfte om en utskrift för 

genomläsning innan publicering av uppsatsen för att säkerställa tillförlitligheten på 

återgivningen av intervjun då de speciellt efterfrågade det. 
 

2.6.3 Databearbetning. Datareduktion är att genom en systematisk metod välja, och 

därigenom också välja bort information inför den fortsatta analysen samt att förenkla och 

abstrahera rådata. Med rådata avses det urval av den totala mängd information som finns att 

hämta ur intervjuerna som bildar grunden för analys. Datareduktion är ett led i analysen 

(Lantz, 2007). Arbetets intervju uppdelades i olika delar och genom att skapa delaspekter 

kan, enligt Lantz, en fördjupning av detaljerna göras för att bilda en helhet i intervjuerna.  

2.7 Studiens trovärdighet 
Ett naturligt mål för alla undersökningar är att ha en så pålitlig information som 

möjligt. Trovärdigheten i en uppsats är viktig bland annat för att resultat och slutsatser ska bli 

korrekta och stämma in på verkligheten. Det är även viktigt för att läsaren ska kunna få en 

trovärdig bild av uppsatsen. 

 

2.7.1 Reliabilitet. Med reliabilitet menas att en mätning är stabil och inte utsatt för till 

exempel slumpinflytelser. Målet med arbetet var att det ska vara så tillförlitlig och pålitlig 

information som möjligt. Reliabilitet kan uppnås genom att ställa frågor till respondenterna 

på samma sätt samt att situationerna med respondenter är liknande. Ofta syftar reliabilitet 

även på att en mätning vid en viss tid ska ge samma resultat vid en mätning vid ett annat 
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tillfälle. Ett problem i kontexten är då förutsättningen för ett statiskt förhållande. Då världen 

och samhället alltid är i förändring kan vi inte anta att ett statiskt förhållande förekommer. Vi 

får snarare utifrån ett interaktionistiskt synsätt utgå från att vi hela tiden befinner oss i 

processer vilket gör att vi kan förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter (Trost, 2010). 

Vid varje intervju försöktes precisionen upprättas på liknande sätt genom att spela in 

intervjun med varje respondent. Möjligheten att gå igenom intervjun igen ger en större chans 

till högre precision i arbetet. För att få en genomgående hög reliabilitet har samma 

intervjuare genomfört alla intervjuer på samma sätt i så liknande situationer som möjligt.  

 

2.7.2 Validitet. Validitet är ett begrepp som används för att framställa mätningars 

kvalitet, med andra ord mäter validiteten giltigheten i arbetet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). 

Validering i kvalitativ forskning, metod och analys omfattar kontroll av 

trovärdigheten, en försäkring att det finns empiriska exempel och att det gjorts en tänkbar 

tolkning. Det är lämpligt att skilja mellan två aspekter på validitet: kommunikativ validitet 

och pragmatisk validitet där kommunikativ validitet avser att forskarens tolkningar 

kommuniceras och diskuteras med personer som är bekanta med eller inblandade i det 

sammanhang som studeras. Pragmatisk validitet betyder att övertyga läsaren om att den 

gjorda analysen är tillförlitlig och att resultaten är användbara (Svensson & Starrin, 1996). 

Arbetets empiriska del grundar sig på ett antal intervjuer med banker och 

revisionsbyråer för att på så vis erhålla flera olika synvinklar vilket höjer studiens 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten höjs ytterligare genom en noggrann uppföljning av 

intervjuerna som utförts. De respondenter som deltog i intervjuerna har många års erfarenhet 

inom bank- eller revisionsbranschen förutom KPMGs representant som har vart verksam i 

två år. Respondenternas erfarenhet och kunskap kunde säkerställa relevant information för 

arbetets aktuella problem. 

Genom att avskaffandet av revisionsplikten nyligen blev lagstadgad kan endast den 

effekt som hittills har påvisats på bankerna och revisionsbyråerna undersökas. Den fulla 

effekten av avskaffandet kommer inte synas på kort sikt utan först vid slutet av 2011/ i början 

av 2012 vilket gör att vi vid intervjuer med bankerna efterfrågar svar angående den effekt 

som synts hittills. Vid frågor som syftar till vad den intervjuade personen tror om framtiden 

är vi medvetna om att det inte är säker fakta utan enbart en bedömares åsikt. Att vi är 

medvetna om att det hittills påvisats liten effekt av avskaffandet av revisionsplikten stärker 

tillförlitligheten av arbetet då intervjufrågorna ställts på ett sådant vis att intervjuaren förstått 

att fokus ligger på de effekter som hittills påvisats vilket gör att mer korrekta och relevanta 

svar gavs. 
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2.8 Metoddiskussion 
Valet av att använda kvalitativ metod för att svara på arbetets syfte anser vi vara den 

bäst lämpade metoden eftersom vi ville ha respondenternas egna svar och tankar. Genom en 

kvalitativ metod kunde svaren hållas öppna och ge de intervjuade en större frihet till egna 

synpunkter och reflektioner. Med samma förutsättningar vid en framtida studie skulle vi välja 

samma metod då en kvantitativ metod inte tillåter så djupgående och förklarande svar som 

syftet kräver. Begränsade svarsalternativ i form av i förväg formulerade svar anser vi kan ge 

en mindre tillförlitlig information på grund av att våra valda svar kanske inte speglar 

verkligheten på ett korrekt sätt. Om samma studie gjorts om vid ett senare tillfälle skulle vi 

önskat att intervjua en redovisningskonsult för att väva in hans eller hennes uppfattning och 

åsikter om avskaffandet av revisionsplikten.  

Ett stort antal böcker och övrig information finns om ämnet vilket gör att det alltid 

finns fler källor att använda. Litteratur som använts har varit av varierande årtal men vi anser 

att de fakta som litteraturen bidragit med fortfarande är relevant och aktuell samt speglar det 

valda ämnet på ett adekvat sätt. Fler texter kunde ha valts men var ej nödvändigt på grund av 

att arbetets informationsbehov var mättat. Vi anser att vi har intervjuat ett lämpligt antal 

respondenter då de i stort har svarat på liknande sätt vilket har gjort det möjligt för oss att dra  

trovärdiga slutsatser. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel har utformats för att ge en ökad förståelse för behandlade områden. 

Utformningen har gjorts genom att först förklara grunderna för revision för att sedan 

beskriva kredit och kreditmarknaden. Vidare beskrivs valda teorier. 

 

3.1 Vad är revision? 
”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR, 2005, s.11). I alla 

företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat ställs speciella krav på hur företagets resultat 

och ställning redovisas till externa intressenter.  De olika intressenterna måste kunna lita på 

den informationen bolaget lämnar om sin ekonomiska situation och förvaltning och genom 

en revisor kan informationen kvalitetssäkras. Revision ger ökad trovärdighet åt företagets 

finansiella information utåt och har stor betydelse både för ägarna och andra intressenter. Alla 

intressenter har direkt eller indirekt nytta av den reviderade informationen för att veta om de 

kan lita på företaget. Revisionen kvalitetsstämplar den ekonomiska informationen om 

företaget och tilltron till hur styrelse och verkställande direktör fullgör sina uppdrag. Därefter 

uttalar sig revisorn om den informationen i en årlig revisionsberättelse. Revisionen kan 

indelas i revision av årsredovisning och bokföring samt revision av styrelsen och 

verkställande direktörs förvaltning (FAR, 2005). 

 

3.1.1 Revision av årsredovisning och bokföring. Ett företags revision betyder att först 

sätta sig in i och förstå företaget och tillhörande verksamhet, sedan granska och till sist 

rapportera om företagets årsredovisning bokföring och förvaltning. Revisionsarbete ska 

grundas på god revisionssed (FAR, 2005).  

 Lagar och god revisionssed framför krav på ett antal regler för bokföringen och 

årsredovisningen där revisionen ska kontrollera om reglerna är uppfyllda. Revisionens 

inriktning och omfattning av vilka revisionsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra en 

revision enligt god revisionssed, revisorn ska värdera utifrån kraven i RS Revisionsstandard i 

Sverige. Kontrollen syftar till att bedöma om resultaträkningen tillsammans med 

tilläggsupplysningar (noter) ger en rättvisande bild av företagets resultat. Samtidigt syftar 

granskningen till att balansräkningens redovisade tillgångar och skulder existerar och att de 

är rätt värderade. En annan kontrollpunkt är att den ekonomiska informationen i 
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förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat- och balansräkningarna, noter samt 

eventuell kassaflödesanalys (finansieringsanalys) ger en rättvisande bild av bolagets resultat 

och ställning. Att granska förvaltningsberättelsens innehåll utifrån vad lagar och god 

redovisningssed kräver ingår också i kontrollen (FAR, 2005). 

 

3.1.2 Förvaltningsrevision. Bland annat ABL och lagen om ekonomiska föreningar, 

samt bolagsordningen/stadgarna ställer upp ett antal regler för styrelse och verkställande 

direktör. Förvaltningsrevisionen syftar till att undersöka om kraven enligt ovannämnda regler 

är uppfyllda. Revisorn ska ta ställning till om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktör brutit mot gällande lagar när det rör bokföringen och förvaltningens medel. Andra 

problemområden är att ägarminoriteten kan vara orättvist behandlad eller att ledningen kan 

ha brutit mot regler för bolagsordning, registrering eller emissioner. Ett företag kan till 

exempel lämna ut förbjudna lån fast det strider mot bolagsordningen (FAR, 2005). 

Om revisorn inte kan skaffa sig tillräckliga och lämpliga bevis i revisionen för sitt 

ändamål måste revisorn anmärka på det i sin revisionsberättelse. Anmärkningen kan vara i 

form av avstyrkande av balansräkning och resultaträkning eller avstyrkande av förslag till 

vinstdisposition (FAR, 2005). 

3.2 Kredit 
Ordet kredit har sitt ursprung i det latinska ordet ”credere” som betyder ”att tro”. 

Uttrycket reflekterar förtroendet för att den person som får krediten beviljad har möjlighet att 

betala tillbaka lånesumman. Den mest brukade formen för krediter är utbytet av kontanter 

mot någon form av lånehandling eller skuldbevis (Svenska Bankföreningen, 1999). 

 

3.2.1 Kreditmarknaden. Enligt Svenska Bankföreningen (1999) sker förmedlingen av 

lån på kreditmarknaden där långivare och låntagare träffar gemensamma avtal. 

Kreditmarknaden delas upp i två olika delmarknader, dels kapitalmarknaden som 

representerar långfristig finansiering, dels penningmarknaden som omfattar kortfristiga 

krediter. 

Tillgången samt efterfrågan på krediter på kreditmarknaden avgör nivån på räntorna, 

det vill säga priset på krediten. Krediter erbjuds då privatpersoner, företag, stat eller 

kommuner vill spara sina intjänade medel och placerar dem på banken. Erbjudandet av 

krediter uppstår då marknadsaktörer vill nyttja likvida medel som de ej har. Det kan till 

exempel gälla vid investeringar eller uppdateringar av tillgångar (Svenska Bankföreningen, 

1999).   
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Kreditmarknaden är av stor vikt vid behandling av samhällets sparade medel för att 

sedan ombilda dem till lämpliga former av krediter som passar låntagarnas behov. En del av 

kreditmarknaden utgörs av den så kallade organiserade kreditmarknaden vilken 

kreditinstituten ansvarar för och som styrs av en omfattande lagstiftning (Svenska 

Bankföreningen, 1999). Det finns många olika kreditgivare på den svenska kreditmarknaden 

till exempel sparbanker, finansieringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter med flera 

(Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  

 

3.2.2 Bank som kreditgivare. Bank- och finansrörelselagen är den grundläggande 

lagen för bankers verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om vilka krav som måste 

uppfyllas för att få bedriva en bankrörelse, vilken sorts verksamhet som får bedrivas, 

kreditprövning med mera. Kapitaltäckningslagen innehåller däremot regler som ämnar 

säkerställa att banker har tillräckligt med kapital för att möta riskerna som finns i 

verksamheten. Kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker möts upp med krav på 

kapital. Lagen anger hur beräkning av andel kapital som krävs ska ske beroende på vilka 

tillgångar, åtagande och placeringar som institutet har. Begränsningar på storleken av 

exponeringar ett institut får ha mot kund eller grupp av kunder går också att finna i lagen 

(Svenska Bankföreningen, 2010). Härav kan ses att lagstiftning och olika statliga åtgärder av 

kreditpolitisk natur skapar en ram för bankers utlåning, bland annat genom krav på säkerheter 

för kredit. Bankerna själva lägger även vikt på de risker och den lönsamhet som det 

kredittagande projektet har. Med andra ord inriktar sig bankens kreditbedömning på 

projektets företagsekonomiska förutsättningar. Där utreds planer, kapitalbehovsberäkningar 

och investeringskalkyler för det aktuella projektet dessutom kontrollerar banken möjligheten 

till att kredittagaren kan uppfylla kraven på säkerheter). Även en tidigare relation med 

banken kan vara en gynnande faktor för kredittagaren. Långvariga kunder föredras framför 

nya samt kredittagare med tidigare omfattande bankkontakt gynnas framför kunder med 

tidigare liten bankkontakt. Det bakomliggande faktumet grundas bland annat i bankernas 

krav på egen lönsamhet, vilken inte behöver äventyras i lika stor grad om kunden har en god 

historik (Broomé, Elmér & Nylén, 1998.   

 

3.2.3 Kreditrisker. Kreditrisk är enligt Riksbanken (2010, s.1) definierat som ”… 

risken för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte kan fullgöra sina finansiella 

förpliktelser.”  

Kapitalet som banker lånar ut tillhör bankens sparare vilket är ett incitament till att 
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banken inte kan ta för stora risker vid utlåning. För att minska risken för kreditförluster 

genomför banken en noggrann utredning av varje låntagare. Av samma orsak kräver ofta 

bankerna även någon form av säkerhet av låntagaren för att bevilja kredit. Trots den 

försiktighet som bankerna tar är det oundvikligt att de någon gång drabbas av att kunden inte 

kan betala tillbaka det lånade kapitalet, en sådan situation kan uppstå till exempel om 

låntagaren går i konkurs (Svenska Bankföreningen, 2010). Två faktorer kan identifieras i 

samband med kreditrisker, dels faktorn: risken för fallissemang dels faktorn: risken vid 

fallissemang. Risken för fallissemang avser risken att kredittagaren inte kommer att fullfölja 

sitt avtal genom att inte återbetala ränta eller amortering. Därför innebär risken en diskussion 

om kredittagarens risk att hamna på obestånd. Bedömningen av sådan risk grundar sig på en 

företagsanalys, det vill säga en analys av företagets affärsidé, strategier, ägarnas kompetens, 

företagets återbetalningsförmåga, finansiella styrka samt marknadsbedömningar med mera 

(Broomé et.al, 1998; Tegin, 1993).  

Risken vid fallissemang innebär att en bedömning av hur värdet av kredittagarens 

säkerheter utvecklas över kreditens löptid samt vilket reellt värde säkerheten har när ett 

fallissemang har materialiserats. Värdet av ett företags tillgångar står i relation till hur 

tillgångarna har använts. En kreditgivare bör utgå ifrån att det är troligt att företaget redan 

sålt de tillgångar som är lätta att realisera vid den punkt då säkerheterna ska tas i anspråk 

(Broomé et.al, 1998; Tegin, 1993). 

En balans mellan de två riskerna är eftersträvansvärt. Då risken för fallissemang är 

låg kan kraven på kreditsäkerheter sättas lägre, det vill säga att en större risk vid fallissemang 

kan accepteras. Detsamma gäller det omvända, när risken för fallissemang ökar måste även 

kraven på säkerheterna öka vilket leder till att risken vid fallissemang minskar (Broomé et.al, 

1998; Tegin, 1993). 

 

3.2.4 Kreditprövningsprocessen. Vanligtvis utför banker samt andra kreditinstitut en 

så kallad kreditprövning av företag eller privatpersoner som söker ett lån. Syftet med 

kreditprövningen är att fastställa huruvida den lånesökande har möjlighet att betala ränta och 

amorteringar på lånet. På så sätt begränsas kreditinstitutens framtida kreditförluster, vilket är 

viktigt eftersom huvuddelen av pengarna kreditinstituten lånar ut är spararnas pengar. Under 

kreditprövningsprocessen undersöker kreditinstitutet både den lånesökandens ekonomiska 

ställning men även eventuella tidigare betalningsanmärkningar. Kreditinstituten undersöker 

också eventuella säkerheter som den låneansökande lämnar. Säkerheterna kan vara panträtt i 

fast egendom, aktier, obligationer eller andra värdepapper. Säkerhet kan också vara i form av 
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borgen, vilket innebär att en person förbinder sig att till långivaren betala tillbaka lånet om 

inte låntagaren själv klarar av det (Svenska Bankföreningen, 1999). 

3.3 Intressentteorin 
Ett klassiskt område inom organisationsteorin är intressentsynsättet.  Synsättet utgick 

först från idéer av Chester I. Barnard, vilka senare vidareutvecklades av Herbert Simon 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). Teorin tar fasta på att det råder ett mer eller mindre ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan ett företag och de primära intressenterna, ett beroende som 

vanligtvis grundar sig på någon form av resursutbyte. Det är viktigt att företagsledningen 

hanterar de primära intressenter som bidrar med de resurser som företaget behöver för att 

fortsätta bedriva sin verksamhet (Ljungdahl, 1999).  

Indelningen i primära och sekundära intressentgrupper är typiskt för en 

”instrumentell” syn på företagets intressenter vilket innebär att företagsledningen prioriterar 

krav från de primära intressenterna eftersom de anses viktigast för företagets fortsatta 

verksamhet. Företaget tar egentligen ingen ställning till rimligheten och riktigheten i kraven 

(Ljungdahl, 1999). Med en organisations intressenter menas de individer, grupper och 

organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med organisationen. Det leder till 

att intressenterna och organisationen befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra där 

organisationen måste lita på att intressenterna är villiga att medverka i organisationens 

verksamhet. Omvänt är intressenterna mer eller mindre beroende av organisationen för att få 

sina behov tillfredsställda. Intressenterna kan grupperas i kategorier såsom: ägare, 

intresseorganisationer, anställda och deras organisationer, kunder, leverantörer, långivare, 

revisor, stat och kommun och opinionsbildande grupper. Även företagsledningen är en 

intressent men har också ansvaret för att säkerställa balansen mellan varje intressents bidrag 

och belöningar (Bruzelius & Skärvad, 2004).  
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För att förstå samspelet mellan intressenterna krävs enligt Bruzelius och Skärvad 

(2004) en förståelse för utbytesrelationerna mellan företaget och de olika kategorierna av 

intressenter. Det är nödvändigt att förstå på vilket sätt intressenterna bidrar till företagets 

verksamhet och vilka krav på belöning de ställer för att vara villiga att lämna sina bidrag. 

Intressenternas krav och målet för deras medverkan i organisationen är inte alltid 

överensstämmande, i många fall är de till och med konkurrerande vilket kan leda till 

konflikter mellan de olika intressenterna. Därför är det viktigt att organisationen förstår de 

olika intressentkategoriernas krav. Komplexiteten kan öka ytterligare då en och samma aktör 

samtidigt kan vara kund/leverantör och allianspartner. Ett exempel på det är att för de 

anställda ska få högre löner krävs det antingen att försäljningspriserna måste höjas vilket 

strider mot kundernas krav eller att ägarnas utdelning måste sänkas vilket strider mot deras 

krav. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) arbetar företagsledningen med att säkerställa 

balansen mellan kraven på kort och lång sikt. På kort sikt inriktar ledningen sina 

ansträngningar på att få intressenterna att jämka sina krav, verksamheten får inte äventyras. 

På lång sikt försöker ledningen öka organisationens totala belöningsförmåga. Ökade 

belöningar åt en kategori av intressenter behöver inte betyda minskade belöningar till en 

annan intressentkategori. 

3.4 Asymmetrisk information 
Grunden till teorin om asymmetrisk information lades under 1970-talet av Georg 

Akerlof, Micheal Spence och Joseph Stiglitz vilka år 2001 erhöll Sveriges Riksbanks pris i 

ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin teori. Akerlof var den som mer 

specifikt visade hur informationsasymmetrier kan leda till negativa urval på marknader 

Figur 1. Företaget och intressenterna. Källa: Bruzelius & Skärvad, 2004. Egen bearbetning. 
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(Nobelprize, n.d.). Vid exemplifiering av en marknad för begagnade bilar ligger 

utgångspunkten i problemet att säljaren vanligtvis har bättre information om en begagnad bils 

kvalitet än vad potentiella köpare har (SOU, 2007:55; Molho, 1997). Ett liknande förhållande 

existerar mellan långivare och låntagare. Företag och privatpersoner har tillgång till 

privatinformation om sig själva som marknaden inte kan disponera. Därför kommer inte 

räntan avspegla riskerna i ett kontrakt på ett korrekt sätt. Långivare kan finna svårigheter 

med att avgöra graden av osäkerhet och risk på låntagarnas projekt medan låntagarna själva 

har bättre information om potentiell risk. Dilemmat leder till att det vid projekt med eventuell 

hög grad av risk blir mer lönsamt för långivaren att avstå från att bevilja krediter än att ge 

krediter till en högre ränta som kompenserar risken, ett så kallat negativt urval kan uppstå 

(SOU, 2007:55).  

Då låntagarens risk vid investering är begränsad till förlust av det egna kapitalet, 

skapar en högre andel lånefinansiering incitament för låntagaren att höja risknivån. Därför 

kan höjda räntor leda till att låntagaren ytterligare höjer risknivån för sin investering och 

därav kan långivarna även besitta kostnader för information för att verifiera hur utlånade 

medel används. Sammanfattningsvis kan bristerna på kreditmarknaden innebära att 

långivarnas förväntade vinst på utlåning inte stiger med automatik om låneräntan höjs (SOU, 

2007:55).  

Joseph Stiglitz, som tilldelades nobelpriset tillsammans med Akerlof, visade 

tillsammans med Andrew Weiss att asymmetrisk information kan vara lönsam för banker 

som vill minska kreditförlusten. Det skulle kunna göras genom att avstå från beviljande av 

krediter till privatpersoner och företag som antas ha en hög risk istället för att höja 

utlåningsräntan (SOU, 2007:55).  
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4 Empiri 
 

En kort presentation av respondenterna inleder kapitlet. Information som inhämtats med 

relevans till studiens syfte har bearbetats, sammanställts och ligger till grund för det nedan 

presenterade empiriska materialet.  

 

4.1 Presentation av respondenter 
Sju olika representanter från fem olika bankkontor och två revisionsbyråer har intervjuats 
inför uppsatsen. Kommentarer och åsikter är respondenternas personliga åsikter, inte 
organisationernas. 
 
 

Respondent  Titel Organisation/ort Intervjutyp Intervjudatum 

Gustav Jarlbäck Företags-
marknadschef 

Handelsbanken 
Eskilstuna 

Personlig intervju 12 april-11 

Göran Bjerke Kontorschef  Handelsbanken 
Katrineholm 

Personlig intervju  6 april-11 
 

Kurt. H Högström Chef för 
affärsområde 
företag 

 Länsförsäkringar 
Södermanland 
Bank och 
Försäkringar  
Eskilstuna 

Personlig intervju  11 maj- 11 

Martin Norén Kreditchef för 
företagskrediter 

SEB kort AB 
Stockholm 

Personlig intervju  6 april-11 

Ulf Gustafsson Kreditchef Sörmlands 
Sparbank 
Katrineholm 

Personlig intervju 7 april-11 

Stefan Bengtsson Kontorschef, 
auktoriserad 
revisor, delägare 

Grant Thornton 
Eskilstuna 

Personlig intervju 13 april-11 

Christian Karlsson Revisorsassistent KPMG 
Eskilstuna 

Personlig intervju 4 april-11 

 
 

4.1.1 Handelsbanken. Handelsbankens historia går tillbaka till år 1871 då ett antal 

betydande företag och personer inom Stockholms näringsliv grundade Stockholms 

Handelsbank. Handelsbanken är en av Nordens styrande banker med en balansomslutning 

om cirka 1 500 miljarder kronor. Bankens har cirka 9 000 anställda. Handelsbanken har ett 

brett utbud av finansiella tjänster såsom traditionella privat- och företagstjänster, investment 
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banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad och livförsäkring. 

Handelsbanken har drygt 450 kontor på den svenska marknaden och har nästintill full 

täckning även i de övriga nordiska länderna. I Storbritannien har Handelsbanken ett 90-tal 

kontor. Handelsbankens verksamhet i övriga världen är anpassad för att ge nordiska och 

brittiska kunder bra service samt väcka utländska kunders intresse för affärer relaterade till 

Norden och Storbritannien. Koncernen utgörs av Handelsbanken Fonder, Handelsbanken 

Finans, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek samt Stadshypotek Bank 

(www.handelsbanken.se). 

 
4.1.2 Gustaf Jarlbäck, företagsmarknadschef på Handelsbanken i Eskilstuna. Gustaf 

Jarlbäck har under 15 år arbetat med företagsrelaterade bankfrågor och är sedan år 2007 

anställd på Handelsbankens kontor i Eskilstuna. Arbetet som företagsmarknadschef innefattar 

att leda den dagliga verksamheten, utveckla, styra och följa upp verksamheten, delta i affärer 

och kundmöten, företräda Handelsbanken och knyta kontakter, ha ansvar för lönsamhet, 

kundnöjdhet och personal avseende kontorets företagsmarknad i Eskilstuna.  

Då banken är decentraliserad till sin karaktär är kontoret banken utgår de enligt 

Gustaf från kundens behov och inte från enskilda produkter. Gustaf säger att behovet av 

revisionstjänster finns kvar men att det numera finns det en möjlighet för mindre bolag att 

själva bestämma hur och när revisionen behövs. Oavsett storlek på bolaget ger ”revision en 

kvalitetsstämpel”. Han beskriver ett sannolikt scenario där ett nystartat aktiebolag, med 

aktiebolagskrav på 50 000 svenska kronor, väljer att inte ha reviderade räkenskaper gör det 

medvetet då ingen önskan om extern finansiering finns det vill säga att de är 

självfinansierade. De bolagen kanske väljer att i framtiden arbeta utan en revision, likaså 

vilande bolag eller bolag utan anställda.   

Vid fråga gällande mindre summor berättar Gustaf att kontoret inte har nekat någon 

kund kredit på basis av avsaknad av reviderad information. Gustaf upplever dock att 

kunderna själva fortfarande efterfrågar revision.  

Kraven för att få beviljad kredit från Handelsbanken hänvisas till bankrörelselagen 

2kap 13§, 1987:617 och sammanfattas av Gustaf som ett krav på återbetalningsförmåga det 

vill säga att ”kredit endast får beviljas om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen” samt att det krävs en betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i 

form av borgen. Aspekter som kan vara av intresse innan återbetalningsförmågan speglas är 

förtroendeaspekterna, banken vill veta vem personen bakom företaget är. Kravet på revision 

är ingen stor fråga i dagens läge då de företagskunder som vill låna från banken själv 

efterfrågar revision. Det finns ingen påtryckning från bankens sida där de explicit formulerar 
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krav på kunden utan snarare existerar en samsyn mellan banken och kunderna. Gustaf menar 

också att det inte endast är ur kreditsynpunkt företagen efterfrågar revision, även andra 

intressenter till företagen efterfrågar det. Kunden är oftast i behov av kvalificerad finansiell 

rådgivning där revision är en del i en större helhet. 

Bedömningsprocessen vid kreditgivning ska vara informativ, korrekt och mynna ut i 

ett beslutsunderlag. Processen är likartad hos alla kontor i landet men exakt hur den ser ut är 

en intern fråga. Vid större och mer komplexa affärer där riskerna är större krävs mer resurser, 

tid och analys. En naturlig del av Handelsbankens filosofi är att det lokala kontoret vänder 

sig till sitt regionkontor vid större krediter, då risken antas öka, för att få assistans vid 

bedömning. Om beslutsinstansen är högre upp än det lokala kontoret är det oftast sådana 

kunder/bolag där lagstiftaren själv ansett att de ska ha revision. En bedömningsprocess på 

Handelsbankens kontor kan gå snabbt, banken kan om ärendet involverar rätt kund, rätt affär 

samt rätt upplägg tämligen omgående komma fram till ett beslut. 

Tillämpningen av aktuell kreditmodell som används är en intern angelägenhet där 

kontoret tar fasta på återbetalningsförmåga, risker för finansiella påfrestningar beaktas samt 

vilken finansiell motståndskraft bolaget anses ha. Säkerheter som ett bolag kan ha är till 

exempel företagsinteckningar, pantbrev, borgen med mera. Säkerheter värderas alltid vid en 

årlig genomgång, ett så kallat limitpliktigt engagemang följs upp kontinuerligt. Då bankens 

kunder fortfarande har reviderade räkenskaper har processen ej omarbetats. Långvariga 

relationer till kunder skapar en bättre kännedom om respektive part, banken arbetar medvetet 

med att förena en god kreditkompetens med en stark lokal kännedom om företagen/kunden. 

Om bolagen redan är kunder på kontoret finns en bättre kännedom vilket allt annat lika är 

positivt. Företag som under lång tid haft relation med banken men som ej reviderar kommer 

att bedömas från fall till fall. Om företagen dock fortfarande har revision kan en långvarig 

relation till banken skapa en positiv förutsättning gentemot nya kunders kreditbeviljande. 

Gustaf tror att reviderade räkenskaper kan ses som onödiga av kunder som inte har 

några eller få anställda eller har en ringa omfattning av verksamheten men att de flesta bolag 

ändå kommer att efterfråga andra sorters konsultationstjänster och rena administrativa 

tjänster. Revisionsbyråerna har redan påbörjat en utökning av sitt utbud och breddar sina 

tjänster kopplat till kundföretagen. 

Gustaf förde på tal att statistik visar att antal nystartade aktiebolag på den lokala 

marknaden har ökat. Självfallet är ökningen konjunkturbetingad men det bedöms finnas en 

förskjutning mot aktiebolagsformen från andra bolagsformer. I och med avskaffandet av 

revisionsplikten i samspel med det minskade kravet på aktiekapital från 100 000 till 50 000 
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kr tror Gustaf att andelen företag som väljer att inte revidera ändå kommer att öka på sikt. 

Vid mindre krediter till företag utan revision kan det bli aktuellt med förslag om 

borgensförbindelse där ägaren får ta personligt ansvar. Det finns ingen central policy på de 

lokala bankkontoren utan Handelsbanken litar på kontoren och att medarbetarna fattar kloka 

beslut.  

 

4.1.3 Göran Bjerke, kontorschef på Handelsbanken i Katrineholm. Göran Bjerke är 

kontorschef på Handelsbankens kontor i Katrineholm. Där är han ansvarig för att leda 

kontoret och de anställda vilket omfattar två personer som behandlar företagsfrågor, två 

privatrådgivare samt två placeringsrådgivare. Handelsbanken är en decentraliserad 

organisation vilket gör att kontoret alltid har första beslutet och därav har Göran egen 

beslutanderätt för Katrineholms kontor. Ett gammalt uttryck som används inom banken är 

”kyrktornsprincipen” vilket beskriver det område en bank ska verka i, det vill säga området 

som kan ses från toppen av ett kyrktorn är området det lokala kontoret ska verka i för att vara 

nära kunden. 

Under 20 procent av kontorets kunder är småföretagare men enligt Göran har ingen 

påverkan skett på banken då de i grunden fortfarande kräver reviderade räkenskaper. 

Undantaget för att bekräfta regeln finns i form av beviljande av mindre krediter. För att bli 

beviljad kredit granskas kundens återbetalningsförmåga och därefter diskuteras säkerheten. 

Banken måste kunna tro på idén som säljs av företagaren samt ägarens personlighet. 

Processen vid kreditbedömning börjar vid ett personligt möte med kunden där han eller hon 

presenterar sin företagsidé, affärsplan och budget. Under mötet skall det framgå hur stor 

kredit som önskas samt vad medlen ska användas till, även hur stor andel kunden själv bidrar 

med i sitt projekt ska redovisas. Affärbedömningsblanketter används och med hjälp av 

nyckeltal kan en rating mellan ett och fem tas fram där ett representerar vad som är bäst 

vilket innebär lägst risk. Ratingen består av två olika delar: finansiella påfrestningar samt 

finansiell motståndskraft. En kund med lägre rating (närmare fem) kan få dyrare kostnad för 

krediterna på grund av företagets kapitaltäckningskostnad. Om kunden har en kvalificerad 

revision eller inte är av stor vikt då banken granskar företagets årsredovisning från tre år 

tillbaka vid etablerade företag. Vid förfrågningar om stora krediter från etablerade företag tar 

processen cirka 14 dagar medan det vid nystartade företag först tar några dagar innan besked 

ges om fortsatt granskning kommer att ske eller inte och därefter fortsätter eventuell 

bedömningsprocess. Kunder som sedan tidigare har kredit inom Handelsbanken analyseras 

en gång per år där banken får information om företagets syn på kommande lån. Att tidigt veta 
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om en kund ämnar söka kredit hos banken igen kortar av tiden för processen, det vill säga 

långa relationer med banken kan löna sig vid behandling av mindre krediter. Avskaffandet av 

revisionsplikten har ej förändrat kreditbedömningsprocessen hos Handelsbanken på grund av 

deras fortsatta krav för revision, dock medföljer det extra krav på företag utan reviderade 

räkenskaper i form av utökad granskning. Om ett mindre företag har valt att entlediga sin 

revisor på grund av ekonomiska aspekter kan kontoret enligt Göran redan från början fundera 

över om företaget bör beviljas krediter.  

Göran tror att färre småföretag i framtiden kommer välja bort sin revision än vad som 

först diskuterades. Han tror istället att nya krav kan komma att ställas på revisorn i situationer 

då småföretagarna har möjlighet till att förhandla om till exempel priset på tjänsterna. Därav 

kan företagen få bättre villkor som gör att de har kvar sin revision. Han tror även att 

leverantörer kan komma att ställa revisionskrav på sina kunder för fortsatt samarbete. Något 

substitut för revisionen har inte överlagts då kravet på revision kvarstår i banken.   

 

4.1.4 Länsförsäkringar Södermanland Bank & Försäkring. När Länsförsäkringar 

Södermanland grundades år 1846 ägnade de sig endast åt brandförsäkring. Idag erbjuder de 

inom område bank det mesta för privatpersoner och lantbruksföretag och de allra flesta 

produkter inom försäkring  

Länsförsäkringar Södermanland är ett lokalt, kundägt och självständigt bolag. De ägs 

av sina 100 000 kunder.  Länsförsäkringar Södermanland är både en bank och ett 

försäkringsbolag och erbjuder tjänster inom områdena Betala, Låna, Spara och Försäkra. 

Sedan år 2007 erbjuder banken även fastighetsförmedling. Huvudkontoret ligger i Nyköping 

men har även kontor i Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm. Totalt har Länsförsäkringar 

Södermanland cirka 125 medarbetare. 

Länsförsäkringar Södermanlands ambition är att alltid ha de mest nöjda kunderna och 

visionen är att ha mer än hälften av sörmlänningarna som kunder (www.lansforsakringar.se). 

 

4.1.5 Kurt H Högström, chef för affärsområde Företag på Länsförsäkringar 

Södermanland Bank & Försäkring. Kurt H Högström är sedan 10 år tillbaka chef för 

affärsområde Företag på Länsförsäkringar Södermanland. I sitt tidigare yrkesliv arbetade han 

bland annat som idrottslärare, fritidsledare och med organisationsutveckling innan han blev 

anställd på Försäkrings-sidan hos Länsförsäkringar Södermanland. Som chef arbetar Kurt på 

strategisk nivå, det vill säga han har det övergripande ansvaret för sitt affärsområde där 31 

personer arbetar. Kurt sitter också i ledningen för Länsförsäkringar Södermanland. 
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Affärsområdet företag har ett övergripande uppdrag: ”att serva företag i Södermanland”. 

Cirka 30 procent av bankens företagskunder är små bolag och 94 procent av bankens 

företagskunder har färre än tio anställda.  

Vid kreditförfrågningar kommer Länsförsäkringar Södermanland inte alltid kräva en 

komplett revision av de små bolagen. I vissa fall kan balans- och resultatrapporter samt 

budgetar ersätta revisionen. 

Kurt berättar att Länsförsäkringar Södermanland inte har sett någon stor förändring 

hos kunderna efter avskaffandet av revisionsplikten och han tycker inte heller att det har 

blivit svårare att få kredit på banken. Banken har få bolag utan revision som ansöker om 

kredit. De grundläggande kraven för att få låna från Länsförsäkringar Södermanland är först 

och främst att kredittagaren sedan tidigare är kund hos banken men även att banken tror på 

bolagets idé och att bolaget har acceptabla siffror då banken tittar på årsredovisningen tre år 

bakåt.  

Vid bankens kreditbedömningsprocess används Länsförsäkringars 

kreditberedningssystem där uppgifter om bolaget matas in. Det är viktigt att banken fått in 

alla uppgifter de behöver av kunden, om så är fallet och krediten är liten kan kunden få svar 

”vid sittande bord”. Vid större krediter eller om bedömningen är svår kan det ta cirka en och 

en halv vecka, i extrema fall ytterligare en vecka. Länsförsäkringar Södermanland ger inte 

sämre lånevillkor efter avskaffandet på grund av att de anser att riskerna är desamma som 

tidigare. Det finns många risker vid utlåning till både stora och små bolag exempelvis att 

affärsidén inte är bärande, konjunkturkänslighet eller att något händer med nyckelpersoner. 

Länsförsäkringar Södermanland lägger stor vikt vid att försöka stödja företaget för att få en 

så human lösning som möjligt om det uppstår problem. 

 Riskerna kan absolut minskas genom kreditvillkor då banken bland annat ger högre 

räntor till de bolag som anses utgöra en större risk.  

Kurt tror att ett antal företag kommer att välja bort revisionen efter avskaffandet. Han 

tror främst att det antingen är de bolag med litet kreditbehov som kommer att välja bort 

revisionen eller att nystartade bolag inte väljer någon revisor från början. Kurt tror inte att det 

finns någon annan information som kan ersätta revisionen och ge samma genomlysning av 

bolaget. Han tror däremot att de kunder som inte har så stort kreditbehov istället kommer att 

anlita bokföringsbyråer eller redovisningskonsulter istället för revisor vilket gör att Kurt tror 

att bokförings- och konsultationstjänsterna kan komma att utvecklas. Kurt tror därför att det 

kan löna sig för små bolag att inte ha revisor.  

Vi frågan om långa relationer har någon betydelse vid kreditbedömningsprocessen 
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säger Kurt att det inte spelar någon roll om kunden är ny eller gammal, processen tar ändå 

lika lång tid på grund av att kunden måste passa in i bankens regelverk. Däremot om 

kreditbedömningen är lite osäker kan en lång relation spela en stor roll då banken vet att 

kunden är att lita på. Länsförsäkringar Södermanland är mycket måna om sina kundrelationer 

där Kurt anser att båda parter ska tycka att det är kul att göra affärer med varandra. Därför 

har i dag banken kundrelationer som har varat i över 50 år.  

 

4.1.6 SEB. År 1856 startade André Oscar Wallenberg Sveriges första privatbank, 

Stockholms Enskilda Bank, SEB. Efter ett samgående under 1900-talet med Skandinaviska 

Banken byttes namnet till Skandinaviska Enskilda Banken. Efter starten har 120 förvärv och 

samgåenden skett vilket lett till att SEB är en av norra Europas ledande banker. SEB finns 

representerat i ett 20-tal länder runt om i världen och de har kontor i alla världens viktigaste 

affärscentra. Entreprenörskap, internationell närvaro och långsiktiga relationer är SEBs 

viktigaste framgångsfaktorer. SEB har drygt 17 000 anställda och erbjuder sina kunder 

rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. SEBs vision är: ”att vara den mest 

pålitliga partnern för kunder med ambitioner” (www.sebgroup.com).  

SEB kort AB är ett helägt dotterbolag till SEB AB. Totalt i de nordiska länderna 

administrerar SEB kort 3,3 miljoner betal- och kreditkort. Korten banken erbjuder är Diners 

Club, Mastercard, Eurocard och Visa samt ett flertal andra profilerade kort. Den primära 

målsättningen för SEB kort är att ”sälja och utveckla trygga och felfria betal- och 

kortlösningar både för privatpersoner och företag” (www.seb.fi)   

 

4.1.7 Martin Norén, kreditchef företag på SEB kort AB i Stockholm. Martin Norén 

arbetar som kreditchef för företagskrediter på SEB kort AB. Han är totalansvarig för 

avdelningen som består av 16 personer. Martins arbetsuppgifter är personalansvar, 

kostnadsbudgetansvar samt ansvar för kreditförlust, kreditpolicy, kreditinstruktion och 

kreditkommittén. Han har varit verksam i branschen i totalt 16 år. Enligt Martin arbetar SEB 

kort med försäljning och marknad, inte med intäkter. Hela 90-95 procent av bankens kunder 

är småföretagare men det är, enligt Martin, lite för tidigt för ett utlåtande om betydelsen av 

avskaffandet av revisionsplikten. Vad banken sett hittills har den haft en väldigt liten 

påverkan.  

De grundläggande kraven för att få kredit från SEB kort är olika beroende på om det 

gäller etablerade företag eller nystartade företag. Sedvanlig företagsbedömning görs för 

etablerade företag vilket omfattar, affärsidé, kassaflöde, konsolideringsgrad och resultat för 
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de två föregående åren. För nystartade företag bedöms ägarna och ägarborgen krävs alltid. En 

till en början automatiserad modell används vid kreditbedömningsprocessen vilken är 

densamma nu som innan avskaffandet. Efter 30-50 bedömningskriterier kan utfallen ”nej”, 

”ja” och ”kanske” uppstå. Vid ett ”kanske” går ärendet vidare till manuell bedömning. Av 

alla ansökningar som banken tar emot beviljas 90 procent varav 15 procent får ”ja” på en 

gång och 75 procent genomgår ytterligare prövning innan beviljande. Målsättningen för 

processen är tre dagar men kan ske på samma dag beroende på ärendets art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Martin tror inte att de företag som inte har reviderade räkenskaper kommer att få 

svårare att få kredit än de som har revisor, eventuellt kan företagen utsättas för extra 

”checkpoints”. Inte heller har företagens lånevillkor försämrats. Banken har pratat om att ge 

kunder utan revisor dyrare lån men har bestämt att de ska behandla alla kunder lika. De risker 

som kan finnas vid utlåning till små bolag är sedvanliga kreditrisker men även 

bedrägeririsker, förfalskade ansökningar och skimning. Riskerna kan begränsas med 

kreditvillkor till exempel genom att nystartade företag får en viss limit på krediten vilken 

senare kan bytas till olimiterad kredit om kunden sköter sina betalningar. 

Vid frågan om det finns annan information som kan ersätta revisionen svarar Martin 

att banken kan öka kommunikationen med kunden och gå djupare in på individen då det är 

han eller hon som ansvarar för företaget. 

SEB kort erhåller 50 procent av sina kunder från SEBs kontor men även från deras 

webbsida. Många kunder blir sedan långvariga kunder (mer än ett år) i banken. Långa 

relationer är viktiga för banken då de får tillgång till information om kundens 
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Figur: 2. Källa: Martin Norén, 2011-04-07. Egen bearbetning. 
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betalningsförmåga över åren.  

Martin tror att nyttan med revisorn väger upp kostnaden men samtidigt att det 

eventuellt kommer ske en prissänkning för revisionen efter avskaffandet då det är fritt för 

småföretagarna att välja bort revisorn. 

 

4.1.8 Sörmlands Sparbank. På 1800-talet bildades Nyköpings Sparbank och två 

decennium senare bildades även Oppunda Sparbank. Efter 140 år av egen verksamhet 

fusionerade bankerna och kom tillsammans att bilda Sparbanken Sörmland. År 1998 

förvärvade Sparbanken Sörmland fem föreningsbankskontor och antog formen som finns 

idag. Under 2004 ändrade banken namnet till Sörmlands Sparbank. Banken har nu funnits i 

179 år och är en av få som endast verkar lokalt vilket gör att deras viktigaste utgångspunkt är 

en verksamhet som bygger på en lokal närvaro.  Då bankens åtta kontor är lokaliserade runt 

om i Sörmland har de alltid sina resurser, support och kompetens nära sina kunder 

(www.sormlandssparbank.se). 

 

4.1.9 Ulf Gustafsson, kreditchef på Sörmlands Sparbank i Katrineholm. Ulf 

Gustafsson arbetar som kreditchef på Sörmlands Sparbank där hans arbetsuppgifter är 

allmänna chefsuppgifter. Han kom till banken år 1996 och hade dessförinnan arbetat som 

ekonom och säljare. Sörmlands Sparbank är en decentraliserad organisation med totalt cirka 

200 anställda med kontor i Flen, Oxelösund, Katrineholm, Vingåker, Nyköping. Ulf har 

ingen exakt siffra men majoriteten av bankens kunder är småföretagare. 

Ulf berättar att avskaffandet av revisionsplikten hittills inte påverkat verksamheten på 

företagssidan. Få företag har startat upp en verksamhet utan revisor och antalet företag som 

valt att välja bort sin revision är också få. Ur allmänt perspektiv ser Ulf fördelar för 

näringslivet eftersom det förenklar för små företagarna, vilket är positivt.  

Det grundläggande kravet för att få låna från Sörmlands Sparbank är, enligt Ulf, att 

kunden klarar att betala tillbaka lånet oavsett om kunden har revisor eller inte. Vid 

ansökningar av kredit på över en halv miljon kronor beslutar en kreditkommitté om kunderna 

blir beviljade kredit. I kreditbedömningsprocessen granskar banken företagets 

verksamhetsrisk, finansiell risk samt återbetalningsförmåga. Banken tittar även på 

kvantitativa parametrar som består av ett antal nyckeltal samt på kvalitativa parametrar med 

så kallade mjuka värden vilka består av ägare, ledning, affärsidé och god ordning i företaget. 

Vidare granskas företagens årsredovisning från tre år tillbaka men även budget för tre år 

framåt. Vid mindre kreditförfrågningar kan svar ges samma dag medan större 
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kreditförfrågningar tar lite längre tid. Ulf tror att processen kommer att bestå även efter 

avskaffandet av revisionsplikten men kan eventuellt behöva kompletteras med ytterligare 

frågor. Den modell banken använder sig av är enkla kassaflödessnurror där banken bland 

annat undersöker återbetalningsförmågan samt framåtriktat kassaflöde. 

Ulf anser inte att det blivit svårare för de små bolagen att bli beviljade lån efter 

avskaffandet. Banken bedömer risk och väsentlighet där bankens skicklighet i bedömningen 

är avgörande, på så sätt blir inte reviderade räkenskaper avgörande om kunden beviljas lån 

eller inte. Ulf kan inte se att lånevillkoren för bolag som saknar revisor har försämrats efter 

avskaffandet utan säger att alla måste gå igenom samma kreditbedömningsprocess. Det blir 

inte heller några dyrare lån på grund av att bolag inte har revisor. Ulf säger att banken 

generellt inte kommer att kräva revisor men att det ibland behövs, speciellt när det gäller 

större bolag.  

Annan information som enligt Ulf eventuellt kan ersätta revisionen kan vara en 

bokslutsrapport eller att kunden vid regelbundna möten med banken lämnar egna rapporter 

om företaget. På frågan om långa relationer med kunderna påverkar utlåningsprocessen 

svarar Ulf att relationerna har betydelse. Han säger att det alltid är lättare att göra affärer med 

en känd kund eftersom kreditbedömningsprocessen går snabbare då banken har god 

kännedom om kunden.  

Ulf tror att det inte alltid lönar sig för mindre bolag att ha en revisor eftersom bolagen 

inte i samma utsträckning har lika stor nytta som stora bolag har av kvalitetsstämpeln som 

revisionen ger. Många gånger kan en ägare i ett litet bolag själv bidra med riskkapital för att 

visa att han är beredd att satsa på det han tror på.  

Avslutningsvis har avskaffandet av revisionsplikten, enligt Ulf, inte medfört att små företag 

fått det svårare med att bli beviljad extern finansiering. 

 

4.1.10 Grant Thornton. Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och 

konsultföretag för entreprenörer och entreprenörsföretag. Företaget har 25 kontor runtom i 

Sverige och har cirka 900 medarbetare. Grant Thornton är medlem i Grant Thornton 

International vilken är en av världens ledande paraplyorganisationer av självständigt ägda 

och styrda revisions- och konsultföretag.  Grant Thornton har ett komplett utbud av tjänster 

för företag och de brinner för att hjälpa företag med deras ambitioner att växa och utvecklas. 

Tjänster finns inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Grant Thorntons vision 

är ”att vara marknadsledande rådgivare till ägarledda företag och därmed verka för ett 

välmående näringsliv i Sverige” (www.grantthornton.se). 
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4.1.11 Stefan Bengtsson, kontorschef och auktoriserad revisor på Grant Thornton i 

Eskilstuna. Stefan Bengtsson började sin karriär på Ernst & Young i Göteborg där han 

arbetade med kommunal revision och utbildning. Han blev kvar där i tio år innan han för 

cirka tio år sedan kom till Eskilstuna och började arbeta som kontorschef för Grant Thornton 

på deras lokala kontor. Endast anställda inom Grant Thornton kan köpa organisationens 

aktier och är därför ägarledda av 120 av sina medarbetare däribland Stefan. Kontoret i 

Eskilstuna rymmer 28 anställda vilka är uppdelade på hälften redovisning och hälften 

revision där de vänder sig till små och stora ägarledda företag. 

Enligt Stefan började kontoret redan vid debatt om avskaffandet av revisionsplikten 

för fyra år sedan att förbereda sig genom att göra en större satsning och utveckling av 

redovisningen. Stefan känner sig inte orolig över lagändringen och tror att banker kommer att 

tveka vid större utlåning till företag utan revision vilket gynnar revisionstjänsterna. Någon 

undersökning bland småföretagare har inte gjorts men en dialog har förts med kunderna. I 

vissa fall väljer kunderna själva bort revisionen medan Stefan ibland råder klienten att välja 

bort honom som revisor. Grunden för hans egna beslut ligger i att företagen är av sådan 

omfattning att de inte behöver revision samt att de inte har några externa intressenter som 

skulle begära det. Stefan anser att det är bra för företagen att välja själva och att de då får en 

chans att inse nyttan med revisionen. Om de väljer att avstå från revision är det troligt att de 

väljer andra tjänster som till exempel rådgivning eller konsultation. Anledningen att ha kvar 

revision tror Stefan är kvittot på att allt är rätt samt att revisorn även kan fungera som ett 

bollplank vilket många småföretagare uppskattar. 

Effekten av avskaffandet av revisionsplikten är inget som oroar Stefan då 

organisationen fortfarande växer. Marknaden i Eskilstuna har en positivt stabil nivå och även 

om företag väljer bort revisionen kommer andra tjänster fortfarande vara av intresse. Från 

revisionsbyråns synvinkel kommer troligtvis förekomsten av uppdrag att fastställa 

bokslutsrapporter samt rådgivningen till företagen öka. Stefan tror att det kommer bli 

viktigare för dem att vara aktiva gentemot kunden för att visa värdet av vad de kan tillföra.   

Inom Grant Thornton sker interna utbildningar löpande för personal och en tydligare 

karriärplan för att bli auktoriserad redovisningskonsult har tagits fram. Idag finns både titeln 

auktoriserad revisor samt godkänd revisor, Stefan tror dock att det i framtiden endast kommer 

att finnas en titel som resultat av de två olika. Han tror även att revisionen kommer bli mer 

kontrollerande i mycket stora företag medan det i små företag kommer bli allt mer viktigt 

med relationer till individerna. Som tillägg berättar Stefan att de hoppas på att kriterierna för 
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vem som får kalla sig ett litet bolag höjs vilket de skulle finna roligare och mer intressant. 

 

4.1.12 KPMG. KPMG tillhandahåller branschspecifika och kvalificerade tjänster 

inom revision, skatt och rådgivning. KPMG har ett globalt nätverk vilket gör att företaget är 

ett av världens ledande kunskapsföretag med 138 000 medarbetare i 700 städer i 150 länder 

med en omsättning på 19,8 miljarder amerikanska dollar. 

 I Sverige har KPMG starkt lokalt stöd med 1 500 medarbetare, bestående av 327 

auktoriserade revisorer, 133 godkända revisorer och 309 konsulter på 60 orter. Företaget har 

83 delägare och en omsättning på 1900 miljoner svenska kronor.  Verksamhetens arbetsidé är 

att skapa värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad genom verksamhetens kunskap. 

Företagets vision är att vara ledande på marknaden (www.kpmg.se). 

 

4.1.13 Christian Karlsson, revisorsassistent på KPMG i Eskilstuna. Christian 

Karlsson har sedan två år tillbaka arbetat på KPMG:s kontor i Eskilstuna. Företaget finns 

globalt i 140 länder och har 1000 av sina anställda i Sverige. De riktar sig primärt mot 

revision och bokföring i stora ägarledda företag. Vid debatt om avskaffandet av 

revisionsplikten började KPMG förbereda sig inför lagändringen genom att öka sina tjänster 

inom konsultation och bokföring. Varje auktoriserad och godkänd revisor har mellan 100-300 

uppdrag och avstämning med delar av kundkretsen har gjorts för att kontoret ska få en bild av 

omfattning av effekten. Den genomgående inställningen hos kunderna har varit positiv och 

endast ett obetydligt antal företag har valt att inte ha reviderade räkenskaper.  

Christian tror att vissa banker kan upprätthålla kravet på revision vilket är en 

anledning till att företagen fortfarande kan komma att efterfråga KPMGs tjänster. Han säger 

även att kunderna ser KPMG som ett mervärde då revisorerna inom organisationen ger 

företagarna en bättre överblick över företagets ekonomi samt är uppdaterade på gällande 

lagstiftning. Christian säger att trots att lagförändringen trätt i kraft är det många kunder som 

stannar kvar hos KPMG. Anledningen till att vissa väljer bort sin revision kan enligt honom 

vara av ekonomiska skäl eller att företaget besitter tillräcklig kompetens i förhållande till 

företagets omfattning. Kontoret i Eskilstuna räknar inte med att avskaffandet ska ge någon 

större effekt på deras verksamhet och har fortsatt nyanställa personal. Några utökningar har 

gjorts inom konsultations- och bokföringsområdet men något nytt utbud av tjänster gentemot 

kunder kommer inte att finnas. Allt som allt tror Christian att fler nystartade bolag kommer 

välja att avstå från revision men att revisorsyrket kommer att bestå. Han menar dock på att en 

ökning av redovisningskonsulter kan utvecklas med tiden. 
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5 Resultat 
 

Kapitlet innehåller resultat av det empiriska materialet som erhölls vid utförda intervjuer.  

I slutet av kapitlet finner läsaren ett sammanfattande svar på arbetets syfte. 

 

5.1 Resultat från intervjuer 
Utförda intervjuer ligger till grund för resultatet som redovisas nedan. I många frågor 

har respondenterna samstämmiga åsikter medan det i andra fall råder delade meningar. 

Utifrån respondenternas svar kan vi urskilja likheter och olikheter vilket senare i arbetet 

resulterar i våra slutsatser. 

 

5.1.1 Avskaffandet av revisionsplikten. Resultatet visar att ingen eller liten påverkan 

hittills skett på respektive bank. Anledningarna till det är både fortsatt krav på revision men 

även att det är för tidigt att bedöma hela effekten. Majoriteten av bankerna ser avskaffandet 

som positivt och ur ett allmänt perspektiv ser fördelar för näringslivet då det förenklar för 

småföretagarna. Anledningen till att små företag väljer bort revisionen är av blandade 

meningar hos respondenterna. Vissa tror att företagen kan få bättre möjlighet till 

prisreducering i och med den förhandlingsposition som uppstår när revisionen blir 

efterfrågestyrd. Därav kan företagen få bättre villkor som gör att de kan ha kvar sin revision. 

En annan respondent är av synpunkten att det kan vara externa intressenter som efterfrågar 

revision vilket leder till att företaget väljer att bibehålla sin revisor.  

 

5.1.2 Banker som kreditgivare. Det mest grundläggande kravet för att bli beviljad 

kredit från bankerna oavsett om företagen har revisor eller inte är återbetalningsförmåga. Ett 

annat kompletterande krav kan enligt respondenterna vara att säkerhet för krediten måste 

lämnas i form av borgen, pantbrev eller företagsinteckning.  

Resultatet visar att två kärnpunkter kan urskiljas i responderande bankers 

kreditbedömningsprocess, dels revisionen, dels en samling av variabler som infattar bland 

annat risker, återbetalningsförmåga, affärsidé, ägarens personlighet, företagets ledning med 

mera. En av de fem responderande bankkontoren svarade att de fortfarande kräver revision 

av företag som vill få kredit i banken, medan övriga bankkontor i huvudsak utgår från 

kundens återbetalningsförmåga för att sedan komplettera med information av projektet och 

ägarna. Få om ens någon av bankerna har hittills nekat en kund kredit på grund av avsaknad 
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av revision.  

Tiden som en kreditbedömningsprocess tar är beroende av storleken på krediten. Vid 

mindre krediter varierar svarstiden, besked kan komma samma dag eller inom en vecka. 

Svarstiden beror ofta på om och när banken fått tillräcklig och relevant information om den 

sökande. Större krediter tar normalt sett längre tid. Vid förfrågning från företag som är 

etablerade på marknaden kan det ta upp till fjorton dagar.   

Resultatet visar att det inte har blivit svårare för små bolag att bli beviljade extern 

kredit efter avskaffandet. Möjligtvis kan extra kontrollfrågor utöver standardfrågorna 

förekomma för att skapa en större tilltro till kunden för att därmed minska risken vid 

utlåning. Ett av de intervjuade bankkontoren tror att antalet småföretagare som väljer bort 

revisionen kommer vara mindre än vad som först diskuterats medan en annan respondent är 

av annan åsikt. Han tror att det för mindre bolag inte alltid lönar sig att ha en revisor eftersom 

de inte har lika stor nytta av kvalitetsstämpeln jämfört med större bolag. 

 

5.1.3 Kreditrisker. Vid mindre krediter tar bankerna en lägre risk eftersom storleken 

på kapitalet de förlorar om kunden inte klarar av att betala tillbaka pengarna inte är ansenlig. 

Ju större krediten är desto högre blir risken. Resultatet visar att alla respondenter är ense om 

att det vid bedömning av större krediter krävs mer resurser, tid och analys vilket gör att de 

lokala kontoren i många fall tar hjälp av sitt regionkontor. Vid större krediter spelar 

betydelsen av en revision en stor roll, ett bolag utan revision ses som ett bolag med högre 

risk. På frågan om högre risk ger högre lånevillkor i form av högre räntor visar resultatet att 

flera av bankerna har talat om att ge sämre villkor till de företag som inte har revision men att 

de endast är två av dem som i vissa fall har det i praktiken. Risker som kan finnas vid 

utlåning till små bolag är sedvanliga kreditrisker men också bedrägeririsker, förfalskade 

ansökningar och skimning. Riskerna kan begränsas med kreditvillkor. 

 

5.1.4 Långa relationer.  Resultatet visar att alla responderande bankkontor är överens 

om att långa relationer påverkar interaktion med kund. Ett exempel är 

kreditbedömningsprocessen där processen förkortas och kunden kan få ett snabbare besked. 

Ett par av bankkontoren har regelbundna möten med kunden där företagets ekonomiska 

situation diskuteras samt där frågan om kunden ämnar söka kredit nästkommande år 

överläggs. Förfrågningar som framförts vid tidigare möte leder till att banken i förtid kan 

samla den information som behövs. Företagen kan då vid sin förfrågan omedelbart få ett 

positivt svar.  En fördel enligt respondenterna är att långa relationer kan bidra till att banken 
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får information om kundens betalningsförmåga över åren.  

Även om långa relationer är av stor vikt har det enligt vissa banker ingen betydelse 

vid beviljande av stora krediter, då kräver bankerna alltid revision. Vid mindre krediter kan 

långa relationer substituera revisionen, eftersom banken har god kännedom om kunden 

samtidigt som storleken på lånet är av relativt oansenlig karaktär. 

 

5.1.5 Innebörden av avskaffandet av revisionsplikten. Resultatet visar att avskaffandet 

av revisionsplikten inte medfört några större problem för småföretagarna att få extern 

finansiering. Ofta beror beskedet om beviljande av kredit på företagets omfattning, hur 

många kunder företaget har och därav hur stabilt företaget är. Som tidigare nämnts kan 

karaktären av företagets relation till banken vara av betydelse vid kreditgivning. Är 

relationen god kan det vara en fördel vid kreditbedömningen. Det råder delade meningar 

bland responderande banker om kravet på revisionen. Det gör att företag utan revision kan bli 

nekade finansiering hos en bank medan de kan bli beviljade hos en annan. Om det dock 

endast gäller mindre krediter är det ingen av responderande banker som på grund av 

avsaknad av revision kommer neka ett företag kredit om de kan uppvisa annan relevant 

information. 

Utifrån utförda intervjuer kan det tydas att vissa banker kan komma att få ägna mer 

tid åt att finna relevant information för bedömning av kunden. Att en information kan 

substituera revisionen tror respondenterna inte kommer att finnas. Ett par av respondenterna 

anser att alternativ information till revisionen kan vara information som redan finns men som 

kan utvecklas och användas för att komplettera de grundläggande frågorna. Exempel kan 

vara bokslutsrapporter eller regelbundna personliga möten med banken där kunden lämnar 

egna rapporter om företaget. Att hitta kompletterande information till de standardiserade 

beslutskriterierna kan vara både tidskrävande och dyrt. Samtliga responderande banker 

använder sig av olika kriterier för att bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga. Ett par 

av dem använder sig även av revisionen som beslutsunderlag. De känner att någon annan 

information inte är lika tillförlitlig som revisionen och därför väljer att även i fortsättningen 

inkludera den i beslutsunderlaget. Tiden och kostnaden för informationsinsamling kommer 

därför inte att påverka dem i lika stor grad som det påverkar bankerna som är villiga att 

bevilja kredit till företag utan revision. 
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5.2 Revisionsbyråerna 
Resultatet visar att de båda intervjuade revisionsbyråerna delvis har olika inriktning i 

sin kundkrets. Den ena revisionsbyrån inriktar sig mot stora ägarledda företag medan den 

andra inriktar sig mot både små och stora ägarledda företag det vill säga företag där ägaren är 

aktiv i företaget. Båda respondenterna började redan när debatten om avskaffandet av 

revisionsplikten startade för fyra år sedan att förbereda sig inför lagändringen genom att öka 

sina tjänster inom konsultation och bokföring. Resultatet visar att respondenterna inte känner 

sig oroliga över lagändringen och tror att bankerna kommer att tveka vid större utlåning till 

företag utan revision vilket gynnar revisionstjänsterna.  

Någon direkt undersökning om effekterna av avskaffandet har respondenterna inte 

gjort. Däremot har de fört en dialog med kunderna om de vill ha kvar sin revision. Den 

genomgående inställningen där har varit positiv och endast ett obetydligt antal företag har 

valt att inte ha kvar reviderade räkenskaper. I vissa fall har kunderna själva valt bort 

revisionen men det har även hänt att revisionsbyrån rekommenderat klienten att välja bort 

revisionen. 

Anledningen till att vissa väljer bort sin revision kan vara på grund av ekonomiska 

skäl eller att ägaren har tillräckligt kompetens för företagets omfattning. Resultatet visar att 

många små företag behöver rådgivning vid olika beslut vilket gör att många småföretagare 

uppskattar revisionstjänsten. 

Det kommer inte att bli någon efterfrågan på ett nytt utbud av tjänster men från 

revisionsbyråernas synvinkel kommer troligtvis förekomsten av uppdrag som att fastställa 

bokslutsrapporter samt rådgivning till företagen att öka. En annan synvinkel är att 

revisionsbyråerna bör vara aktiva gentemot kunden samt att fördjupa relationerna för att visa 

värdet av sina tjänster. Det kan göras genom att öka tjänsterna inom konsultations- och 

bokföringsområdet. 

Ett vidare resultat betonar att revisionsyrket kommer att bibehålla sin betydelse men 

samtidigt kan en ökning av redovisningskonsulter ske inom branschen. Revision kommer att 

blir viktigare i relationen med stora företag medan personlig relation kommer att bli mer 

viktigare mot små företag. 

5.3 Effekten av avskaffandet på bankers utlåningsprocess till små företag  
Bankerna har delade meningar om krav på revision vilket gör att företag utan revision 

kan bli nekade finansiering hos en bank medan de kan bli beviljade hos en annan. Bankerna 

som inte kräver revision måste utföra flera kontrollfrågor och har fler bedömningskriterier i 

kreditbedömningsprocessen när de behandlar en kreditförfrågan från ett företag utan revision. 
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Merarbetet som informationsinsamlingen och hanteringen innebär kostar både tid och pengar 

för bankerna. Kreditbedömningsprocessen kan därför hos de banker som beviljar kredit utan 

krav på revision ta längre tid vilket utgör en nackdel för banken men även för kunden. 

Nackdelen kan vara att kunden påverkas genom en förskjutning i arbetsprocessen om 

bankens handlingsprocess tar lång tid. 

Om en bank ställer krav på revision har avskaffandet hittills inte gett några synliga 

effekter på deras utlåningsprocess. På grund av att de fortfarande kräver revision behövs inte 

några ytterligare åtgärder för att säkerställa företagets återbetalningsförmåga.  

 

5.3.1 Revisionsbyråernas synpunkter på avskaffandet av revisionsplikten. 

Redovisningsbyråerna ser inte avskaffandet av revisionsplikten som ett hot och är inte 

oroliga över kommande effekter. Att revisionsbyråerna tror att bankerna fortfarande kommer 

att ställa krav på revision för beviljande av större krediter är en anledning för byråarna att 

inte oroa sig. Respektive respondent har behandlat frågan om revision med sina klienter och 

fått ett genomgående positivt svar där de flesta kommer att bibehålla sin revision. Att de 

hittills inte har sett någon eller liten effekt gör att inga större förändringar har ägt rum. De 

förändringar som dock har ägt rum gjordes till stor del redan innan avskaffandet av 

revisionsplikten trädde i kraft och utgjordes av att en utökning av byråarnas bokförings- och 

konsultationstjänster. 
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6 Analys 
 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet kopplat till de två valda teorierna. 

 

6.1 Intressentteorin 
Utifrån intressentteorins synvinkel är en av bolagens primära intressenter banker 

eftersom det sker ett resursutbyte mellan de två parterna. Enligt Ljungdahl (1999) står 

bolagen även i beroendeställning gentemot bankerna eftersom bolagen ofta är i behov av 

extern finansiering. Primära intressenter har teoretiskt sett ett större inflytande på bolagen än 

vad sekundära intressenter har. Det speglar sig i empirin där bankerna beskriver att de har en 

sund inställning till avskaffandet av revisionsplikten då de anser att de har möjligheten att 

ställa de krav, i form av revision, de önskar på bolagen för att bevilja extern finansiering. Vid 

lägre krediter varierar kraven från responderande banker då någon bank fortfarande kräver 

revision medan de andra bankerna bland annat värdesätter långa relationer och rätt 

personlighet. Vid högre krediter krävs oftast revision. 

Alla responderade banker och revisionsbyråer tror att de bolag som väljer att ha kvar 

sin revisor har det dels för att uppfylla bankernas krav men att det också kan vara för att 

underlätta den ekonomiska förvaltningen. Alla företagare har inte den ekonomiska kunskap 

som fordras och därför kan en revisor vara till stor hjälp. Respondenterna tror att 

avskaffandet kan leda till en ändring av revisorns ställning i bolagen till att bli mer 

rådgivande. I intervjuerna framkom att bankerna i många fall, speciellt vid högre krediter, ser 

revisorn som viktig för bolagen. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) bör revisorn därför 

vara en primär intressent för bolagen. Utifrån intervjuerna har vi förstått det som att ett antal 

bolag hade en annan syn innan avskaffandet och såg revisorn som en sekundär intressent som 

de var tvungna, enligt lagstiftning, att ha. Efter avskaffandet kan de bolag som ser sin revisor 

som en sekundär intressent avskaffa revisionen. Avskaffandet öppnar enligt respondenterna 

upp för bolagen att anpassa revisionen som de önskar. På det sättet kan bolagen få ut mer av 

revisionen då de endast betalar för de delar de önskar och kan på så sätt få en 

kapitalbesparing. Även i relation till banken gynnas bolagen, om banken till exempel vill ha 

en korrekt värdering av varulagret för att bevilja en kredit kan bolaget anlita en revisor endast 

för det ändamålet. Kostnaden blir därmed lägre än om bolaget skulle ha tvingats betala för en 

hel revision. 
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Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) förmedlar intressentteorin att den 

organisationsmedlem som inte är tillräckligt tillfredsställd med de belöningar de erhållit och 

har större möjligheter att få sina behov tillfredsställda från någon annan organisation med 

stor sannolikhet kommer att lämna den organisation han inte är nöjd med. Till exempel kan 

det bolag som anser att räntan på krediten är för hög på den bank han är kund hos möjligtvis 

komma att vilja byta bank. Banken förlorar då en kund men samtidigt sin belöning i form av 

bolagets sedan tidigare insatta kapital. Det här är något som kan bli svårare enligt 

bankrespondenterna. Om bolagen avstår från revisionen men ändå vill ha sina behov 

tillfredsställda, det vill säga bli beviljad kredit, kan problem uppstå om de vill byta bank. 

Bankens långa relationer med sina kunder spelar en stor roll eftersom banken lärt känna och 

har tillit till sin kund. Det kan betyda att på kort sikt kan de bolag som inte har revision få 

svårt med att få kredit på ”sin” bank de kan troligtvis även få svårt att få lån på andra banker. 

Om alltfler bolag inte har revision kan effekten av avskaffandet på lång sikt bli att kunden 

ändå får kredit på grund av att bankerna fortfarande vill behålla sina kunder och därav 

behöver sänka sina krav. 

 

 6.2 Asymmetrisk information 
Eftersom asymmetrisk information uppstår då en av två parter har ett 

informationsövertag finns inte informationsasymmetri i det allra minsta bolaget där ägaren 

och ledningen är samma person. Däremot kan informationsasymmetri i litet större bolag 

uppstå mellan företaget och deras externa intressenter. Enligt teorin om 

informationsasymmetri kan revisionen då utgöra en säkerhet som stärker relationen mellan 

företaget och banken (en extern intressent) (SOU, 2007:55). På grund av att revisionen 

stärker trovärdigheten genom att ha granskats av revisor kan banken på kortare tid få ett 

förtroende för företagets ekonomiska situation. Om företaget inte har revision kan 

relationsbyggandet ta längre tid och förtroendet mellan banken och företaget blir mer 

beroende av ägarens personlighet samt företagets verksamhet. 

I förhållandet mellan låntagare och långivare kommer banken till korta med 

information då låntagaren kan välja vilken information banken ska få tillgång till (SOU, 

2007:55). För att bevilja kredit behöver banken omfattande information om kunden för att 

utreda företagets återbetalningsförmåga men det är endast kredittagaren som har möjligheten 

att disponera all privat information. Det gör att banken alltid i situationer då nya krediter 

efterfrågas befinner sig i underläge på grund av att långivarna inte har full information om 

potentiell risk. I och med revisionspliktens avskaffande blir bankens underläge ännu större då 
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små företag inte längre behöver visa reviderade räkenskaper som underlag för en bedömning. 

Med andra ord behöver banker mer information om ett företag som inte har en revision 

samtidigt som det är svårt för banken att få den information som är relevant.  

En av de responderande bankerna har valt att i fortsättningen ställa samma krav på 

revision, med få undantag vid små krediter, som innan lagförändringen vilket gör att deras 

utgångsläge inte förändras. Banken anser att revisionen ger en betryggande grund att 

fastställa ett beslut på och ser fortfarande att den finns med som en del i deras 

kreditbedömningsprocess. Om företagen själva väljer bort den säkerhet som revisionen utgör 

kan banken få svårigheter med att avgöra graden av osäkerhet och risk på kredittagaren, 

därför krävs det kompletterande åtgärder av bankerna vid kreditbedömningsprocessen. Att 

tillföra ytterligare bedömningskriterier för att sedan göra en uppföljning kan vara både 

tidskrävande och dyrt.  
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7 Diskussion 
 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion där valet av metod analyseras. Vidare följer ett 

avsnitt med resultatdiskussion där våra tankar om resultatet delges. Sist i kapitlet behandlas 

analysdiskussionen där våra teoretiska modeller tillämpas i ett  verkligt sammanhang. 

 

  

7.1 Resultatdiskussion 
Avskaffandet av revisionsplikten har för företagaren positiva effekter då de kan slippa 

kostnaden för revisionen. Dock krävs det att företaget besitter den ekonomiska kunskap som 

krävs. Om så inte är fallet finns en risk att företagaren vid personligt möte med banken 

redovisar felaktiga uppgifter vilket gör att banken löper större kreditrisk och får merarbete i 

form av egen informationssökning. Hos större företag tror vi att nyttan med revisionen 

överväger kostnaden för revisorsarvodet då stora bolag är i större behov av kvalitetsstämpeln 

som revisionen ger. Ett litet företag med rätt kompetens kan se revisionen som onödig om de 

inte är i behov av större krediter eller har få externa intressenter. 

I och med att vissa företag inte har revision måste bankerna leta efter annan 

information som kan överlägga gapet som den uteblivna revisionens skapar. Det tar ofta tid 

att hitta den informationen, därav kan kreditbedömningsprocessen ta längre tid vilket vid 

större krediter kan göra att färre blir beviljade krediter under ett år, allt annat lika. Som 

tidigare nämnts kan en längre kreditbedömningsprocess även ge kunden nackdelar till 

exempel om företagets enda maskin går sönder och företaget behöver kredit för att reparera 

maskinen. Då kan tiden för bankens kreditbedömningsprocess vara avgörande för företagets 

fortlevnad. 

Efter avskaffandet av revisionsplikten tror vi att ansvaret för att företagens 

information är tillförlitlig till en del har förflyttats från revisorerna över till bankerna. Därav 

blir det bankens ansvar att bedöma om informationen som företaget visar upp är trovärdigt 

och korrekt vilket gör att bankens anställda bör ha den kompetens som krävs för rätt 

företagsbedömning. 

Vi anser att långa relationer kan ge fördelar för både kunden och banken i och med att 

de får en personlig kontakt. Vi tror att om företagen har en bra och personlig relation med sin 

bank är de mer benägna att prioritera amorteringen på sina lån vid ekonomiska svårigheter än 

om relationen till banken inte är bra. Långa personliga relationer tror vi även kan bidra till att 
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kunden trots att förmånligare villkor finns hos andra banker fortfarande stannar kvar på sin 

bank på grund av den trygghet och bekvämlighet som den personliga kontakten skapar. 

Genom att revisionen blir efterfrågestyrd tror vi att en konkurrenssituation kan uppstå 

mellan revisionsbyråerna då de vill ha så många kunder som möjligt. Om allt fler företag 

väljer att avskaffa revisionen eller om nystartade företag väljer att inte ha revisor kan antalet 

klienter minska på lång sikt. Om bortfallet bli stort kan det leda till att revisionsbyråerna 

skapar mer förmånliga erbjudanden för att locka kunder vilket kan komma att skapa en 

prisreducering på grund av konkurrensen.  

Innan studien gjordes trodde vi att småföretagare utan revision skulle få svårare att få 

extern finansiering. Som tidigare nämnts är det endast kunden som har all privat information 

och efter avskaffandet av revisionsplikten finns det ännu mindre information som banken kan 

använda sig av. Två banker har berättat att de vid krediter med större risk sätter en högre 

ränta för att kompensera risken. I vissa fall kan det göra att banker hellre säger nej till 

krediter av små företag än att de tar felaktiga beslut och accepterar kredit utifrån otillräcklig 

information. Med utgångspunkt i respondenternas svar kan det urskiljas att endast en av dem 

har tänkt på samma sätt som vi.  

7.2 Analysdiskussion 
Vid analys av båda teorierna är vi medvetna om att det kan finnas fler aspekter i 

verkligheten som kan appliceras i teorierna till exempel bankernas olika profiler, lokalisering 

med mera. Vi har valt att inte ta hänsyn till dem då de inte är avgörande för uppsatsen.  

 
7.2.1 Intressentteorin. Om det i framtiden blir många företag som inte reviderar tror 

vi att banken som primär intressent inte kan ha lika stora krav på bolagen som tidigare. Enligt 

teorin har primära intressenter större inflytande på bolagen än vad de sekundära 

intressenterna har. Bankerna kommer fortfarande vara en primär intressent efter avskaffandet 

av revisionsplikten men vi tror att inflytandet på bolagen kan minska. Det kan bero på att om 

företag utan revision får för höga krav och för dåliga belöningar hos en bank kan de söka lån 

hos andra kreditgivare vars krav är lägre samt belöningar i form av till exempel förmånlig 

ränta är bättre. Om företagen utan revision blir många till antalet tror vi att de kan påverka 

marknaden till att i genomsnitt minska kraven för utlåning. 

Revisorns ställning som intressent varierar från företag till företag beroende på hur 

stort behov företaget har av revisionen. Faktorer som kan påverka behovet är storleken på 

företaget, kompetensen som finns i företaget samt de externa intressenterna.  Vi anser att det 

är fördelaktigt för företagen att själva välja om revisorn ska vara en primär eller sekundär 
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intressent. Har företaget få externa intressenter och en liten verksamhet kan revisionen som 

kvalitetsstämpel vara oanvändbar och utgöra en onödig kostnad.  

 

7.2.2 Asymmetrisk information. I teorin om asymmetrisk information beskrivs hur 

låntagaren kan välja vilken information banken ska få tillgång till. Vi ser detta som en risk då 

låntagaren medvetet kan undanhålla eller till och med ge felaktig information. Konsekvensen 

kan då bli att låntagaren får kredit på ofullständiga grunder och inte har kapacitet att betala 

tillbaka amortering och ränta. För banken innebär det en okänd risk för att äventyra andra 

kunders sparande.  

I dagens nuvarande situation kräver vissa banker fortfarande revision för beviljande 

av krediter. De befinner sig fortfarande i ett överläge i och med att de kan ställa krav på 

kunden. Om de skulle välja att ta bort kravet på revision kommer banken i underläge då 

kunden har fördelen att besitta all privat information. Om det i framtiden blir många företag 

utan revision tror vi att majoriteten av bankerna kan hamna i underläge gentemot kunden 

beroende på vilken kundkategori banken vänder sig till. En aspekt som skulle kunna minska 

underläget är långa relationer till kunden då långvarig kunskap om respektive part minskar 

den asymmetriska informationen. 

Avskaffandet av revisionsplikten tror vi kan öka den informationsasymmetrin som 

finns mellan företaget och de sekundära intressenterna. De har ingen möjlighet till att ställa 

krav på revision vilket kan leda till att den alternativa informationen inte är tillräcklig för att 

överbrygga gapet i informationsutbytet mellan företaget och intressenten.  

Möjligheten till att negativa urval kan uppstå tror vi kan bli större efter avskaffandet 

av revisionsplikten. Om banken inte får tillgång till all relevant information kan inte risken 

beräknas på ett korrekt sätt vilket gör att det för banken kan bli mer lönsamt att avstå från att 

bevilja krediten än att ge krediten till en högre ränta som kompenserar risken. 
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8 Slutsatser 
 
I det sista kapitlet tas ett antal viktiga slutsatser upp som grundas på frågeställningen. 

Kapitlet avslutas med förslag till ämne som kan vara intressant att studera vidare.  

 
 

8.1 Uppsatsens slutsatser med frågeställningen som grund 
 

 Är bankerna villiga att bevilja utlåning av krediter till små företag utan revisor? 

Majoriteten av responderande banker är fortfarande villiga att bevilja krediter till 

företag utan revision om de kan uppvisa annan efterfrågad information som komplement till 

grundkraven. Dock kan det i undantagsfall krävas revision av företag vid förfrågan om större 

krediter. En bank har hittills valt att i grunden fortsätta ställa krav på revision men har som 

undantag att bevilja krediter av mindre storlek till företag utan reviderade räkenskaper. 

Slutsatsen är att små företagare utan revision fortfarande kan få extern finansiering från de 

flesta banker. 

  

 Finns det någon information som kan ersätta reviderade räkenskaper? 

Möjligen kan information som redan finns utvecklas och användas för att komplettera 

de grundläggande frågorna i kreditbedömningsprocessen. Att hitta kompletterande 

information till de standardiserade beslutskriterierna istället för revisionen kan vara både 

tidskrävande och dyrt. Slutsatsen är att det inte finns någon information som kan substituera 

revisionen helt och hållet. 

 

 Har långa relationer någon påverkan på bankers kreditbedömningsprocesser? 

Långa relationer har en positiv effekt mellan banker och företag som söker extern 

finansiering. En lång och tillförlitlig relation förkortar kreditbedömningsprocessen och kan 

leda till ett snabbt beslut. Relationen ger kreditgivaren möjlighet att regelbundet uppdatera 

sin information om företagets tidigare och framtida ekonomiska situation. Vid stora 

kreditförfrågningar påverkar inte långa relationer kreditbedömningsprocessen. 

 

 Hur ser revisionsbyråerna på avskaffandet av revisionsplikten? 

Responderande revisionsbyråer ser positivt på lagändringen och känner ingen oro 

över ett eventuellt bortfall av klienter. Att revisionen kommer att bibehålla sin betydelse är en 
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återkommande åsikt och delas av båda respondenterna. Att antalet klienter som reviderar kan 

komma att minska har liten betydelse då andra tjänster fortfarande kommer efterfrågas. De 

tror även att den personliga relationen med småföretagarna kommer att bli allt viktigare i och 

med en ökad efterfrågan på rådgivning och konsultationstjänster.  

 

En ytterligare slutsats är att eftersom avskaffandet av revisionsplikten är en pågående process 

blir det möjligen lättare att se effekten på lång sikt. På grund av att bankerna fortfarande 

känner att de kan ställa de krav de vill för att bevilja utlåning av krediter har avskaffandet av 

revisionsplikten hittills inte medfört några större nackdelar för småföretagarna. 

8.2 Förslag till vidare forskning  

Våra förslag till fortsatt forskning är att studera hur små företag kommer att hantera 

bankernas krav och hur små företagare klarar de ökande kraven. Vilka alternativa tjänster kan 

komma att etableras på marknaden och kommer priset på revisionen påverkas? 

Arbetets empiriska del visade att det finns bakomliggande orsaker som kan påverka 

besluten i kreditbedömningsprocessen, till exempel att långa relationer kan förkorta 

beslutsprocessen. Att kunna undersöka de interna och externa bakomliggande orsakerna 

skulle kunna vara intressant att studera vidare. Ytterligare en orsak kan vara var kreditgivaren 

har sitt säte och hur marknaden styrs på den lokala orten. Kan det finnas skillnader mellan 

kreditgivare som befinner sig i små eller stora städer beroende på konkurrenssituationen? Hur 

skiljer sig deras arbetsgång och värderingar under kreditbedömningsprocessen och hur 

kommer det att påverkas deras beslut?  

Under arbetets gång framkom att revisorns roll är viktig för att skapa ökad säkerhet 

för både externa och interna intressenter till företaget, en av intressenterna är aktieägare vilka 

har stor betydelse för företaget. Hur skulle intressenter som till exempel aktieägare, 

leverantörer och intresseorganisationer påverkas i relationen med företag när företaget har 

avskaffat revisionen?  
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Bilagor 
 
Frågor Banker: 
 

– Vad är er befattning?  

– Vad har ni för arbetsuppgifter? 

– Kan ni ge en kort beskrivning av banken? 

– Hur ser ni på avskaffandet av revisionsplikten? 

– Hur stor andel av era kunder ingår i gruppen små bolag utifrån nedanstående  

kriterier 

• Genomsnittligt tre anställda.  

• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (totala tillgångar). 

• 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

– Vad är de grundläggande kraven för att få låna från er, oavsett revisor eller inte? 

– Har ni många kunder som vill låna från er som inte har en revisor? Är det många utav 

dessa som får lån beviljat? 

– Hur ser er kreditbedömningsprocess ut? Hur lång tid tar det ungefär? Hur har den 

förändrats? 

– Använder ni någon typ modell vid kreditbedömning? Vilken i sådana fall?  

– Har det blivit svårare för små bolag att bli beviljade extern finansiering efter 

avskaffandet? På vilket sätt? 

– Anser ni att bolagens lånevillkor har försämrats efter avskaffandet? 

– Vilka risker anser ni att det finns vid utlåning till små bolag utan revision? 

– Kan riskerna minska genom kreditvillkor? 

– Har dessa förändrats efter avskaffandet? 

– Tror ni att fler företag kommer att välja bort revisionen? 

– Finns det någon annan information som kan ersätta revisionen? Ger den samma 

säkerhet eller kan den utvecklas för att bli mer säker?  

– Har långa förhållanden till era kunder någon inverkan på er utlåningsprocess? 

– När räknas det som ett långvarigt förhållande? 

– Blir beslutsprocessen kortare vid långa förhållanden? 

– Tror ni att det lönar sig för ett litet bolag att inte välja att använda sig utav en revisor? 

– Tror ni att det kommer att bli ännu viktigare med revisor (i och med avskaffandet) på 

grund av att det annars kan vara svår för mindre företag att få extern finansiering? 
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Frågor revisionsbyråer: 
 

− Vad är er befattning? 

− Vad har ni för arbetsuppgifter? 

− Kan ni berätta lite om er redovisningsbyrå? 

− Erbjuder ni alla branscher era tjänster eller har ni någon speciell inriktning?  

− När och hur började ni förbereda er inför avskaffandet av revisionsplikten?  

− Har ni gjort någon undersökning bland de små bolagen för att beräkna effekterna? 

− I och med att revisionsplikten avskaffas blir revisionsplikten efterfrågestyrd. Har ni 

märkt av detta bland era kunder? 

− Vilka effekter har ni märkt av hittills?  

• Kunder 

− Varför tror ni att små bolag väljer att ha kvar sin revisor? 

− Varför tror ni att små bolag väljer att inte ha revisor? 

• Kapital 

− Hur tror ni att ni kommer påverkas av avskaffandet i framtiden? 

− Finns det någon utveckling i efterfrågan på andra tjänster från er? 

− Har erat utbud av tjänster förändrats i och med avskaffandet? 

− Har avskaffandet lett till fler vidareutbildningar hos er? 

− Tror ni att fördelen med att använda sig utav era tjänster överväger den kostnad som 

tillkommer? 

− Hur tror ni att yrket revisor kommer att vara/utvecklas i framtiden? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


