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Sammanfattning 

 

Titel  Frivillig revision och dess påverkan på trovärdigheten 

Författare  Lina Lindgren och Andreas Nyback 

Handledare  Kerstin Nilsson 

Examinator  Mari-Ann Karlsson 

Bakgrund Ett undantag från revisionsplikten infördes för mindre aktiebolag 

den 1 november 2010, som berör ungefär 70 % av de svenska ak-

tiebolagen eller 250 000 bolag. Vid kreditgivningen behöver ban-

kerna information för att minska risken och vikten vid att informa-

tionen stämmer är stor. Revisorn är ett sätt för att bekräfta infor-

mationen och öka trovärdigheten för räkenskaperna. Detta ledde 

till vår problemformulering: Förändras trovärdigheten i ett bolags 

finansiella rapporter om aktiebolaget väljer bort revisionen? Vilka 

konsekvenser får det för bolagen i relation till bankerna? 

Syfte Syftet är att få en bild av om trovärdigheten hos ett bolag förändras 

då de väljer bort revisionen och vilka konsekvenser det kan få. 

Metod Studien har en deduktiv ansats, vilket innebär att vi började med 

datainsamling och teorier. Sedan har fyra intervjuer genomförts 

med banker i Örebro stad som sedan har analyserats med hjälp av 

teorier om revision, intressentmodellen och principal-agentteorin. 

Slutsats En majoritet av bankerna säger att trovärdigheten till de finansiella 

rapporterna påverkas om bolaget avstår från revision. Dock har de 

inte vidtagit åtgärder på grund av detta och har därför inte fått någ-

ra konsekvenser för de bolag som inte har revision. 

Nyckelord Revisionsplikt, små aktiebolag, trovärdighet, kreditgivning, intres-

sentmodellen, principal-agentteorin. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

Title  Voluntary audits and the impact on credibility 

Authors  Lina Lindgren and Andreas Nyback 

Advisor  Kerstin Nilsson 

Examiner  Mari-Ann Karlsson 

Background An exemption from the audit requirement was introduced for 

smaller companies affecting about 70 %, or 250,000, of the Swe-

dish limited companies. When lending, banks need information to 

reduce the risk. The auditor is a way to confirm the information 

and increase the credibility of the accounts. This led to our prob-

lem: Is the credibility of a company's financial statements chang-

ing for the limited companies that choose not to have an auditor? 

What are the consequences for the companies in relation to the 

banks? 

Purpose The purpose is to get a view if the credibility of a company chang-

es when they opt out of the audit and the consequences it may 

have. 

Method The study has a deductive approach, which means that we started 

collecting data and theories. Then, four interviews were conducted 

with banks in the city of Örebro, which were analyzed using the 

theories of audit, stakeholder theory and principal-agent theory. 

Conclusion A majority of the banks says that the credibility of the financial 

statements is affected if the company refrains from audit. How-

ever, they have not taken action because of this, and it have not 

had any impact on the companies that do not have audit. 

Keywords Audit duty, small companies, credibility, credit, stakeholder theo-

ry, principal-agent theory. 
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1. Introduktion 

I kapitlet nedan ges en inledning till arbetet med en historisk överblick av revisionen i Sveri-

ge. En redogörelse av problemdiskussion och problemformulering kommer att göras samt 

studiens syfte och avgränsning presenteras. Därefter kommer en uppställning av uppsatsens 

disposition. 

1.1 Inledande bakgrund 

Sedan år 1895 har det funnits lagstadgad revision i Sverige för vissa bolag. Då infördes den 

första lagen om revisionsplikt i Sverige. Då fanns det inte några krav på att den som utförde 

revisionen skulle ha utbildning, vara auktoriserad eller godkänd. Det fanns inte heller krav på 

att revisorn skulle vara en oberoende part. Först år 1987 utökades utbildningskravet för bola-

gen som anlitade revisorer, då utbildningskravet höjdes till att bolagen var tvungna att utse en 

revisor som antingen hade blivit auktoriserad eller godkänd. (Carrington, 2010) 

Lagen om revision har omarbetats många gånger, bland annat till en lag som gjorde att revi-

sionen endast gällde för större aktiebolag, den lagändringen skedde år 1944. Efter lagänd-

ringen följde en diskussion om att ekonomisk brottslighet blev allt mer omfattande speciellt i 

de mindre aktiebolagen. Redan år 1980 lades en proposition fram där man ville göra en lag-

ändring, så att även de mindre aktiebolagen skulle ha kravet om revision på sig. Några år se-

nare omfattades alla aktiebolag av kravet om revision. (SOU 2008:32) 

Inom EU finns en revisionsplikt som samtliga EU-länder är underställda. EU har också valt 

att införa vissa undantag från direktivet om revisionsplikt för små och medelstora bolag. Alla 

medlemsländerna, undantaget Malta, har valt att åtminstone till viss del avskaffa revisions-

plikten för mindre aktiebolag med hjälp av olika gränsvärden i enlighet med EU:s direktiv. I 

Europarådets fjärde bolagsrättsliga direktiv 78/660/EEG finns de gränsvärden som gäller i EU 

och som är de undantagsmöjligheter som samtliga EU-länder, Sverige inkluderat, kan lagstifta 

om. Att undanta bolag från revision som överstiger EU:s gränsvärden är därför inte möjligt 

för Sverige eller något annat medlemsland. Dessa gränsvärden är, omräknat med kurs 8,6 

kr/euro: 

 Balansomslutning 4 400 000 euro (cirka 38 miljoner kronor) 

 Nettoomsättning 8 800 000 euro (cirka 76 miljoner kronor) 

 Medeltal anställda 50 personer 
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Om två eller tre av dessa gränsvärden överskrids hos bolaget under två efterföljande räken-

skapsår måste bolaget, enligt reglerna i samtliga EU-länder, vara revisionspliktigt. (Europarå-

dets direktiv 78/660/EEG Artikel 11 och artikel 51.2) 

I nuläget pågår det i Sverige en anpassning till EU:s linje om revisionsplikt. I 2006 års budget 

sade regeringen sig sträva efter att minska de svenska bolagens administrativa kostnader med 

minst 25 % under mandatperioden fram till år 2010. Samma mål slogs tidigare fast av EU-

kommissionen som också de delar målet om att minska de administrativa kostnaderna med 

minst 25 % i hela EU-området. (NNR nyheter, 2006) Sverige har valt att anta EU-kommissio-

nens visioner om bolagens administrativa kostnader. Som en följd av att göra regelförenk-

lingar för de svenska bolagen ingick det också i arbetet, och som en av punkterna, att göra 

vissa förenklingar på revisionsområdet och frågan om revisionsplikt. Reglerna är utformade i 

enlighet med EU:s regler, men gränsvärdena har satts betydligt lägre än EU:s högsta nivåer. 

Sverige har hittills avskaffat revisionsplikten för små aktiebolag som under de två senaste 

räkenskaperna ej överstigit mer än ett av gränsvärdena i ABL 9 kap. 1§ (SFS 2005:551): 

 1,5 miljoner kronor i redovisad balansomslutning 

 3 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning  

 3 stycken anställda i medeltal 

Dessa gränsvärden gäller också för moderbolag då gränserna uppnås för koncernen. Bolaget 

får inte heller vara ett publikt bolag, ett finansiellt bolag eller ett aktiebolag med så kallad sär-

skild vinstutdelningsbegränsning för att undantas från revisionsplikten. 

I Sverige finns det många småbolag, ungefär en tredjedel av bolagen har en omsättning på 

över 3 miljoner kronor och ett av fem aktiebolag har mer än tre anställda. Det innebär att un-

gefär 70 procent av aktiebolagen, eller 250 000 bolag, hamnar under gränsvärdena och har 

möjlighet att utnyttja undantaget (Skatteverket, 2010). Undantaget gäller därför en majoritet 

av de svenska aktiebolagen och berör många, både direkt när det gäller bolag och indirekt för 

bolagets intressenter. Dessa bolag har tidigare haft 2 miljarder kronor i lagstadgad revisions-

plikt, enligt Thorell (2005), som nu har frivillig revision. Av dessa har ungefär en femtedel av 

de 250 000 bolag som faller under dessa kriterier valt att inte använda revision. 
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1.2 Problemdiskussion 

Två år har gått sedan undantaget från revision för små aktiebolag infördes i Sverige. Ännu 

kommer inte de fullständiga effekterna av undantaget att kunna synas. Men vissa effekter 

borde ha haft tid till att utkristalliseras och uppenbara sig under tiden sedan införandet. Hittills 

har ungefär en femtedel av bolagen valt att utnyttja sig av undantaget från revisionsplikt. An-

delen som inte anlitar revisor kommer troligtvis att öka i framtiden, speciellt med tanke på att 

tre fjärdedelar av de nystartade bolagen valt att inte revidera sina årsredovisningar. (Nya affä-

rer, 2011) 

 En revisor gör viss nytta för både bolaget och intressenter, till exempel har banken fördelar 

med en oberoende granskning (Collis, 2003). Dock handlar det om en avvägning om hur stor 

nytta revisionen ger och hur mycket den nyttan är värd (Collis, 2003). Uppväger inte nyttan 

och fördelarna de kostnader som revisionen innebär bör revision inte genomföras. Genom-

snittskostnaden för revision i ett mindre aktiebolag beräknas av Thorell (2005) till ungefär 

10 000 kronor. Finns inte redovisningskunskaper inom företaget måste de anlita extern kon-

sult både för redovisningen och revisionen. De administrativa kostnaderna kan därför ses som 

en stor utgift för många av småbolagen. Att spara in på kostnaden kan kännas frestande, trots 

det har majoriteten valt att behålla revisionen. 

En viktig del av ett bolags arbete och verksamhet är finansieringen. Finansieringen kan lösas 

på ett flertal olika sätt, däribland genom lån, där banklån är det vanligaste finansieringssättet 

med undantag för ägartillskott (Collis, 2003). Det leder till att banken anses vara en viktig 

intressent för bolag, speciellt vid kreditgivning. Bankerna kräver information under kreditgiv-

ningen för att kunna ta reda på vilken risk det är att låna ut till just detta bolag. I Storbritan-

nien ger lite över hälften av små och medelstora bolag sina årsbokslut till banken (Collis, 

2003). Att uppgifterna stämmer är viktigt för att det ska kunna användas som underlag. För att 

kunna fastställa att uppgifterna är korrekta i årsredovisningen mer säkert kan de granskas av 

en utomstående revisor. Men har revisorn faktiskt en så stor vikt för bankerna i kreditgiv-

ningsprocessen? 

1.3 Problemformulering 

Förändras trovärdigheten i ett bolags finansiella rapporter om bolaget väljer bort revisionen? 

Kan det få några konsekvenser för bolagen i relation till bankerna? 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte är att få en bild av om trovärdigheten hos ett bolag förändras när de väljer bort revi-

sionen och om det fått några konsekvenser. 

I denna studie har trovärdigheten innebörden att något är tillförlitligt eller pålitligt, det vill 

säga att trovärdigheten i denna studie utgår från om bankerna anser att bolagets finansiella 

rapporter är tillförlitliga eller pålitliga om de avstår från revisor, kan bankerna lita på den in-

formation som bolaget ger ut?  

Revision innebär i denna studie att revisorn granskar och godkänner bolagets finansiella rap-

porter är verklighetstrogna och att det inte förekommer några felaktigheter i informationen.  

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till hur trovärdigheten, ur bankernas perspektiv, ser ut i 

relationen mellan bolag och bank då ett bolag väljer att inte ha reviderad redovisning. 

Fokuseringen har gjorts på redovisningsrevisionen, vilket innebär att bolagets finansiella rap-

porter granskas, och inte på förvaltningsrevisionen som innebär att revisorn granskar styrelsen 

och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. 

Svensson (2003) förklarar att den geografiska marknaden är en betydelsefull faktor som kan 

komma att påverka den inhämtade informationen, då det kan förekomma skillnader mellan 

olika orter. Studien avgränsas därför till att information endast inhämtas från banker belägna i 

Örebro stad. 

Banken är enligt Collis (2003) det finansieringssätt som är mest vanligt för små aktiebolag 

undantaget finansiering från ägaren eller ägarna. För små bolag är ägaren och ledningen ofta 

densamma och dem har därmed en god insyn i bolaget också utan en revisors tjänster. Bank-

lån kan i vissa fall vara under en längre period, med svårigheter att förutsäga återbetalnings-

förmågan och en högre risk som följd. Detta ligger till grund för avgränsningen i relationen 

mellan banken och bolaget. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram I detta kapitel presenteras de olika teorier som har 

legat till grund för vår studie och som det har arbetats 

utgående från. Intressentmodellen, principal-agent 

teorin, redovisningen och revisionen har fått centrala 

delar i det fortsatta arbetet. 

Kapitel 3 – Metod I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt. 

Forskningsansatsen, urval, intervjuguidens konstruk-

tion, hur insamlingen av data har gått till samt meto-

dologiska överväganden. Studiens bortfall, validitet 

och reliabilitet kommer att diskuteras. 

Kapitel 4 – Empiri I detta kapitel har den insamlade informationen från 

intervjuerna redigerats och återgetts. Bankernas svar 

har presenterats var för sig, där de frågor som ställdes 

till företagsrådgivarna vid varje bank finns att läsa 

som en bilaga. 

Kapitel 5 – Analys I detta kapitel analyseras studiens empiri med hjälp 

av den teoretiska referensram som presenterats. För 

att kunna få en bättre överblick av analysen har det 

redovisade resultatet delats in i kategorierna Trovär-

dighet, Relation eller Revision? och Policy och Åt-

gärd. Detta för att kunna analysera bankernas svar på 

ett mer lättöverskådligt sätt.  

Kapitel 6 – Slutdiskussion I det sista kapitlet presenteras slutsatser och förslag 

till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram  

I kapitlet nedan presenteras de teorier som fortlöpande kommer att användas som grund för 

studien.  

2.1 Intressentsynsättet 

Intressentsynsättet syftar till att beskriva vilka bolag eller aktörer som har någon form av in-

tresse för en organisation. Synsättet har utvecklats genom åren, dock anses R. Edward Free-

man ha utvecklat det klassiska synsättet som många forskare idag försöker utveckla (Phillips, 

2011). Enligt Cooper (2004) finns följande aktörer: Ägare, leverantörer, anställda, chefer, 

finansiärer samt kunder. Johansson (2009) beskriver också att allmänheten, skatteverket och 

övriga myndigheter kan ha ett visst intresse i ett bolag. Synsättet är viktigt för att visa relatio-

nen mellan intressenterna och bolaget, vad relationen innebär för båda parter. Vi har valt att 

fokusera på förhållandet mellan bolaget och banken, en sorts borgenär, då syftet i vår studie är 

att beskriva om trovärdigheten i relationen påverkas mellan dessa två parter. 

 

 

       

 

 

 

Figur 1. Intressentmodellen Källa:  (Johansson, 2009) 

Ägarna i ett bolag utgör viktiga finansiärer. De tillför kapital in i verksamheten och får av-

kastning på sitt kapital genom exempelvis en utdelning.  Ägarna är en intressent till bolaget då 

dem beslutar om att starta och avveckla bolaget, samtidigt som de är med och påverkar bola-

gets strategi. Ägarna kontrollerar bolaget. Deras intresse ligger också i att få det återstående 

värdet av resultatet dem skapat efter att alla andra intressenter fått sin del.  Det vill säga att när 

allt annat som ska betalas i bolaget är betalt exempelvis räntor på lån, anställdas löner och så 

vidare får ägarna det som slutligen blir kvar. Ägarna tar en stor risk när de tillför kapital, dem 

kan antingen få mycket pengar tillbaka genom bolaget om det går bra eller ingenting om bo-

laget går dåligt. (Johansson, 2009) 

        Bolaget 

   Övr. myndigheter 
      Allmänheten 

 

        Kunder 

       Anställda 

 

     Borgenärer 

      Skatteverket 

      Leverantörer 

     Ägare och börs 
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Bolagets redovisning blir viktig när ägarna och ledningen utgörs av olika personer, speciellt 

för ägare i börsbolag. I börsbolag finns det många ägare och redovisningen är den viktigaste 

källan till informationen om hur det går för bolaget. Informationen ligger till grund för beslut 

exempelvis om ledningen gjort ett bra arbete eller om någon ska bytas ut, hur mycket ägarna 

ska få i aktieutdelning, om investeringar ska göras, hur vinsten ska delas ut och så vidare. 

(ibid) 

Borgenärer kallas de som lånar ut kapital till bolaget och får en bestämd avkastning på sitt 

kapital det vill säga ränta.  Bolagets redovisning ligger till grund för borgenärernas beslut om 

att tillföra kapital in i bolaget eller inte. (ibid) Det finns två olika typer av borgenärer, institu-

tionella till exempel banker och icke institutionella till exempel leverantörer. Dessa två ställer 

olika krav på kvaliteten i redovisningsinformationen från ett bolag, för de institutionella bor-

genärerna är redovisningsinformationen viktig samtidigt som samma information är mindre 

viktig för de icke institutionella borgenärerna. Båda typerna av borgenärer anser att balans-

räkningen och resultaträkningen är den viktigaste informationen i bolagens årsredovisningar, 

annars anses årsredovisningarna ofta vara inaktuell information. Hos de båda borgenärerna 

har säkerheter en större betydelse vid en kreditbedömning av små bolag gentemot medelstora. 

Som den viktigaste faktorn för kreditbedömningens utfall presenteras bolagens framtida be-

talningsförmåga. (Svensson, 2003) I vissa kreditavtal förekommer villkor som bolaget ska 

uppfylla, om man inte gör detta har borgenären ofta rätt att kräva en återbetalning av lånet, 

har bolaget inte resurser till att betala tillbaka kan detta ligga till grund för en konkursansökan 

(Johansson, 2009). Redovisningen i ett bolag ger olika effekter bland annat på mikronivå. 

Genom redovisningen kan borgenärer göra en bättre bedömning av till exempel framtida be-

talningsproblem och konkurser. Som borgenär kan man relativt lätt identifiera olika tillgångar 

som kan komma att användas som säkerheter vid ett eventuellt lån. Borgenärerna kan också 

identifiera existerande skulder bolaget har till andra borgenärer. Redovisningen bidrar helt 

enkelt till att sannolikheten för att en borgenär ska få tillbaka sina lån ökar (ibid). Borgenärer 

ställer sig således i regel positiva till reviderade räkenskaper. (Thorell, 2005) 

Skatteverket är intresserade av det skattepliktiga resultatet från föregående år och vad som har 

hänt i bolaget. De beräknar hur mycket skatt som bolaget ska betala in. (Johansson, 2009) 

Statistiska centralbyrån, SCB, är ett exempel på en myndighet som har intresse av bolagens 

redovisning. De samlar in information från bolagets redovisning och sammanställer statistik 

baserat utgående på den.  Statistiken används som underlag när det ska fattas beslut av riks-

banken, riksdagen och regeringen. (ibid) 
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Leverantörer förser bolaget med produkter och får ersättning tillbaka. Hos många leverantörer 

kan man handla på kredit, således innebär detta att leverantörens intresse i ett bolag är att 

kunna bedöma om man kommer att få betalt för varorna eller inte. Eftersom leverantörer of-

tast får betalt inom en kort tidsperiod behöver dem bara kunna överblicka bolagets betalnings-

förmåga på kort sikt till skillnad mot borgenärer som måste bedöma bolagets långsiktiga åter-

betalningsförmåga. (ibid) 

Kunderna kan också vara intresserade av ett bolag, kanske inte på grund av att de står en kre-

ditrisk utan för att de vill veta om bolaget fortlever, annars kan det få konsekvenser för kun-

den (Cooper, 2004). Ett annat exempel är att en kund som har köpt en macka i mataffären inte 

är lika mån om hur det går för mataffären som en kund som köpt en ny bil, de är måna om att 

det går bra för bolaget som de har köpt bilen av. Detta för att det kan bli osäkert hur garantin 

på bilen kommer att fungera och hur man kan hitta reservdelar och så vidare. (Johansson, 

2009) 

De anställda i ett bolag anses också vara intressenter. En anställd har ofta en långsiktig rela-

tion med ett bolag och det kan då vara av intresse att använda bolagets redovisning för att 

kunna bedöma deras långsiktiga potential. Hur det ser ut med jobb i framtiden, vad de anställ-

da får för ersättning och vilka arbetsförhållanden som råder på bolaget. (Cooper, 2004) Redo-

visningen kan också användas till att lägga ett lönebud när det gäller löneförhandlingar. De 

anställda kan också få en uppfattning om bolagets policy kring socialt ansvarstagande och 

etiska värderingar. (Johansson, 2009) 

Allmänheten kan ha ett intresse av information från bolaget. De kan få reda på hur bolaget 

socialt tar ansvar eller för miljö, exempel på detta kan vara att bolaget har leverantörer som 

anlitat barnarbetare eller att de smutsar ner miljön. Detta innebär att allmänhetens uppfattning 

om bolaget kan ha stor inverkan på bolagens ekonomi. (ibid) 

2.2 Principal- agentteorin 

Principal- agentteorin baseras på att principalen delegerar ett uppdrag till agenten som sedan 

skall utföra uppdraget. I vårt fall är det banken som är principalen och bolaget är agenten. 

Risken finns hos banken, där risken innebär att de inte får tillbaka sitt utlånade kapital med 

ränta. Kontrollen finns hos bolaget som avgör vad som ska göras med de lånade pengarna. 

Uppdraget kan, i vårt fall, nedtecknas i ett eventuellt lånekontrakt. Parterna är likvärdiga och 

är inte i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det går att styra varandra i en, för den andra 

parten, mer fördelaktig riktning, men ingen är över den andra hierarkisk. (Spremann, 1987). 
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Figur 2. Principal-agent modellen Källa: Egenkonstruerad 

 

Figuren ovan visar hur bankens och bolagets förhållande ser ut enligt principal- agentteorin. 

Banken ger ett uppdrag till bolaget, i det här fallet, att betala tillbaka det lånade kapitalet och 

en överenskommen ränta. Bolaget ska, i enlighet med överenskommelsen mellan parterna, 

utföra det tilldelade uppdraget. Ett problem tillkommer i förhållandet mellan banken och bo-

laget i form av informationsasymmetrin.  

2.2.1 Informationsasymmetrin 

Informationsasymmetrin innebär att det finns en skillnad i mängden information som parterna 

har. För att få en så korrekt och fullständig information om bolaget som krävs för att avskaffa 

problemet med informationsasymmetrin skulle det krävas mycket omfattande kunskap om 

bolaget. Principalen kan omöjligtvis erhålla fullständig information om agentens förehavan-

den och det är enligt Spremann (1987) sällan deras önskemål heller. Det informationsunderlä-

ge som principalen har, kan leda till att de upplever en högre risk än vad som egentligen är 

fallet. Om principalen inte kan se vilka möjligheter som finns och ta till sig bolagets affärsidé, 

kan det leda till att banken avstår från att låna ut till bolaget. Det är upp till bolaget att delge 

banken tillfredställande och tillräcklig information för att få lån. Banken utsätter sig inte för 

mer risk än nödvändigt och lånar inte ut ifall det anses vara ofördelaktigt. (ibid) 

Enligt 8 kap 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF, SFS 2004:297) måste banken 

ha ” tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten.” Att ha till-

räcklig informationen vid varje kreditgivning är inte bara någonting som bankerna strävar 

efter, utan det är en laglig plikt för kreditgivarna. Granskningen sker av Finansinspektionen, 

som ser till att bankerna kräver tillräcklig information från bolaget och inte tar onödigt stora 

risker vid kreditgivningen. 

Bolaget kan lättare och med högre sannolikhet beräkna sin egen återbetalningsförmåga, jäm-

fört med banken som inte har lika mycket kunskap om bolagets återbetalningsförmåga. När 

   Principal 

   (banken) 

      Agent 

    (bolaget) 

Ger uppdrag 

      Utför uppdrag 
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information söks om framtiden och om framtida skeenden har bolaget fördelen att de kan för-

utse sina framtida beslut. Den möjligheten har inte principalen. (Spremann, 1987) 

Den moraliska risken är en typ av informationsasymmetri som innebär att risken vid ett lån 

delvis förskjuts från bolaget till banken. Bolaget handlar i eget intresse och vill sitt eget bästa. 

Detta överensstämmer inte nödvändigtvis med bankens önskemål om hur bolaget ska sköta 

sina finanser. Banken vill få tillbaka de utlånade pengarna samt den ränta som ska betalas. Att 

bolaget löpande har en möjlighet att kunna betala är därför i bankens intresse och dem önskar 

ett lågriskinvesterande för att inte riskera sin utlånade kredit. Ett bolag kan vara villigare att ta 

en högre risk än vad långivaren skulle önska. Den moraliska risken föreligger därför i situa-

tionen mellan principalen och agenten. (Hultin, 2006) 

2.2.2 Agentproblemet 

Principalen och agentens åsikter kan skilja sig på vissa punkter. Den skilda synen kallas av 

Spremann (1987) för agentproblemet. Banken kommer inte att inta en aktiv roll i bolaget, 

ansvaret om hur de utlånade medlen ska hanteras kommer att ligga på bolaget (Healy, 2001). 

Bolaget kan då besluta om vad som ska ske med de lånade pengarna som banken senare har 

förhoppning om att återfå med ränta. Hur bolaget hanterar sitt uppdrag kan vara avgörande för 

om banken kommer att få en vinst eller inte. Intressemotsättningarna som finns mellan agen-

ten och principalen kan i vissa fall regleras med hjälp av olika klausuler i lånekontraktet. Att 

en oberoende part, exempelvis en revisor, kontrollerar informationen som agenten tilldelar 

principalen leder till att den är mer försäkrad och begränsar agentproblemet (Andrén, 2003). 

Revisionen anses vara mycket viktig för bankerna i deras kreditgivningsbeslut och i deras 

möjlighet att lägga större tillit och vikt vid årsredovisningen (Collis, 2003). 

Ett kontrakt kan aldrig vara helt fullständigt utformat, utan innehåller alltid olika luckor. Det 

är inte heller önskvärt att få ett för stort och omständigt avtal, då det kan leda till andra pro-

blem såsom att avtalet inte är flexibelt och att det blir svåröverskådligt. Förtroendet för bola-

get blir därför en central del i förhållandet mellan principalen och agenten då eventuella in-

tressemotsättningar inte fullständigt går att motverka genom lånekontraktet eller på andra sätt. 

En god relation mellan bolaget och banken samt ett högt förtroende är därmed viktigt att upp-

rätthålla i lånesituationen. (Rapp, 1994) Under lånets tid kommer relationen mellan banken 

och bolaget att fortgå. Att med jämna mellanrum dela med sig av viss finansiell information 

till banken kan vara bra av bolaget för att hålla en god relation och finns ofta med som en 

punkt i ett lånekontrakt. (Healy, 2001) Information från andra källor än från bolaget kan 

ibland vara bra att införskaffa och kan ses som en kontroll av agentens handlande. Andra käl-
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lor som kan nämnas är kunder, leverantörer, mellanhänder och kreditvärderingsinstitut. Dem 

som har en närmare kontroll och kontakt med bolaget och andra informationskällor har ofta 

en bättre idé om vad det är som händer inom bolaget. Att löpande hålla kontakten med dessa 

och att följa bolagets kreditvärdering är ett bra sätt att följa många olika ekonomiska faktorer i 

bolaget. (ibid) 

Agenten är den som, åtminstone delvis, kan påverka resultatet av sina handlingar och den 

moraliska risken. Därmed gäller det att ge agenten ett incitament för att minimera risken. Ett 

sätt för att minimera risken kan vara genom att ha goda säkerheter för lånet och därigenom 

begränsa sin egen risk och överföra en del av risken till företagaren. Personlig borgen, där 

företagaren eller en annan borgensman sätter sina egna finanser som säkerhet, är i många fall 

ett starkt incitament. Enligt Collis (2003) studie, som gjordes i Storbritannien, lämnade över 

hälften av ägarna till bolag med oreviderad årsredovisning en personlig säkerhet till de exter-

na kreditgivarna. (Spremann, 1987) 

Rapp (1994) säger att en högre risk kompenseras med hjälp av högre ersättning, till exempel i 

bankernas fall genom att ta ut en högre ränta på lånet. Att sänka räntan ligger i bolagets eget 

intresse och det görs med hjälp av att sänka risken. Att sänka risken ligger som följd av det 

också i bolagets eget intresse och inte bara i bankens intresse. Revision leder enligt Collis 

(2003) till viss del till en lägre lånekostnader för bolagen. 

Ett annat sätt att minimera agentproblemet är att använda olika kontrollmetoder. Vet bolaget 

att det kontrolleras löpande av banken har det en riskminimerande effekt. Det i samband med 

att bolaget också får in mer information genom kontrollen kommer det att ge ytterligare en 

positiv effekt, då det minskar informationsasymmetrin. Kontrollmetoderna behöver inte vara 

formella till sin form. Det kan vara att man håller en löpande kontakt med bolaget samtidigt 

som man bygger upp relationen. Ett sätt som Healy (2001) nämner är att ge bankerna tillåtelse 

att närvara på bolagsstämman. En extern oberoende part, som en revisor, kan fungera som 

komplement eller ersättning av den direkta kontrollen. (Helgessen, 2008) 

Uppdraget kan vara antingen beteendeorienterat, resultatorienterat eller en kombination av de 

båda typerna. Ett beteendeorienterat uppdrag innebär att det önskvärda beteendet belönas. 

Resultatorienterade uppdraget innebär istället att resultatet kontrolleras och en ersättning se-

dan baseras utgående från resultatet. Detta kan till exempel handla om olika nyckeltal i redo-

visningen. Är det goda nyckeltal så kan det premieras vid kreditgivningen genom en lägre 

ränta eller genom andra metoder. Oftast handlar det om olika blandningar mellan de olika 
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uppdragstyperna och är inte antingen eller. Att blanda de två olika typerna har oftast ett bättre 

resultat då man får in fördelarna i flera aspekter. I exemplet kreditgivning är det beteendeori-

enterat för nya låntagaren och resultatorienterat för uppföljning och förnyade lån. Relationens 

längd har också relevans för uppdraget. Lär agenten och principalen känna varandra är det 

lättare för parterna att veta vad som krävs och önskas. Konflikten kan då minska och lika 

mycket kontroller är inte lika nödvändiga. (Rapp, 1994) 

Antaganden görs att både principalen och agenten vill maximera sin egen nytta. Om det finns 

möjlighet att ta reda på vad som är maximala nyttan för parterna kan också agerandet förutses. 

Parterna anses ha en begränsad rationalitet. Det är till exempel omöjligt att ta in helt fullstän-

dig information vid beslut. Parterna kan inte heller överföra samtlig information mellan var-

andra. Teorin antar också att det kostar att inhämta information och att för mycket information 

kan leda till onödiga kostnader. (Rapp, 1994) 

2.3 Redovisning och revision 

2.3.1 Redovisning 

Redovisning är ett sätt att redogöra för bolagets ekonomiska resultat och ställning som publi-

ceras i ett årsbokslut eller en årsredovisning. I en årsredovisning ingår olika typer av doku-

ment: balansräkningen, resultaträkningen, noter, förvaltningsberättelse och för större bolag 

ingår också en kassaflödesanalys ÅRL (SFS 2011:1554). Det är viktigt att poängtera att de 

olika delarna i en årsredovisning ska ge en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, 

de ska också upprättas som en helhet enligt ÅRL (SFS 2011:1554). Informationen om bolaget 

som redovisningen ger är intressant för bolagets olika intressenter. Intressenterna är av olika 

skäl intresserade av information från bolag, exempelvis för att kunna göra en bedömning av 

bolagets skulder och tillgångar men även om de kan generera vinst i framtiden Artsberg 

(2005), en mer utförlig beskrivning av intressenterna ges i intressentmodellen. 

2.3.2 Revision 

Revision har syftet att kontrollera bolagets bokföring, bolagets årsredovisning, verkställande 

direktörens och styrelsens förvaltning, kontrollerna ska ske enligt god revisionssed. När aktie-

ägarna i ett bolag inte är ansvariga för bolagets skulder är det viktigt att bolagets ekonomiska 

ställning och resultat redovisas korrekt. Olika intressenter till bolaget måste kunna lita på att 

den information som bolaget lämnar är riktig. Kontroller av informationen som bolaget ger ut 

görs således av revisorer vilka ska vara oberoende och ska granska hur styrelsen för bolaget 

har förvaltat bolaget och dess redovisning. (Moberg, 2006) Att utföra revision innebär således 
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att ”kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning”. (FAR, 2012) 

Enligt Moberg (2006, s.34) har revisionen syftet att ”ge trovärdighet åt den ekonomiska in-

formation som bolaget lämnar.” Svensson (2003) säger i sin studie att trovärdigheten för bo-

lagets finansiella rapporter kan påverkas av vilken revisionsbyrå/revisor som bolaget har anli-

tat.  

Revision kan ses ur olika teorier och perspektiv, bland annat som försäkring och legitimering.  

Teorin om revision som försäkring innebär att revisorn inte granskar de finansiella rapporter-

na för att försäkra sig och dess användare om att de stämmer eller för att förbättra dem. Utan 

snarare för att revisorn ska kunna försäkra sig själv om att rapporterna stämmer överens med 

verkligheten. Om rapporterna som revisorn granskat och godkänt inte stämmer överens med 

verkligheten kan det få vissa intressenter att påbörja en juridisk process mot revisorn. Detta 

betyder i sin tur att bolagsledningen förflyttar sin risk till revisorn. Revisorn har ett egenin-

tresse i att redovisningen inte är manipulerad och för intressenter till bolaget innebär det att 

det finns ytterligare en aktör som, tidigare nämnt, är intresserad av att rapporterna stämmer. 

Teorin om revisionen som försäkran blir en garanti för investerare i bolaget. (Carrington, 

2010)  

Perspektivet på revision som legitimering innebär att revisionen finns till för att göra bolagets 

finansiella rapporter acceptabla. Perspektivet bygger på att när en revisor godkänner ett bolags 

redovisning ges bolagets finansiella rapporter legitimitet och trovärdighet. Detta innebär såle-

des att flera aktörer kommer att acceptera bolagets finansiella rapporter. I det här samman-

hanget innebär legitimitet att man följer samhällets normer och etiska koder.  Revisorns utta-

lande är alltså en bekräftelse på att bolaget följer normer och etiska koder alternativt kommer 

revisorn att kräva från bolaget att de följer normerna och de etiska koderna. (Carrington, 

2010) 

Det faktum att en revisor ska vara oberoende i sin granskning är en av de bidragande fakto-

rerna till att höja trovärdigheten i revisorns uttalande om bolagets finansiella rapporter. Detta 

innebär således att bolagets ledning anlitar en oberoende tredje part som granskningsman av 

de finansiella rapporterna. Revisorns uttalande om bolagets finansiella rapporter ska inte kun-

na påverkas av faktorer som kan påverka revisorns objektivitet, integritet eller skepticism. 

(Carrington, 2010) För att kunna säkerställa en revisors oberoende finns det lagar som regle-

rar när en revisor är oberoende eller inte, bland annat i Revisionslagen (RL, SFS 1999:1079). 

(Carrington, 2010) 
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Thorell (2005) beskriver att det finns vissa fördelar med revision: 

 Det underlättar vid kreditgivning från borgenärer och/eller leverantörer 

 Att bolaget förvaltas lagenligt 

 Bolaget får hjälp vid styrning och intern kontroll av bolaget 

 Det underlättar skattekontroller 

 Det är kvalitetshöjande för offentligt publicerade finansiella rapporter 

 

Förutom dessa fördelar framkommer det i Svenssons (2003) studie att revisionen även kan 

sägas ha fördelarna: 

 Att årsredovisningen är mer tillförlitlig och bättre 

 Att det är bättre ordning i bolagets löpande bokföring 

 Att det finns en revisor som man kan vända sig till vid behov 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Intressentmodellen visar att det finns många aktörer som har ett intresse för bolaget (Phillips, 

2011). Vi har, valt att fokusera på intressenten borgenären (banken), och deras förhållande till 

bolaget. Banken lånar ut krediter mot ränta och behöver därför kunna förutsäga bolagets fram-

tida betalningsförmåga. Till grund för att kunna bedöma ifall de ska låna ut eller ej ligger re-

dovisningen (Johansson, 2009). Att ett bolags redovisning är reviderad anser borgenärerna att 

är positivt då det i förlängningen leder till att sannolikheten för att lånet återbetalas ökar (Jo-

hansson, 2009 ; Thorell, 2005). 

Principal-agentteorin innebär att en principal ger ett uppdrag till en agent som utför det på det 

sätt som anses vara bäst ur sitt eget bästa. Banken är principalen och bolaget är agenten. Bo-

laget avgör vad de gör med krediterna de får från lånet och risken återfinns hos banken som 

kan förlora de utlånade pengarna om bolaget inte kan betala tillbaka. Agentproblemet innebär 

att banken och bolaget kan ha olika syn och åsikter på vissa punkter. Banken ger bolagen inci-

tament att agera på ett för banken mer fördelaktigt sätt. Att parterna inte har lika mycket in-

formation kallas för informationsasymmetri och kan leda till att banken upplever en högre 

risk. Banken behöver bra och trovärdig information från bolaget för att kunna avgöra ifall de 

ska låna ut eller ej och informationsasymmetrin är i det fallet ett stort problem. En god rela-

tion till bolaget, trovärdighet till räkenskaperna genom revision och information från andra 
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källor kan minska informationsasymmetrin. Säkerheter används ofta för att minska bankens 

risk och ge ett starkt incitament för bolaget att återbetala lånet. (Spremann, 1987) 

Redovisningen består av ett årsbokslut eller en årsredovisning och visar ett bolags ekonomis-

ka resultat och ställning. Årsredovisningen för mindre bolag består av balans- och resultaträk-

ning, noter och förvaltningsberättelse ÅRL (SFS 2011:1554). Årsredovisningen avser ge en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Informationen från bolag är av olika skäl 

intressanta för banken och används till exempel för att förutsäga om bolaget kan generera 

vinst i framtiden (Artsberg, 2005). 

Revisionen är en kontroll av bolagets bokföring, årsredovisning, VD:ns och styrelsens för-

valtning. För att intressenterna ska kunna ha trovärdighet till bolagets ekonomiska informa-

tion granskas materialet av en oberoende och auktoriserad revisor (Moberg, 2006). Enligt 

FAR (2012) är revision att ”kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och för-

valtning”. Enligt perspektivet på revision som legitimering godkänner en revisor redovisning-

en för att legitimera och göra bolagets finansiella rapporter acceptabla och öka trovärdigheten. 

Revisorn bekräftar att bolaget följer de normerna och etiska koderna (Carrington, 2010). Re-

visionen är därför kvalitetshöjande, ger tillförlitlighet och förbättrar trovärdigheten till bolaget 

(Thorell, 2005 ; Svensson, 2003). 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt. Forskningsansatsen, urval, intervjugui-

dens konstruktion, hur insamlingen av data gått till samt metodologiska överväganden. Studi-

ens borfall, validitet och reliabilitet kommer att diskuteras. 

3.1 Val av forskningsansats 

Forskningsansatsen som valts för denna studie är av deduktiv art, vilket innebär att studien 

började med att komplettera kunskap om ämnet innan en problemformulering gjordes, vilket 

enligt Bryman (2003) är grunden för den deduktiva teorin. Då studiens syfte var att ta reda på 

om trovärdigheten hos ett bolags finansiella rapporter förändras när de väljer bort revisionen 

och om det fått några konsekvenser valdes en deduktiv ansats då den möjliggör jämförelser 

med redan existerande teori inom området. Nästa steg var att konstruera en intervjuguide och 

en checklista för att kunna samla in primärdata. Primärdata som samlats in under studien har 

sammanställts till studiens empiri och det sista steget var att bekräfta eller förkasta problem-

formuleringen. Då studiens syfte är att få en djupare förståelse för om trovärdigheten föränd-

ras och om det fått några konsekvenser, görs därför en kvalitativ studie.  

Studiens process kan illustreras med figuren nedan. 

 Teori 

 

 Forskningsfråga 

 

 Datainsamling 

 

 Resultat 

 

 Forskningsfrågan bekräftas eller förkastas 

 

 Teorin revideras 

Figur 3. Den deduktiva processen Källa: Egenkonstruerad 
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3.2 Insamling av data 

För att kunna välja ut respondenter till studien gjordes sökningar efter banker på affarsdata.se, 

där det framgick vilka banker som är registrerade i Örebro Län.  Kriterierna som användes för 

sökningen på affarsdata.se var ”bankaktiebolag”, ”sparbanker” samt ”Örebro Län”. För att 

kunna medverka i studien som respondent fanns det tre krav som behövde uppfyllas; att ban-

ken hanterar lån till bolag, att åtkomst ges till att intervjua den befattningshavare vi önskar 

och att banken ligger i Örebro stad. I Örebro stad finns det totalt 7 banker, och beslutet togs 

att fyra banker skulle ge tillräcklig information för studien. En av bankerna i Örebro stad har 

dock inte bolagsutlåning och tillfrågades därför inte då den inte ansågs vara relevant för studi-

en. Av alla banker som finns i Örebro stad tillfrågades sex stycken banker, varav fyra var vil-

liga att delta i studien. Att access inte gavs till alla banker som tillfrågats, har inte någon bety-

delse för denna studie då det inte är en specifik bank studien avser, utan att få åtkomst till rätt 

befattningshavare.  Insamlingen av primärdata för denna studie utgörs av personliga intervju-

er.  

3.2.1 Sekundärdata 

För att utöka förkunskapen om området har sekundärdatamaterial inhämtats. Sekundärdata är 

data som redan är publicerade, som har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang 

och oftast med ett annat syfte än för den tidigare studien (Christensen, 2001). För att hitta 

sekundärdata har sökningar gjorts i olika databaser till exempel i Summon, Libris, FAR Kom-

plett och så vidare. Sökningar har även gjorts på Internet efter olika typer av information så-

som offentliga utredningar och publiceringar gjorda av regeringen och justitiedepartementet. 

Sekundärdata är både billigt, tidseffektivt och det finns en stor mängd olika källor. Dock finns 

det nackdelar med sekundärdata också, detta kan vara i form av inaktuell information eller att 

användbar data saknas. (Christensen, 2001) 

3.2.2 Primärdata 

Till skillnad från sekundärdata är primärdata data som undersökaren har samlat in själv i sin 

studie. Denna studie bygger på primärdatamaterial som inhämtats med syftet att göra en egen 

studie. Primärdatamaterialet är således information som är relevant för studiens specifika pro-

blem. Den primära datainsamlingstekniken är personliga intervjuer, med information som är 

anpassad efter studiens specifika problem. Vid intervjuer och annan insamlingsteknik för pri-

märdata är informationen man får aktuell. Nackdelar med att använda intervjuer som datain-

samlingsteknik är att det kräver en viss kompetens i form av förkunskap av intervjuaren, det 

är förhållandevis dyrt jämfört med exempelvis enkäter, tidsåtgången är stor och slutligen att 
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det kan förekomma en intervjuareffekt. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren påverkar 

respondenten med sitt beteende, styr respondenten med sina frågor eller på något annat sätt 

påverkar respondenten. Insamling av förkunskaper och förberedelser inför intervjun, i kombi-

nation med att intervjuerna utförs i en för intervjuaren bekväm miljö utan ledande frågor mi-

nimerar intervjuareffekten. (Christensen, 2001) 

3.3 Urval 

Utgångspunkten för studiens urval var ett så kallat strategiskt urval. Det strategiska urvalet 

innebär att en bedömning har gjorts om vilka inom målpopulationen som ska ingå i studien, 

vilket enligt Christensen (2001) en vanlig urvalsmetod vid kvalitativa studier.  Det strategiska 

urvalet tillhör gruppen icke-sannolikhetsurval, även kallat icke slumpmässigt urval, vilket 

innebär att alla inom målpopulationen inte har en känd chans att komma med i studien. 

(Christensen, 2001) Då alla i målpopulationen inte har en känd chans att komma med i studi-

en nämner Saunders (2003) och Christensen (2001) att det kan leda till över- eller undertäck-

ning och att resultatet i studien blir snedvridet, så till vida att det blir svårt att generalisera 

studiens resultat.  

I denna studie var strategin att intervjua fyra befattningshavare på fyra banker inom Örebro 

stad, dock var kravet att bankerna har bolagsutlåning. Befattningshavarna vi ville komma i 

kontakt med var bolagsrådgivare alternativt chefer för bolagsrådgivarna. Detta eftersom bo-

lagsrådgivarna håller kontakten med bolagen vid frågor om kreditgivning och borde därför 

kunna svara på de frågor vi avsåg att ställa till dem. 

Då en av respondenterna ville vara anonym togs beslutet att alla intervjuer och banker skall 

vara anonyma, således kommer ingen bakgrundsinformation om bankerna eller vem som in-

tervjuats att nämnas. 

3.4 Intervjuns utformning 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenterna. Inför intervjuerna har en 

intervjuguide/checklista konstruerats där frågor och teman som ska beröras under intervjun 

har skrivits ner. Den semistrukturerade intervjun analyseras ofta kvalitativt vilket passar in 

med studiens syfte. Valet av intervjuns utformning är för att semistrukturerade intervjuer ger 

möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång. (Christensen, 2001) 

Intervjuguiden består av öppna frågor där respondenten får svara fritt med sina egna ord. Där-

efter kommer följdfrågor som ställs för att få mer information om respondentens svar, till ex-

empel en förklaring till något vi inte förstått. Under intervjuerna har ledande frågor undvikits 



 

 

19 

 

för att ge respondenten en möjlighet att använda sina egna ord i så stor utsträckning som möj-

ligt och för att inte påverka svaret. (Christensen, 2001) 

För att inte gå miste om information som framkommit under intervjuerna har respondenterna 

tillfrågats om det är tillåtet att spela in samtalet. Tre av fyra respondenter har gått med på att 

bli inspelade. Nackdelar med att spela in intervjuer är bland annat att det tar tid att transkribe-

ra intervjuerna och att respondenten kan påverkas negativt då det kan kännas obehagligt att 

spelas in. Fördelarna överväger dock nackdelarna då det är möjligt att spela upp intervjun 

flera gånger och få en mer korrekt och exakt information. (Christensen, 2001) 

3.5 Bortfall och bortfallsdiskussion  

När en individ eller bolag som ingår i urvalet väljer att inte svara räknas det som bortfall. Det-

samma gäller för individer eller bolag som blivit utvalda att medverka i studien men som av 

något skäl inte går att nå. Det kan också vara så att en individ eller ett bolag svarar på vissa 

frågor och utelämnar svar på andra, vilket också är bortfall, fast då endast på frågan där de 

inte har angett något svar. Sex banker blev tillfrågade att medverka i studien, varav åtkomst 

erhölls till fyra av bankerna. Hos de andra två bankerna var det inte möjligt att få kontakt med 

den befattningshavare som stämde in på de uppställda kriterierna, vilket gjorde att sex banker 

tillfrågades istället för fyra. Svarsfrekvensen i en studie är den procentuella andel av urvalet 

som svarar på frågorna till skillnad från bortfallet i en studie. (Bryman och Bell, 2005) I den-

na studie är bortfallet inte en central del, då den inte syftar till att generalisera resultatet. 

Samtliga respondenter har besvarat alla de ställda frågorna. Vid intervjun där inspelning av 

samtalet inte har varit möjlig kan viss information ha försvunnit i processen, det vill säga att 

allt inte blivit antecknat och därför kan ha glömts bort. För att motverka detta har anteckning-

ar gjorts löpande under intervjun och direkt efter intervjun har diskussioner om intervjun och 

dess innehåll gjorts. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man faktiskt mäter det som man vill och har haft för avsikt att mäta. 

Då avsikten var att mäta huruvida trovärdigheten förändras för ett bolags finansiella rapporter 

när de väljer bort revisionen och om det kan få några konsekvenser i relation till bankerna, har 

studien mätt det som var avsikten. Detta då intervjuerna har hållits med fyra respondenter som 

jobbar på bank med utlåning till bolag. Respondenterna har olika mycket erfarenhet, dock har 

alla förutom en av respondenterna jobbat på bank innan lagändringen trädde i kraft. Att en av 

respondenterna inte har jobbat på bank innan lagändringen, har inte någon betydelse, då re-

spondentens svar inte skiljer sig avsevärt från de andra respondenternas svar. Förutom det har 
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respondenten diskuterat med sina kollegor för att öka sin egen kunskap om skillnader i ban-

kens synsätt. 

Huruvida studiens resultat kan generaliseras benämns som extern validitet. Urvalet är av vikt 

för att kunna göra generaliseringar. För att kunna generalisera ett resultat bör urvalet vara ett 

sannolikhetsurval, där alla inom målpopulationen har en känd chans att komma med i studien. 

I och med att studien har varit av en kvalitativ karaktär och har studerat ett fåtal fall är det 

svårt att generalisera resultatet. Bedömningen som gjordes är att det är mer intressant att stu-

dera fyra fall mer ingående, vilket gjorde att den externa validiteten blev lidande. 

Reliabiliteten behandlar undersökningsresultatets tillförlitlighet. Skulle resultatet, om det 

genomfördes på samma sätt, bli det samma? Frågan är då om det finns några andra orsaker till 

att resultatet kan ha påverkats. En upprepning av studien kommer inte nödvändigtvis att leda 

till samma resultat, med tiden kan det komma att bli vanligare att bankerna inför interna sy-

stem såsom policy eller rutiner som gör att det får konsekvenser för bolag som inte har en 

revisor. I dagsläget anser bankerna inte att revisionspliktens avskaffande är en speciellt viktig 

fråga ur kreditgivningssynpunkt, detta kan dock komma att förändras om Sverige fortsätt-

ningsvis utvecklas med EU:s linje om gränsvärdena för avskaffandet. 

3.7 Analysmodell  

Kvales (2009) analysmodell består av sju steg som beskriver hur det går till att genomföra en 

studie med hjälp av intervjuer. Det första steget som genomfördes i studien var att formulera 

varför, vad och hur. Frågan varför revisionspliktens avskaffande kommer att undersökas be-

lystes genom en problemdiskussion och formulerades sedan i problemformuleringen och syf-

tet. För att veta vad för intervjufrågor som specifikt skulle ställas påbörjades en förberedande 

datainsamling. Det gav de nödvändiga förkunskaperna för att påbörja planeringen med att 

bestämma hur intervjuerna ska genomföras. (ibid) 

Vid vissa situationer är intervjuer inte den optimala datainsamlingstekniken för en studie, till 

exempel om det handlar om en stor grupp av respondenter. Diskussioner fördes om att istället 

genomföra en enkätstudie, men valet föll på intervjuer då avsikten är att erhålla mer djupgå-

ende information och med färre respondenter. (ibid) 

Med grund i den forskningsfråga som skulle besvaras utvecklades en översikt över intervjun 

där de frågor som kan besvara forskningsfrågan och vilka svar de frågorna kan tänkas få. 

Kvale (2009) säger att tidsaspekten alltid ska hållas i åtanke. Tiden och resurserna som inter-

vjuaren har måste beaktas samtidigt som det ska hållas i åtanke att fler intervjuer inte betyder 
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att undersökningen är mer vetenskaplig. Tidsaspekten ur respondentens synpunkt togs upp 

tidigt i processen. Anser respondenten att det tar för mycket av deras tid i anspråk så kan de 

välja att tacka nej och inte medverka i intervjun. En intervju beräknades därför att ska få upp-

gå till maximalt 30 minuter. Den tiden ansågs också vara rimlig för att kunna besvara forsk-

ningsfrågan. En semistrukturerad intervjuguide sammanställdes med frågor att ha som stöd 

under genomförandet av intervjuerna. (ibid) 

När intervjuguiden var färdig genomfördes de faktiska intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

genom att presentera studien och dess syfte. I den inledande presentationen informerades re-

spondenten om att både respondenten och banken kommer att vara anonyma. Respondenterna 

tillfrågades om det var möjligt att spela in intervjun samt om de har några frågor innan den 

faktiska intervjun inleds. Under intervjun ställdes först den övergripande frågan som respon-

denten tilläts prata fritt kring. Sedan ställdes följdfrågor om de inte direkt hade besvarat frå-

gan eller om det var någonting som respondenten hade sagt som behövde ett klargörande. 

(ibid) 

Efter intervjuernas genomförande skedde transkriberingen, vilket innebär att intervjun skrivs 

ner ordagrant på ett papper. Transkriptionen genomfördes med hjälp av inspelningen, anteck-

ningarna som nertecknas under intervjun samt inom en kort tid från intervjuns genomförande 

för att komma ihåg hur respondenten utryckt sig och vad respondenten hade sagt. Till en av 

intervjuerna kunde inspelning av intervjun inte genomföras och då användes anteckningar 

som noterades under intervjun. Efter intervjun gick vi tillsammans igenom anteckningarna för 

att få en helhetsbild av vad som sades. (ibid) 

Det femte steget är att analysera intervjun. Återigen beaktas vad och varför innan tillväga-

gångssättet och det bästa sättet att nå svar på forskningsfrågan tas upp och väljs. Transkriptio-

nerna skrivs om i en berättande stil i empiriavsnittet för att göra det lättare för läsaren att ta till 

sig respondenternas åsikter. Därefter har vissa nyckelord i respondenternas svar sökts för att 

undersökas var likheter finns som sedan kan analyseras. (ibid) 

Validiteten och reliabiliteten kontrollerades därefter som det sjätte steget och kan utläsas ur ett 

eget kapitel i metoden. 

3.8 Metodologiska överväganden  

Vi hade först tänkt genomföra studien som en kvantitativ studie, där avsikten är att erhålla 

statistisk generaliserbarhet. Detta var tänkt att göra med en webbenkät, som vi tänkte skicka 

till alla banker som är registrerade i Sverige. Dock insåg vi att många av de respondenter vi 
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kontaktat för att skicka vår enkät till tackade nej eller svarade att de skulle ”titta på enkäten 

efter årsskiftet” och vi valde därför att genomföra en kvalitativ studie istället.   

3.9 Alternativ metod 

Studien kunde genomförts på ett flertal olika sätt, bland annat genom enkäter och intervjuer. 

Denna studie genomfördes med personliga intervjuer där respondenterna fick svara på ett fler-

tal olika frågor. Inriktningen i studien var att få en bild av om trovärdigheten förändras, posi-

tivt, negativt eller inte överhuvudtaget, vilket resulterade i en översiktlig studie med översikt-

liga slutsatser. För att få en annan riktning med studien och dess innehåll, kunde syftet och 

problemformuleringen istället varit att försöka mäta hur mycket trovärdigheten påverkas i 

kombination med vilka faktorer som påverkar trovärdigheten. I denna studie har bara en fak-

tor studerats, revisorn/revisionen, vilket gör att en helhetsbild av alla de faktorer som påverkar 

trovärdigheten vid kreditgivning inte kunde ges. En identifiering av de olika faktorerna samt 

en identifiering av hur mycket trovärdigheten påverkas, hade lett till att studien och dess slut-

satser hade blivit mer konkretiserade. Sammanfattningsvis hade studien kunnat genomföras på 

samma sätt med personliga intervjuer, dock hade det varit mer intressant om studien haft en 

annan inriktning, till exempel om studien avsett att mäta trovärdigheten och identifiera alla 

faktorer om påverkar trovärdigheten vid kreditgivning.  
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4. Empiri 

I kapitlet nedan redovisas den empiri vi har samlat in i redigerad form och namnen som an-

vänds är fingerade. Bankernas svar presenteras var för sig, frågorna som ställdes till bolags-

rådgivarna finns att läsa som bilaga. 

4.1 Bank 1 

Anna jobbar som bolagsrådgivare för småbolag på en bank, vilket hon har gjort efter att lag-

ändringen trädde i kraft. Detta betyder således att hon inte är lika medveten om hur banken 

agerade tidigare, innan lagändringen, och om det har fått några direkta följder i bankens ställ-

ningstagande till bolag som inte använder en revisor. För att vi i vår studie ska kunna fastslå 

om det har fått några konsekvenser har Anna diskuterat, om eller hur bankens synsätt har för-

ändrats, med sina kollegor som har jobbat på banken innan lagändringen trädde i kraft. 

Vidare förklarar Anna att hon personligen tycker att det är bra med förenklingar som görs för 

småbolag, till exempel att slopad revisionsplikt förenklar för småbolag, då bolaget slipper 

anlita både en revisor, som granskar de finansiella rapporterna och en redovisningskonsult 

som framställer de finansiella rapporterna. I och med lagändringen kan småbolag anlita an-

tingen en revisor eller en redovisningskonsult. Anna är snabb med att poängtera att banken 

bedömer att småbolagen behöver en revisor, speciellt när en ny relation med ett småbolag 

inleds, då banken ska granska bolaget, de finansiella rapporterna och avgöra om de ska påbör-

ja en relation med bolaget eller inte. Då, förklarar Anna, är ett reviderat bokslut en kvalitets-

stämpel på att bolaget har koll på sina siffror. Hon menar också att trots förenklingen för små-

bolag, ser banken helst att bolagen har en revisor.  

I banken där Anna jobbar anser man att avsaknaden av en revisor generellt sett leder till att 

trovärdigheten i bolagets finansiella rapporter försämras. Vidare berättar Anna att om det 

finns en kontakt mellan bolaget och en revisor leder det till ytterligare trygghet och ger en 

ökad trovärdighet för bolagets finansiella rapporter i bankens bedömning av bolaget. Anna 

återkommer vid flera tillfällen till att revisorn går att likna vid ett bollplank när det gäller eko-

nomiska frågor. Revisorn har genom sin utbildning och erfarenhet kunskap som ofta inte finns 

hos ledningen i ett litet bolag. Revisorn kan då informera ledningen om detta och ge råd till 

bolagets ledning. Vidare tillägger Anna att ytterligare trovärdighet i ett bolags finansiella rap-

porter kan fås om revisorn är känd för banken sedan tidigare, eller om revisorn representerar 

en känd revisionsbyrå. 



 

 

24 

 

Anna berättar också att banken ser trenden att nystartade bolag väljer bort sin revisor. Dock 

anser banken i detta fall att nystartade bolag behöver en revisor mer än ett bolag som funnits 

längre. Banken där Anna jobbar har förståelse för att det är dyrt att anlita en revisor, men ban-

ken menar att bolaget tjänar på att ha en revisor i det långa loppet. Om bolagets bokföring blir 

rätt från början är det lättare att sedan avsäga sig sin revisor och fortsätta med en korrekt bok-

föring, om det visar sig att det blivit fel i bokföringen från början får detta betydligt mycket 

dyrare konsekvenser än om bolaget anlitat en revisor från början. 

För att kunna stärka bolagets trovärdighet anser Anna att det absolut enklaste sättet är att bo-

laget anlitar en revisor. Revisorns granskande och godkännande av de finansiella rapporterna 

gör att banken känner sig trygg då detta har gjorts av en oberoende tredje part. Annas bank får 

mycket hjälp av de finansiella rapporterna och revisorns kommentarer då de ska sätta sig in i 

en verksamhet. Banken får mycket bättre förståelse för hela verksamheten. Ur bankens syn-

punkt är det mycket mer trovärdigt och ger en betydligt starkare kvalitetsstämpel om bolaget 

använder sig av en revisor istället för en redovisningskonsult. Vidare förklarar Anna att ban-

ken tror att eftersom en revisor har en legitimation, gör detta att en revisor måste hålla sig 

ständigt uppdaterad när det gäller nya lagar, nya regler och annat som kan påverka hur man 

får hantera de finansiella rapporterna. En legitimerad redovisningskonsult ger inte samma 

trovärdighet åt de finansiella rapporterna då banken där Anna jobbar tror att det inte krävs lika 

mycket, som för en revisor, för att få en legitimation som redovisningskonsult.  

Enligt Anna har det stor betydelse för den trovärdighet som banken känner för bolagets finan-

siella rapporter om man har en relation till bolaget som ansöker om lån. Här ser banken på hur 

lång relation man har haft med bolaget och hur bolagets historia ser ut, exempelvis om bola-

get har för vana att betala tillbaka sina lån och amortera i tid eller har de svårt att betala och så 

vidare. Relationen ger banken en möjlighet att blicka tillbaka på tidigare bedömningar och 

banken är redan inläst på verksamheten.  

Anna återkommer vid flera tillfällen till att det viktigaste vid en bedömning av bolagets kre-

ditvärdighet är en relation med bolaget och dess återbetalningsförmåga. Relationen för att 

man har någon form av historik med företagaren, det är viktigt att känna till företagaren och 

hur denne resonerar. Återbetalningsförmågan är hur väl bolaget kommer kunna återbetala sina 

krediter till banken inom utsatt tid, amorteringar och ränta. Anna berättar att i grund och bot-

ten är det alltid återbetalningsförmågan som de tittar på. Om inte återbetalningsförmågan 

finns hos bolaget så spelar det inte någon roll om de är en ny kund eller en gammal kund. Då 



 

 

25 

 

spelar det heller ingen roll om de har revisor eller inte. Det är återbetalningsförmågan som är 

A och O i deras kreditgivning. 

Vidare berättar Anna att det inte finns någon särskild rutin eller policy för bolag som inte har 

revisor. Anna forstätter dock att berätta om att det har förekommit diskussioner kring hur man 

ska hantera bolag som söker lån och som inte har en revisor som bekräftat att siffrorna stäm-

mer. Banken som Anna jobbar på har haft tankegångar kring hur en policy eller rutin för detta 

skulle kunna se ut. Det finns således en plan på att skapa en särskild policy eller rutin, för att 

personal inom banken ska veta hur det bolaget ska hanteras. 

Dock medger Anna att diskussionerna kring detta inte är över. För tillfället anser Anna att det 

är få bolag som inte har revisor som banken har kommit i kontakt med. De flesta bolagen har 

valt att ha kvar sin revisor, men det kan utvecklas till att fler bolag avskaffar revisorn. Anna 

menar att i det stora hela är det majoriteten av alla bolag som har kvar sin revisor och fortfa-

rande gör ett reviderat bokslut eller årsredovisning.  

Hittills har banken som Anna jobbar på inte vidtagit några åtgärder för att minska några even-

tuella risker som banken kan utsätta sig för vid utlåning. Inom banken har man inte fått några 

riktlinjer om det. Anna menar på att de inom banken inte har stött på frågan förut, men att det 

skulle vara bra om det fanns åtgärder att vidta, han är säker på att det kommer diskuteras så 

småningom. 

När det gäller skillnader i att få lån mellan bolag som har revisor respektive inte har revisor 

berättar Anna att det inte finns några skillnader för hur bolagen bedöms. Däremot innebär det 

att rådgivaren som hanterar ärendet får göra en mer utförlig granskning av bolaget och dess 

rapporter. Vid ett reviderat bokslut har man lite mer att förlita sig på och då behövs inte en 

lika grundlig granskning. Anna påpekar återigen också att det faktiskt är återbetalningsförmå-

gan som är det viktigaste i verksamheten. 

4.2 Bank 2 

 Bengt jobbar som bolagsrådgivare på en bank sedan mars 2012, dock har han jobbat inom 

samma tjänst som bolagsrådgivare fast på en annan bank innan dess att lagändringen trädde i 

kraft. 

Banken som Bengt jobbar på anser att ett bolag utan revisor inte har någon större praktisk 

betydelse för dem. Han menar på att, ur bankens synvinkel, om det skulle förekomma siffror 

som banken inte litar på kan banken alltid kräva att bolaget ska ha revisor. Han betonar gans-
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ka starkt att även fast lagen säger att dessa småbolag inte behöver ha revisor, kan faktiskt 

banken ha det som krav. Så länge banken följer lagen så kan de faktiskt besluta vilka olika 

rutiner och policy som gäller om man vill låna pengar hos dem.  

Vidare berättar Bengt att majoriteten av de bolag som är kunder i hans bank har valt att ha 

revisor. Att ha en revisor i ett bolag gör att banken en slags försäkring på att de kan lita på de 

finansiella rapporternas innehåll, det vill säga att siffrorna stämmer bra överens med verklig-

heten. Bengt nämner också att det är betydligt enklare att känna en viss trovärdighet i finansi-

ella rapporter som granskats av en för banken känd revisor eller revisionsbyrå. Han berättar 

vidare att i hans bank har de sett en trend hos de företagare som har valt att avsäga sig sin 

revisor, dock inte bara på grund av lagändringen utan att lagändringen har gjort det möjligt för 

äldre företagare som ska pensioneras och minska sin verksamhet att ta bort utgifterna de har 

för revisorn, då har de kvar utgifterna för en redovisningskonsult som sköter bokföringen men 

slipper betala två olika personer. Redovisningskonsulten kan skriva ett granskningsbevis, men 

revisorn får inte sköta både bokföringen och granska bokföringen.  

I banken där Bengt jobbar anser man att trovärdigheten i ett bolags finansiella rapporter på-

verkas negativt om de avstår från att använda en revisor. Bengt berättar också att en auktorise-

rad redovisningskonsult kan stärka trovärdigheten i bolagets finansiella rapporter om de inte 

har en revisor som granskar dem.  

För att kunna stärka trovärdigheten i de finansiella rapporterna anser Bengt att bolaget kan 

återinsätta revisorn eller till exempel en redovisningskonsult, det vill säga någon som granskar 

de finansiella rapporterna. Om en oberoende person granskar de finansiella rapporterna leder 

det till ökad trovärdighet, fortsätter Bengt, han påpekar också att om det gäller en redovis-

ningskonsult ska den personen också vara oberoende och allra helst komma från en känd re-

dovisningsbyrå.  

Relationen som banken har med bolaget leder till trovärdighet för bolagets finansiella rappor-

ter, berättar Bengt, han fortsätter att förklara att banken har möjlighet att vara medveten om 

bolagets historik vilket underlättar arbetet vid kreditutredningen och ger en större vilja att 

behålla bolaget som kund. När det gäller längre relationer mellan banken och bolaget ses detta 

som en mycket viktig faktor att överväga när banken tar sitt beslut om att bevilja eller neka 

krediten till bolaget.   

Vidare berättar Bengt att banken inte bedömer en tidigare god relation med bolaget gentemot 

att bolaget använder revisor som viktigare, han menar att det ena inte utesluter det andra, och 
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att den bank som han jobbar på gärna ser att de har både en relation med bolaget som söker 

lån och att bolaget har en revisor. Dock påpekar han att det är många parametrar som man 

tittar på vid kreditgivning och att bolagets redovisning måste se bra ut, det vill säg att banken 

har en tidigare god relation till bolaget som söker lån i kombination med att bolagets redovis-

ning överensstämmer med verkligheten är viktigare än att bolaget har en revisor.  

Generellt sett är det många faktorer som Bengt tar hänsyn till när han bedömer kreditvärdig-

heten. Han ser ofta på hur bolagets nyckeltal ser ut, hur nyckeltalen ser ut idag, hur nyckelta-

len har sett ut tidigare, om nyckeltalen har utvecklats positivt eller negativt, om han ser några 

trender hos nyckeltalen. Bengt tar också hänsyn till bolagets affärsidé ser ut och ibland tar han 

även hänsyn till en extern kreditupplysning. Han vill dock påpeka att allt är en individuell 

bedömning och ser olika ut för olika bolag. 

Vidare berättar Bengt att det inte finns någon policy eller rutin för hur man ska hantera bolag 

utan revisor. Han förklarar också att de bolag som berörs behöver oftast inte stora lån och att 

dessa bolags kreditbehov är litet. Bengt berättar att banken ofta ser till att säkerställa krediter-

na, att de sällan ger lån utan säkerheter. Om en bankman är osäker kan en chef rådfrågas. I 

dagsläget finns det inte heller någon plan på att införa en särskild policy eller rutin, fortsätter 

Bengt. 

För att minska en eventuell risk vid utlåning till bolag utan revisor berättar Bengt att de åtgär-

der man idag använder är att kräva att bolaget anlitar en revisor som kan granska de finansiel-

la rapporterna. Eftersom det är svårt att vara uppdaterad på varje bolags siffror är revisor att 

föredra. Revisorn ger bolaget en kvalitetsstämpel och trovärdighet i de finansiella rapporterna.  

Bengt förklarar också att storleken på lånet spelar en stor roll men generellt sett är det enklare 

och lättare att få lån om man använder en revisor som granskar bolagets årsredovisning. Allt 

har med att göra att revisorn uppfattas ge en kvalitetsstämpel och öka trovärdigheten i infor-

mationen som bolaget lämnar. Vidare nämner Bengt att det krävs mer bakgrundsarbete för 

honom när han ska bedöma ett bolag utan revisor. 

4.3 Bank 3 

Carin jobbar som kundansvarig för bolag på en bank, vilket han har gjort sedan början på 

2000-talet.  

I banken där Carin jobbar bedömer man inte att den avskaffade revisionsplikten är en stor 

eller prioriterad fråga inom banken. Dock menar Carin att rent generellt sett gör revisorn nytta 
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då de kontrollerar de finansiella rapporterna. I rapporterna som revisorn godkänner finns upp-

gifter om bolaget har tagit några säkerheter, vilket är av stor betydelse för banken att få reda 

på då de inte kan ta en tillgång som säkerhet om den redan är tagen som säkerhet hos till ex-

empel en annan bank.  

Vidare berättar Carin att hon tror att trovärdigheten i ett bolags räkenskaper påverkas om bo-

laget väljer att inte anlita en revisor som granskar de finansiella rapporterna.  Carin upplever 

att om ett bolag inte anlitar en revisor som granskar siffrorna i de finansiella rapporterna, 

finns risken att siffrorna inte stämmer överens med verkligheten. Givetvis finns det andra som 

också granskar bolagets siffror till exempel myndigheter, skatteverket är speciellt intresserade 

av att granska hur mycket bolaget ska betala i skatter och avgifter.  

För att bolaget ska kunna stärka trovärdigheten i deras finansiella rapporter kan de till exem-

pel anlita en oberoende auktoriserad redovisningskonsult, som gör en granskningsrapport. 

Carin förklarar att om banken får en granskningsrapport från en redovisningskonsult visar det 

på att bolaget har engagerat en tredje part som granskar bolagets finansiella rapporter. Banken 

rekommenderar bolag att anlita revisor även fast att banken inte har något krav på det. Vidare 

förklarar hon att om banken har en relation till ett bolag där man tidigare har gjort bedöm-

ningar och redovisat siffror i de finansiella rapporterna som kan ha varit på gränsen till vad 

som är tillåtet, kommer banken förklara vilket värde bolaget får av en revisor, det vill säga att 

trovärdigheten, ur bankens perspektiv, ökar.  

Carin berättar också att i de fall då banken har haft en tidigare relation med bolaget, kan det 

öka trovärdigheten. Banken känner då till företagaren och har ofta ett grepp om hur företaga-

ren tänker och resonerar, om företagaren är en ordentlig och ordningssam människa eller om 

företagaren är lite mindre ordentlig och mindre ordningssam av sig. Carin nämner att det nyli-

gen har diskuterats inom banken hur man ska hantera dessa bolag och påpekar att banken till 

exempel ser på om företagaren varit inblandad i gamla konkurser eller om företagaren har 

några betalningsanmärkningar och så vidare. 

Carin beskriver att vid bedömningen av ett bolags kreditvärdighet är en gammal relation vik-

tigare än att bolaget har revision, i alla fall vid den här storleken på bolag. Vidare förklarar 

Carin att banken även tar hänsyn till andra faktorer vid kreditgivning, vad bolagets affärsidé 

är, bolagets framtidsplaner, i princip hur hela bolaget är konstruerat.  

Om bolaget har en vision om att bli stor, menar Carin att det är bättre att anlita en revisor re-

dan från första början. Hon förklarar också att bolagets planer är viktiga både de gamla pla-
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nerna och de nya. De ger nämligen en bild av hur bolaget har lyckats eller misslyckats tidiga-

re, rådgivarna inom banken kan konstatera vad det blev för effekter av planerna och vad resul-

tatet blev. Carin berättar att det är ganska vanligt att bolag har framtidsplaner som aldrig slår 

in och detta anses vara en negativ faktor vid utlåning. 

Vidare berättar Carin att banken inte har infört någon ny policy eller rutin sedan lagändringen 

i november 2010, dock har banken rutiner och policy sedan tidigare. Hon berättar att banken 

inte sätter något belåningsvärde på så små bolag som avskaffandet av revisionsplikten berör, 

utan att det är andra parametrar, till exempel säkerheter, som påverkar huruvida de får lån 

eller inte. Carin påpekar också att de säkerheter som banken är intresserad av ofta ligger utan-

för revisorns område, det kan röra sig om till exempelvis privata åtaganden eller borgen. Hon 

nämner även att i övrigt har banken ingen uttalad policy eller rutin. Enligt Carin finns det inga 

planer på att införa en rutin eller policy för detta, hon menar på att det inte är en viktig fråga 

ur kreditgivningssynpunkt.  

Carin berättar att banken inte har vidtagit några speciella åtgärder för att minska risken vid 

utlåning till bolag utan revisor. Vidare berättar hon att banken redan har behandlat de bolag 

som omfattas av avskaffningen annorlunda. Som tidigare nämnt sätter banken inget värde på 

tillgångarna, som egentligen är revisorns jobb att granska, banken har valt att redan innan 

avskaffningen behandla dessa bolag annorlunda även fast de har revisor. 

Det finns inte heller någon speciell åtgärd som har vidtagits efter att revisionsplikten avskaf-

fades. Carin berättar att banken anser att det tidigare synsättet har varit tillräckligt. 

I dagsläget finns det ingen policy eller rutinmässig skillnad mellan bolag som söker lån och 

inte har revisor jämfört med bolag som söker lån och har en revisor, förklarar Carin. Dock 

menar hon att om man har jobbat länge inom bankbranschen med krediter, finns det en möj-

lighet att rådgivaren blir påverkad av sitt undermedvetna. Om man som rådgivare har jobbat 

länge har man också en gång i tiden fått lära sig att en revisor alltid är bra att ha.  Carin påpe-

kar att detta inte borde påverka alltför mycket i praktiken. 

4.4 Bank 4 

Daniel jobbar som bolagsrådgivare på en bank och har jobbat på sin nuvarande tjänst innan 

revisionsplikten avskaffades för småbolag i november 2010. 

Banken där Daniel jobbar anser att en revisor alltid är bra att ha. När ett bolag saknar revisor, 

leder det till större arbetsbelastning för rådgivaren, som då måste sätta sig in i bolaget och 
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dess verksamhet betydligt mycket mer än om bolaget haft revisor, allt detta för att rådgivaren 

ska kunna bedöma om bolagets finansiella rapporter stämmer överens med verkligheten. Om 

ett bolag vill avsäga sig sin revisor, önskar banken att detta görs i samråd med dem för att 

kunna föra en dialog mellan banken, bolaget och revisorn. Daniel påpekar att det anses inom 

banken vara negativt när ett bolag saknar en revisor som granskar de finansiella rapporterna, 

dock menar han också att det är många andra faktorer som spelar in vid en kreditgivningspro-

cess. 

När det gäller trovärdigheten i bolagets finansiella rapporter berättar Daniel att varken han 

eller banken tycker att bolagets trovärdighet i de finansiella rapporterna inte nödvändigtvis 

påverkas negativt om bolaget väljer att avstår från revisor. Då bolaget fortfarande behöver 

redogöra för sina finansiella rapporter till andra myndigheter och att informationen i rappor-

terna blir offentlig tror banken att bolaget har ett intresse i att de finansiella rapporter som 

presenteras ska reflektera verkligheten.  

För att kunna stärka trovärdigheten i bolagets finansiella rapporter kan bolaget anlita en, för 

banken, känd redovisningsbyrå eller redovisningskonsult som kan agera som en oberoende 

tredje part vars uppgift är att granska bolagets finansiella rapporter, och slutligen formulera en 

granskningsrapport som banken tar del av. Daniel förklarar att det stärker bolagets trovärdig-

het om banken tillsammans med företagaren kan ha en dialog med redovisningsbyrån eller 

redovisningskonsulten. Enligt Daniel är detta ett bra sätt för banken att kunna påverka eventu-

ella beslut som tas, diskutera eventuella problem och fördelar och på så sätt blir banken mer 

involverad i bolagets verksamhet. Att banken träffar företagaren och diskuterar dessa frågor 

gör att relationen mellan banken och bolaget förbättras. Daniel påpekar även vikten av att man 

har en god relation sinsemellan och att man även underhåller relationen. 

Andra faktorer som kan öka trovärdigheten när det gäller kreditgivning är orsaken bolaget har 

till varför de vill ha ett lån. Om bolaget vill expandera är det oftast en positiv faktor, det kan 

dock finnas negativa faktorer också, till exempel ett stort inköp som inte är nödvändigt för 

verksamheten, men det är upp till den enskilda rådgivaren på banken att undersöka. 

Vidare berättar Daniel att vid bedömning av ett bolags kreditvärdighet är revision en viktig 

faktor. Revisionen är trots allt en kvalitetsstämpel som är eftertraktat hos banken. Daniel för-

klarar också att det, för banken, finns ett stort värde i bolagets historiska siffror. De historiska 

siffrorna berättar mycket om bolaget, hur dess planer har utvecklats till något bra eller till 

ingenting alls. De historiska siffrorna berättar också mycket om företagaren, hur företagaren 
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sköter bolaget. Siffrorna för framtiden är också viktigt vid bedömningen av ett bolags kredit-

värdighet, de visar hur det kan komma att gå för bolaget i framtiden. Daniel förklarar att det är 

på bolagets framtida siffror som banken bedömer bolagets framtida återbetalningsförmåga. 

Allra helst hade Daniel sett en revisor i kombination med goda historiska siffror, nyckeltal 

och siffror för framtiden. 

När det gäller en särskild policy eller rutin för hur bolag utan revisor ska hanteras, berättar 

Daniel att banken inte har några rutiner eller policy för det. Han tillägger att det inte har före-

kommit några diskussioner om huruvida banken skulle anta en rutin eller policy för detta. I 

dagsläget ser banken speciellt på bolagets nyckeltal, dock görs detta oavsett om bolaget har 

revisor eller inte. 

Daniel förklarar att banken inte ser några direkta risker förknippat med utlåning till bolag utan 

revisor till skillnad mot utlåning till bolag med revisor. Detta gör att banken inte har priorite-

rat att utveckla några åtgärder som bolagsrådgivarna kan vidta för att minska risken vid utlå-

ning. Han förklarar också att banken inte ser någon skillnad från tidigare när det gäller risker 

vid utlåning. Sen är det faktiskt en affär som banken gör med bolaget och om banken miss-

tänker att något av den information som de fått av bolaget inte stämmer så görs det ingen affär 

mellan banken och bolaget. 

Personligen anser Daniel att det inte är någon skillnad mellan ett bolag utan revisor och ett 

bolag med revisor att få lån. Den enda faktor han kan komma på som skulle kunna göra skill-

nad är om banken misstänker att bolaget utan revisor presenterar finansiella rapporter som 

inte överensstämmer med verkligheten görs ingen affär.  Daniel vill slutligen påpeka att av-

skaffningen är positiv då fler bolag övergår från andra bolagsformer till aktiebolag, men vill 

ändå klargöra att det bör finnas en revisor för vissa bolag. 
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5. Analys 

I kapitlet nedan analyseras vårt redovisade resultat med hjälp av den teori som presenterats. 

Mönster i bankernas svar kommer att åskådliggöras och samstämmiga synsätt kommer, där 

det är möjligt, att presenteras. 

5.1 Trovärdighet  

Majoriteten av bankerna anser att trovärdigheten i ett bolags finansiella rapporter försämras 

om bolaget inte anlitar en revisor. Varför anser då tre av fyra banker att trovärdigheten påver-

kas? Två av bankerna tycker att det är mer ordning i bolagets finansiella rapporter om bolaget 

anlitar en revisor, vilket enligt Svensson (2003) är en av fördelarna som kan hänföras till revi-

sion. Att bolaget anlitar en revisor tror bankerna således ska minska risken för att de finansiel-

la rapporterna avviker från verkligheten, de anser att revisionen och revisorns uttalande är en 

bekräftelse på att bolagets finansiella rapporter är verklighetstrogna. Det bankerna säger kan 

också få stöd av i Carringtons (2010) perspektiv på legitimitet, vilket innebär att revisorns 

uttalande är en bekräftelse på att bolaget följer gällande normer och etiska koder. Den försäm-

rade trovärdigheten kan också förklaras av Carringtons (2010) teori om revision som försäk-

ring, vilken innebär att revisorns granskning och godkännande kan bli en form av garanti för 

bankerna, då revisorn är intresserad av att bolagets finansiella rapporter utformas och stämmer 

med gällande lagar och normer. Garantin är således en följd av revisorns godkännande och 

granskade, vilket innebär att den garanti som kan upplevas av bankerna försvinner när bolaget 

väljer bort sin revisor. Enligt Johansson (2009) använder bankerna bolagets redovisning för 

att göra olika bedömningar, till exempel om bolaget ligger i riskzonen för att få framtida be-

talningsproblem. Bankerna lättare kan identifiera tillgångar och skulder i bolaget, vilket är 

viktigt för banken att veta då de kan vilja ha några säkerheter vid ett lån. För att bankerna ska 

kunna göra dessa bedömningar är det viktigt att informationen i de finansiella rapporterna 

som bolaget presenterar stämmer med verkligheten.  

Svensson (2003) berättar i sin studie att trovärdigheten i bolagets finansiella rapporter även 

kan påverkas av vilken revisionsbyrå eller vilken revisor som bolaget har använt sig av. Detta 

instämmer två av bankerna till. De anser att om banken känner till revisorn eller att revisorn 

kommer från en, för banken, känd revisionsbyrå, känner banken till revisorns arbetssätt och 

kan därigenom förutsäga hur revisorns arbete har gått och hur bra dennes granskning har varit. 

Den fjärde och sista banken instämmer inte i allt som de tidigare bankerna anser. Banken an-

ser att det inte nödvändigtvis behöver påverka trovärdigheten negativt om bolaget inte har en 
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revisor. De upplever att bolaget har tillräckligt med incitament till att sköta sina finansiella 

rapporter utan revisorn, då dessa rapporter ska offentliggöras och framställas till andra aktörer 

bland andra olika myndigheter. Att flera aktörer är intresserade av bolagets finansiella rappor-

ter förklarar både Phillips (2011), Cooper (2004), Johansson (2009) och Artsberg (2005). Den 

tredje banken instämmer i att det sker en viss granskning av myndigheter, speciellt från skat-

teverket, dock anser banken att den granskning som sker av andra intressenter inte är tillräck-

lig, de upplever att det finns risk för att informationen i de finansiella rapporterna inte stäm-

mer när de inte har granskats av en revisor.  

Den fjärde banken anser att äldre information om bolaget är viktigt, då de kan följa hur bola-

gets tidigare planer och budgetar har utvecklats. Om planerna och budgetarna har följts av 

bolaget vid tidigare tillfällen sätts tilltro till att det också kommer att ske i framtiden. Banken 

bedömer också att bolagets framtida siffror är viktiga för att kunna bedöma bolagets återbe-

talningsförmåga, vilket Svensson (2003) anser är den viktigaste faktorn vid kreditbedömning-

ens utfall, dock är det inte alltid lätt för banken att uppskatta bolagets framtida betalningsför-

måga, vilket Spremann (1987) påpekar. Spremann (1987) menar att banken inte har lika 

mycket information om bolaget som bolaget självt har, och att det därför är svårt för banken 

att uppskatta bolagets framtida betalningsförmåga. Banken anser att de kan göra en uppskatt-

ning av bolagets återbetalningsförmåga baserad på bolagets historiska siffror, vilket Johans-

son (2009) antyder. 

Alla banker anser att om bolaget anlitar en revisor stärks trovärdigheten i bolagets finansiella 

rapporter, vilket instämmer med Mobergs (2006) uttalande om att revisionens syfte är att ge 

trovärdighet åt bolagets finansiella rapporter. För bankerna har revisionen även flera positiva 

aspekter, en av aspekterna är att revisionen utförs av en oberoende tredje part, vilket enligt 

Carrington (2010) hjälper till att höja trovärdigheten i revisorns uttalande om bolagets finan-

siella rapporter. En annan positiv aspekt, ur banken synvinkel, är att revisionen ger bolagets 

finansiella rapporter en kvalitetsstämpel. Detta kan förklaras av den fördel som Thorell (2005) 

tar upp om revision, att revisionen är kvalitetshöjande för bolagets finansiella rapporter. Det 

kan också förklaras med Carringtons (2010) perspektiv på revision som legitimering, vilket 

innebär att bolagets finansiella rapporter ges legitimitet och trovärdighet när de blivit godkän-

da av en revisor. Bankerna nämner även att en redovisningskonsult kan stärka trovärdigheten i 

bolagets finansiella rapporter, men redovisningskonsultens utlåtande väger inte lika tungt som 

revisorns, vilket gör att bankerna föredrar att bolaget har en revisor. 
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En av bankerna berättar också att om det gäller en kreditgivning hos ett bolag där banken är 

osäker på om de ska låna ut kapital eller inte, kommer banken att informera bolaget om att 

revision leder till ökad trovärdighet, ur bankens perspektiv. De kommer begära att bolaget 

visar upp reviderade finansiella rapporter innan banken gör en ny bedömning. Att banken 

begär att bolaget ska anlita en revisor, kan beskrivas med Rapps (1994) beskrivning av det 

beteendeorienterade uppdraget. Ett beteendeorienterat uppdrag innebär att det önskvärda be-

teendet belönas, vilket i detta fall skulle vara att bolagets beteende och deras val att anlita en 

revisor belönas av banken i form av ett lån. Bankens ställningstagande kan också förklaras av 

Carringtons (2010) teori om revision som försäkring. Teorin förklarar att revisionen fungerar 

som en garanti för bankerna. Revisorn har oberoende granskat och godkänt bolagets finansiel-

la rapporter, vilket ur banken synvinkel minskar risken för felaktigheter i rapporterna som 

bolaget ger ut. När bankerna upplever att det finns risk för felaktigheter i de finansiella rap-

porterna är revision således en bra lösning.  

5.2 Relation eller revision? 

Alla banker nämner på ett eller annat sätt att det är viktigt för dem att ha någon slags historik 

med bolaget. Historiken tillåter bankerna att jämföra äldre finansiella rapporter som bolaget 

publicerat med nya finansiella rapporter, detta möjliggör det för bankerna att kunna bedöma 

hur bolaget har utvecklats, vilket instämmer med Johanssons (2009) teori om att bolagets re-

dovisning är viktig för bankerna då det ligger till grund för bankernas beslut att tillföra kapital 

in i verksamheten. Enligt en av bankerna kan de använda bolagets historiska siffror för att 

kunna bedöma bolagets återbetalningsförmåga, vilket kan förklaras av Spremann (1987) som 

förklarar att det finns vissa svårigheter för bankerna att beräkna bolagets återbetalningsförmå-

ga, då bankerna inte har lika mycket information om bolaget som bolaget självt har. Bankerna 

påpekar dock att en kreditgivning berör ett flertal olika faktorer och kan inte hänföras till en 

enskild orsak. Att enbart ha en relation till bolaget är i sig inte en tillräcklig orsak till att ge ett 

lån. 

En av bankerna som inte instämmer med de andra tre bankerna, anser att det är viktigare för 

bolaget att ha en revisor än att bolaget haft en tidigare relation till banken. Banken anser att 

revisionen tillför kvalitet i bolagets finansiella rapporter, kvalitet som banken gärna vill ha. 

Att banken anser att revisionen är kvalitetshöjande instämmer med en av de fördelar som 

Thorell (2005) anser att revisionen har. Vidare kan banken anse att revisionen är betydelsefull 

då den, enligt Svensson (2003), kan hänföras till att årsredovisningen är mer tillförlitlig, bätt-

re, att banken kan vända sig till en revisor vid behov och att det är bättre ordning i bolagets 
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löpande bokföring. Utöver det kan bankens uttalande om att revisionen är viktig för dem kan 

ha flera underliggande skäl, Moberg (2006) säger att revisionens syfte är att ge trovärdighet åt 

bolagets finansiella rapporter. Revisionen kan också vara betydelsefull för banken då den är 

en bekräftelse på att bolaget följer samhällets etiska koder och normer, vilket förklaras av 

Carringtons (2010) perspektiv på revision som legitimering. Carrington (2010) beskriver ock-

så revision som försäkring, där revisorn vill försäkra sig själv om att det inte förekommer någ-

ra felaktigheter i bolagets finansiella rapporter. När detta sker kan det upplevas av banken 

som en garanti för att de finansiella rapporterna är utformade enligt lagar och normer, och att 

det således inte förekommer felaktigheter i rapporterna. En annan faktor som kan spela in i 

bankens uttalande är att agentproblemet begränsas när ett bolag anlitar en revisor. Enligt And-

rén (2003) begränsas agentproblemet då en oberoende part granskar informationen som agen-

ten ger principalen. 

Två av bankerna anser att bolagets affärsidé spelar in när de bedömer ett bolags kreditvärdig-

het, vilket kan förklaras av Artsberg (2005), där hon beskriver att intressenterna till bolaget är 

intresserade av information från bolaget för att till exempel göra bedömningen om bolaget kan 

generera vinst i framtiden.  

Två av fyra banker nämner också att bolagets återbetalningsförmåga är en viktig faktor vid 

kreditbedömningen. Av de två bankerna anser en att om bolaget inte har någon återbetalnings-

förmåga, kommer bolaget inte att få lån oavsett om de har en revisor eller om de har en rela-

tion till banken, vilket kan förklaras av att bankerna instämmer med Svensson (2003) som i 

sin studie presenterar bolagets återbetalningsförmåga som den viktigaste faktorn för kreditbe-

dömningens utfall. Bankernas åsikter får också stöd i Johanssons (2009) teori, där han förkla-

rar att banken kan göra en bättre bedömning av återbetalningsförmågan genom bolagets redo-

visning. 

5.3 Policy och åtgärd  

Ingen av bankerna har infört någon särskild policy eller rutin till följd av lagändringen som 

skedde i november 2010. En av bankerna har dock sedan tidigare haft en särskild policy eller 

rutin för småbolag, banken sätter inget värde på tillgångarna som bolaget redovisat. Anled-

ningen till varför banken inte sätter något värde på tillgångarna är för att de inte har blivit 

granskade och godkända av en revisor. Banken nämner att säkerheterna påverkar huruvida 

bolaget får lån eller inte, och att dessa ofta ligger utanför revisorns område, till exempel bor-

gen. Att banken istället ser till säkerheterna instämmer med det Svensson (2003) påstår, hon 

menar att säkerheterna har en större betydelse när det gäller kreditbedömningar av småbolag. 
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En annan förklaring enligt Spremann (1987) är att banken tar säkerheter för lånet och för att 

begränsa sin risk och för att överföra en del av risken på bolaget. Om en del av risken överförs 

på bolaget ger detta bolaget ett incitament till att sköta amorteringarna och betalningarna. 

De övriga tre bankerna har ingen särskild rutin eller policy när det gäller utlåning till bolag 

utan revisor. Orsaken till detta är att det inte är en viktig fråga ur kreditgivningssynpunkt och 

att de inte riskerar lika mycket pengar då små aktiebolag väldigt sällan behöver stora krediter. 

Då de inte riskerar lika stora summor upplever de inte att en policy eller rutin skulle behövas. 

En av bankerna säger att de inte kan se några direkta risker kopplat till att låna ut pengar till 

bolag utan revisor och att de har därför inte har vidtagit några åtgärder för att minska risken 

vid utlåning till bolag utan revisor. Om de misstänker att det föreligger risker till exempel att 

de finansiella rapporterna inte stämmer, gör banken inte någon affär. Banken handlar i sitt 

eget intresse och gör en avvägning av för- och nackdelar. Detta kan förklaras av Rapp (1994) 

som förklarar att banken inte lånar ut pengar om det innebär för stora risker och inte anses 

vara fördelaktigt för dem. Det kan också förklaras av att banken saknar den garanti som revi-

sionen ger. Enligt Carrington (2010) ger revisionen en viss garanti till bankerna då risken för 

felaktigheter i de finansiella rapporterna minskar. En av bankerna nämner att de har planer på 

att införa en särskild policy eller rutin och nämner att det har förekommit diskussioner om att 

banken vill införa en särskild policy eller rutin för att rådgivarna ska veta hur de ska hantera 

dessa aktiebolag när de söker lån. De andra bankerna säger att det inte finns några planer på 

att införa någon särskild policy eller rutin. 

En av bankerna säger att den åtgärd de kräver för bolag som inte har revisor, för att minska 

risken vid utlåning, är att de anlitar en revisor. Banken anser att revisorn ger kvalitet åt de 

finansiella rapporterna som är nödvändig när det behövs ökad trovärdighet för bolagets rap-

porter innan banken beviljar ett lån. Att revisorn skänker kvalitet och trovärdighet åt bolagets 

finansiella rapporter kan förklaras av syftet med revision enligt Moberg (2006), enligt honom 

är revisionen syfte att ge trovärdighet åt de finansiella rapporterna som bolaget publicerar. Det 

kan också förklaras med hjälp av Carringtons (2010) perspektiv på revision som legitimering, 

som bygger på att när revisorn godkänner bolagets finansiella rapporter ges dem legitimitet 

och trovärdighet. Perspektivet på revision som försäkring beskrivs av Carrington (2010) och 

innebär att banken upplever en viss garanti när bolags finansiella rapporter blivit granskade av 

en revisor. För banken innebär garantin att felaktigheterna i bolagets finansiella rapporter 

minskar då de blivit granskade av en oberoende tredje part.   Slutligen kan det även förklaras 
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av både Thorells (2005) och Svenssons (2003) fördelar med revision, det vill säga att revisio-

nen är kvalitetshöjande och att årsredovisningen är mer tillförlitlig.  

Två av bankerna säger att det inte finns några skillnader i utlåningen till bolag utan revision 

och bolag som har revision. En av bankerna påpekar att de tidigare har blivit lärda att en revi-

sor alltid är bra att ha. De som har jobbat inom branschen under en längre tid kan undermed-

vetet bli påverkade av detta. Dock tror de inte att det har en så stor påverkan.  

Två av bankerna anser att det finns skillnader när det gäller utlåning till bolag som inte har 

revisor och bolag som har revisor och säger att det generellt sett kan sägas vara bättre om bo-

laget har revisor, då revisorn ger de finansiella rapporterna en kvalitetsstämpel och ökar rap-

porternas trovärdighet. Att bankerna anser att trovärdigheten ökar och att en kvalitetsstämpel 

ges till bolagets rapporter förklaras av Moberg (2006), Carrington (2010) och Thorell (2005).  

 5.4 Sammanfattande analys 

Majoriteten av bankerna anser att trovärdigheten i ett bolags finansiella rapporter försämras 

om bolaget inte anlitar en revisor. Revisionen ger enligt två av bankerna mer ordning i bola-

gets finansiella rapporter om bolaget anlitar en revisor, vilket enligt Svensson (2003) är en av 

fördelarna med revision. Banken anser också att revisionen ökar sannolikheten för att rappor-

terna är verklighetstrogna, vilket stämmer med Carringtons (2010) perspektiv på legitimitet, 

vilket innebär att revisorn bekräftar att bolaget följer gällande normer och etiska koder, samt 

Carringtons (2010) perspektiv på revision som försäkring, där revisorns granskning och god-

kännande av bolagets finansiella rapporter upplevs som en garanti för bankerna. Svensson 

(2003) och två av bankerna anser att trovärdigheten ökar ytterligare om bolagets revisor eller 

revisionsbyrå är känd av banken. Enligt bankerna kan historiska siffror användas för att se hur 

bolaget utvecklats. Spremann (1987)  menar att det finns svårigheter med att beräkna bolagets 

framtida återbetalningsförmåga. För att förenkla bedömningen använder banken de historiska 

siffrorna istället. En revisor är det enklaste sättet för ett bolag att stärka trovärdighet i de fi-

nansiella rapporterna. Revisionen stärker, enligt Thorell (2005), kvaliteten på de finansiella 

rapporterna. En av bankerna säger att de rekommenderar revision, speciellt om det handlar om 

bolag där banken är osäker på om de vill bevilja en kredit. Bolagets beteende och val att anlita 

en revisor belönas och premieras av banken genom att de kan ge en ytterligare prövning i kre-

ditfrågan efter att revision har genomförts, i likhet med Rapps (1994) syn på det beteendeori-

enterade uppdraget. Att löpande föra en dialog mellan banken, företagaren och en eventuell 

redovisningskonsult har en positiv effekt då det förbättrar bankens och bolagets relation. Att 
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banken har en insyn och löpande kontroll minskar enligt Helgesen (2008) risken och bygger 

upp relationen mellan parterna. 

För två av bankerna anses relationen vara viktigare än att bolaget har revision. Att banken är 

medveten om företagarens resonemang visar på de skillnader som enligt Spremann (1987) 

finns i bankens och bolagets åsikter. En av bankerna anser, till skillnad från de andra, att en 

revisors godkännande av de finansiella rapporterna är viktigare än en relation till bolaget, vil-

ket kan förklaras av Carrington (2010), som förklarar att när revisorn granskar och godkänner 

de finansiella rapportera ges rapporterna trovärdighet, legitimitet och garanti. Då banken och 

bolaget har en tidigare lånerelation har banken redan fått viss information av bolaget, vilket 

anses vara positivt. Spremann (1987) belyser svårigheterna med att beräkna återbetalnings-

förmågan, då de inte har lika mycket information om bolaget som bolaget självt har, genom 

informationen som banken fått vid en tidigare lånerelation kan banken enklare bedöma bola-

gets återbetalningsförmåga genom att använda bolagets historiska siffror istället. Enligt 

Svensson (2003) är återbetalningsförmågan den viktigaste faktorn vid en kreditbedömnings 

utfall. 

Ingen av bankerna har infört en policy eller rutin på grund av lagändringen. En av bankerna 

har sedan tidigare valt att inte sätta något värde på de tillgångar som inte har blivit granskade 

och godkända av en revisor. Även säkerheterna påverkar om bolaget får lån eller inte, men i 

småbolag är säkerheterna ofta av personlig karaktär, till exempel borgen. Säkerheterna har 

enligt Svensson (2003) en större betydelse vid kreditbedömningen av små bolag. Det ger en-

ligt Spremann (1987) incitament att sköta återbetalningarna och överför en del av risken till 

borgensmannen. 

Alla banker anser att det hittills inte har behövts en särskild policy eller rutin då kreditbehovet 

är mindre i småbolag. Om banken misstänker att de finansiella rapporterna inte stämmer, be-

viljar banken inte krediten. Rapp (1994) säger att parterna vill maximera sin egen nytta, vilket 

resulterar i att banken inte beviljar ett lån om det anses vara ofördelaktigt för dem. I en av 

bankerna pågår en diskussion om att införa en policy eller rutin för att underlätta företagsråd-

givarnas arbete. Om banken anser ett de behöver minska risken vid utlåning, kräver de att 

bolaget har en revisor då det ökar kvaliteten och trovärdigheten. Möjligheten att använda en 

revisor för att öka kvaliteten och trovärdigheten till de finansiella rapporterna beskrivs av 

Moberg (2006), Carrington (2010), Thorell (2005) och Svensson (2003). Om bolaget inte har 

en revisor leder det till merarbete för företagsrådgivarna då de måste sätta sig in i bolagets 

verksamhet och själva verifiera materialet.  
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6. Slutdiskussion 

I kapitlet nedan presenteras studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Utgångspunkten för studien var problemformuleringen ”Förändras trovärdigheten i ett bolags 

finansiella rapporter om bolaget väljer bort revisionen? Kan det få några konsekvenser för 

bolagen i relation till bankerna?” Problemformuleringen resulterade i syftet ”att få en bild av 

om trovärdigheten hos ett bolag förändras när de väljer bort revisionen och om det fått några 

konsekvenser.” Baserat på studiens problemformulering och dess syfte presenteras studiens 

slutsatser.  I studien har vi inte gått in på hur mycket trovärdigheten i ett bolags finansiella 

rapporter förändras utan snarare om trovärdigheten förändras. Detta gör att vi översiktligt sett 

kan dra slutsatserna som följer.       

I studien kan det konstateras att majoriteten av bankerna anser att trovärdigheten i ett bolags 

finansiella rapporter påverkas negativt, på ett eller annat sätt, om bolaget avstår från revisor, 

vilket anses få stöd i den teoretiska referensram som använts för denna studie. Bankerna, sins-

emellan har dock olika åsikter när det gäller hur mycket dem anser att trovärdigheten påver-

kas.  

Majoriteten av bankerna vidtar inte några särskilda åtgärder när det gäller utlåning till bolag 

som inte har revisor. Bankerna anser att avskaffandet av revisionsplikten och hur bankerna 

ska hantera bolag som inte har en revisor är en fråga som för bankerna inte är speciellt priori-

terad. Detta leder således till att det hos majoriteten av bankerna inte får några konsekvenser, 

det vill säga att bankerna tar ut en högre ränta på det utlånade beloppet, att bankerna kräver en 

revisor som utför revision och att det generellt sett skulle vara svårare för bolag att få lån om 

de väljer bort sin revisor.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under vår studie gjorde vi några intressanta upptäckter som kan vara intressanta att undersöka 

i en ny studie, därför vill vi föreslå ett av dessa ämnen för fortsatt forskning. De fullständiga 

effekterna av undantaget från revisionsplikt har ännu inte kunnat märkas. Eftersom det tar tid 

innan effekter kan utläsas vore det intressant att genomföra studien om något år, då fler bolag 

kan ha valt att utnyttja undantaget kan det komma att påverka bankerna och kreditgivningen i 

en högre grad. 
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Ett annat förslag till fortsatt forskning är att välja ett annat geografiskt område, det vill säga en 

annan ort, och undersöka om åsikterna och synsätten bankerna emellan skiljer sig åt. Om det 

finns några likheter och/eller skillnader, och vad det kan bero på.  

Det skulle också vara intressant att gör en undersökning där man identifierar alla faktorer och 

mäter till vilken grad olika dessa faktorer påverkar trovärdigheten i ett bolags finansiella rap-

porter. Relationen har berörts på ett överskådligt sätt, men ett flertal andra faktorer har kunnat 

utläsas, till exempel att det kan påverka vilken affärsidé eller revisor ett bolag har.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

A) Vad tycker Ni som bank om att småföretag inte behöver revisor?  

a1 - det är positivt därför att: 

a2 - det är negativt därför att: 

 

B) Anser Ni att trovärdigheten/tillförlitligheten i ett företags räkenskaper påverkas om 

företaget avstår från att använda revisor?  

b1 - om ja, hur påverkas den?  

b2 - om nej, varför inte?  

 

C) Hur kan företagets trovärdighet stärkas?  

c1 - om företaget anlitar t.ex. en redovisningskonsult som sköter företagets räkenskaper?  

c2 - om Ni haft eller har en relation med företaget som ansöker om lån?  

c3 - något annat sätt?  

 

D) Vad anser Ni är viktigast för er bedömning av ett företags kreditvärdighet, en god 

relation till företaget eller att företaget har revision?  

d1 - en god relation till företaget  

d2 - att företaget har revision  

d3- en annan faktor, nämligen: 

 

E) Har banken en särskild policy eller rutin för hur utlåning till företag med oreviderad 

årsredovisning ska ske?  

e1 - om Ja, kan Ni ge en beskrivning av den policyn/åtgärden?  

e2 - om Nej, finns det planer på att införa en policy eller rutin för detta och vad är argumenten 

för en sådan åtgärd?  

 

F) Har banken vidtagit några åtgärder för att minska risken vid utlåning till företag 

utan revisor?  

f1 - om ja, vilka åtgärder har vidtagits?  

f2 - om nej, vad är anledningen till att åtgärder inte har vidtagits?  

 



 

 

 

 

G) Anser ni att det är skillnad när det gäller att få lån mellan företag utan revisor och 

företag med revisor?  

g1 - vari består i så fall den huvudsakliga skillnaden 

 


