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1. INLEDNING  

“En bank lever inte så mycket på kapital som på förtroende” (Ludwig Poullain) 
 
Ludwig Poullain fångar i ovan rader en symbolisering över dagens vikt i att inneha och 

känna förtroende. Samtidigt poängteras att kapital och vinstintresset inte alltid behöver 

vara det primära syftet för ett företag. Att uppfattas som trovärdig och skapa förtroende 

är inte längre enbart ett mänsklig attribut, det appliceras i en allt högre grad även i olika 

affärshändelser. Exempel på olika typer av försäkran, som till synes är bestående och 

allmänt vedertagna, för att generera trovärdighet är många i dagens samhälle. Revisorn 

är ett exempel vars revision har det främsta syftet att inge en typ av försäkran gentemot 

intressenter att den ekonomiska redovisningen i ett företag är korrekt (PWC, 2011). 

Banker är en stor intressent vars kreditverksamhet i stora drag är beroende av 

småföretagare och deras behov av kapital (Strenger, Hallin & Sandén, 2008). Eftersom 

bankers utlåningsverksamhet är baserad på företagens ekonomiska rapportering, spelar 

revisorn en viktig roll då denne traditionellt inger en försäkran till att redovisningen är i 

ordning hos företaget (ibid). Strenger et al. (2008) hävdar att specifikt det svenska 

finansieringssystemet skiljer sig från andra länder i det avseendet att bankerna är mer 

involverade hos småföretagen, till skillnad från anglosaxiska länder som har en mer 

utbredd finansiering i form av aktier och obligationer. Med detta i åtanke är det intuitivt 

att hävda att revisorn har en ännu viktigare roll i Sverige hos banker jämfört med andra 

länder, som exempelvis anglosaxiska länder. De senaste åren har det börjat ske 

förändringar inom revisionen och efter många turer fram och tillbaka blev 

revisionsplikten avskaffad för mindre företag i Sverige den första november år 2010 

(Bolagsverket, 2011). Sverige var tillsammans med Malta de enda länderna inom Europa 

som fortfarande hade kvar allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag 

(Justitiedepartementent & Näringsdepartementet, 2010). I ett klimat i Sverige där 

revisorn tidigare har haft monopol som företagets försäkran för en korrekt redovisning 

har avskaffandet av revisionsplikten öppnat upp möjligheter för en ny yrkeskategori, 

den auktoriserade redovisningskonsulten (PWC, 2011). Marknaden är stor för den 

auktoriserade redovisningskonsultens redovisning då det är cirka 70 procent av alla 
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aktiva aktiebolag i Sverige som berörs av den nya lagstiftningen som stipulerar valfrihet 

att avskaffa revisorn (SOU 2008:32).  

1.1 Problembakgrund  

Banker är en viktig intressent vars kreditgivning till företag är beroende av 

tillförlitlighet och trovärdighet i redovisningen från motpartens sida (Sigbladh & Wilow, 

2008). Vid kreditgivning uppfattar bankerna revisorns granskning av företagets 

räkenskaper som en trygghet (Halling, 2007). Revisorn skapar trovärdighet i sina 

rapporteringar av den anledningen att den är en kompetent tredje part som är 

oberoende och dessutom tar ansvar om redovisningen inte är i överensstämmelse med 

lagar och regler (Carrington, 2010, s. 23). Avskaffandet av revisionsplikten har gjort det 

möjligt att det är den auktoriserade redovisningskonsultens redovisning som har åtagit 

sig rollen att bli den slutgiltiga instansen (PWC, 2011). Eftersom revisorn och 

revisionsberättelsen allmänt anses som en obligatorisk komponent för att skapa 

trovärdighet gentemot intressenter (ibid), finns det anledning att tro att det kan uppstå 

nya förhållningssätt när denna funktion försvinner ur ekvationen. Detta leder oss in på 

frågeställningarna som är det följande;  
 

Hur uppfattar banker trovärdigheten hos de företag som enbart utgår från auktoriserade 

redovisningskonsulternas redovisning sedan avskaffandet av revisionsplikten? 

1.2 Syfte | Vad författarna vill uppnå 

Syftet med denna undersökning är att utreda hur de auktoriserade 

redovisningskonsulternas trovärdighet för redovisningen uppfattas av banker i de 

företag som valt bort revisorn sedan avskaffande av revisionsplikten. Vidare vill vi 

undersöka vilka konsekvenser det följer av att bankerna gör kreditbedömning enbart 

med de auktoriserade redovisningskonsulternas redovisning.  
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2. REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras en bakgrund till införandet av revisionsplikten, vad en 

redovisningskonsult gör samt kort om revisorns arbetsuppgifter. Vidare presenteras 

även en beskrivning av vad auktorisationen har inneburit för redovisningskonsulterna 

och en förklaring av revisionsberättelsen och bokslutsrapporten för att få en klarare bild 

av dessa två komponenter.    

2.1 Om revisionsplikten 

Den första januari 1983 markerar startskottet för revisionsplikten inom Sverige vilket 

medförde att alla nystartade aktiebolag ålades att utse en revisor (Ryberg, 2010). Detta 

beslut följdes upp 1988 då samtliga aktiebolag omfattades av lagstiftningen. 

Revisionsplikten uppstod till följd av statens behov av att stärka sin kontroll över 

företagen som en följd till den alltmer utbredda kriminaliteten och skattefusket som 

företagare kunde utnyttja (ibid). Revisorns uppgift var, och fortfarande är, bland annat 

att granska företagens räkenskaper i syfte om att öka trovärdigheten i räkenskaperna 

menar Ryberg (2010). Som nämnt tidigare avskaffades revisionsplikten i Sverige för 

mindre företag den första november år 2010. De företag som har valmöjligheten att 

avsäga sig revisorns tjänster är företag som underskrider två av dessa kriterier: 

 

 Har ett antal anställda på fler än 3 personer. 

 Har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor. 

 Har nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor. 

(Regeringen, 2010) 

 

Vid införandet av reformen påverkade förändringen ca 250 000 aktiebolag vilket 

motsvarade drygt 70 procent av alla aktiebolag i Sverige (Justitiedepartementet & 

Näringsdepartementet, 2010). Enligt Statens Offentliga Utredningar (2008) ger 

avskaffandet av revisionsplikten en frihet för småföretagare att välja de redovisnings- 

och revisionstjänster de behöver. Utredningen menar att utbudet på marknaden 

kommer att bli mer varierat vilket i sin tur leder till lägre priser på tjänsterna. På så sätt 

ökar förutsättningarna för svenska företag att möta den tuffa konkurrensen från de 

utländska företag som idag inte har revisionsplikt, menar utredningen. Avskaffandet av 
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revisionsplikten i Sverige har lett till att valmöjligheten att avskaffa revisorn har 

uppstått hos ovannämnda företag. Med revisorn ute ur bilden hos dessa företag 

försvinner funktionen som gör fullständig granskning av företagets redovisning (SOU 

2008:32).  

2.2 Vad gör en redovisningskonsult? 

En redovisningskonsult är en person som på uppdrag sköter den dagliga ekonomiska 

verksamheten för ett företags räkning. Arbetsuppgifterna kan innefatta mellan allt från 

bokföring, budgetplanering, skattedeklaration, företagsrådgivning, ekonomisk 

rådgivning samt en hel del andra uppgifter (SRF, 2011). Beroende på företagets 

omfattning och uppgiftens karaktär kan redovisningskonsulten biträda med hjälp för 

hela den ekonomiska verksamheten åt ett företag, eller bara delar ur den (ibid). För 

mindre företag kan ibland den inhyrda redovisningskonsulten i princip utgöra 

företagets ekonomiavdelning (Bokslutsrapporten, 2011). En redovisningskonsult 

förhåller sig till regler och direktiv som ska följas, bland annat ska ”god redovisningssed” 

upprätthållas. Med ”god redovisningssed” menas att redovisningskonsulten bland annat 

ska förhålla sig till de rekommendationer som normgivande organ som till exempel 

Bokföringsnämnden stipulerar (Bokföringsnämnden, 2011). Redovisningskonsult är 

ingen skyddad titel och ett formellt utbildningskrav finns inte (ibid).   

2.3 Auktorisation - en vidareutveckling av yrkeskåren 

Sedan 2006 finns det möjlighet för en redovisningskonsult att fördjupa sig inom 

ämnesområdet och erhålla en auktorisation (SRF, 2011). En auktoriserad 

redovisningskonsult är en person som har genomgått en fördjupad vidareutbildning 

inom branschorganisationerna Sveriges Redovisningskonsulters förbund SRF (SRF, 

2011) eller branschorganisationen för revisorer och rådgivare Far (Far, 2006). Genom 

att kvalificera sig för de krav som dessa två organisationer fastställer kan en 

redovisningskonsult kalla sig för auktoriserad redovisningskonsult, vilket är en skyddad 

titel.  Syftet med auktoriseringen är att skapa en professionell yrkesidentitet för 

redovisningskonsulterna samt att generera status åt yrkeskåren (ibid). Idag finns det ca 

4000 auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige som är medlemmar i SRF (SRF, 

2011). För att uppnå auktoriseringen måste redovisningskonsulten möta ett antal krav 

som ställs av SRF och FAR. Enligt SRS:s antagningskrav måste redovisningskonsulten 
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bland annat ha en ”gedigen ekonomisk utbildning” och minst tre års praktiskt erfarenhet 

inom ekonomi och ekonomisk konsultation. SRF har även ett uppföljningsprogram där 

medlemmarna bland annat måste genomgå aktualitetsutbildning för att uppdatera sina 

kunskaper. De måste även följa SRF:s etiska regler, uppfylla kraven på yrkeskvalitet och 

inneha godkänd ansvarsförsäkring (SRF, 2011). Vart sjätte år utför SRF även 

kvalitetskontroll på alla sina auktoriserade redovisningskonsulter där organisationen 

besöker medlemmarna på arbetsplatsen för att säkerställa att arbetsgången följer praxis 

(Riktlinjer för kvalitetskontroll, 2011). Däremellan genomförs även så kallade 

självdeklarationer från de auktoriserade redovisningskonsulterna för att säkerställa att 

medlemmarna följer de krav som ställs från organisationen (ibid).  

 

En auktoriserad redovisningskonsult förbinder sig att följa svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko. Reko är ett ramverk för god sed för redovisningstjänster och 

ramverket är produkten av ett samarbete mellan Far och SRF (Far, 2011). Syftet med 

Reko är att bistå de auktoriserade redovisningskonsulterna att bidra till en högre 

kvalitet på redovisningstjänster till olika intressenters intresse (ibid). En auktoriserad 

redovisningskonsult måste förhålla sig till Reko annars kan vederbörande förlora sin 

rätt att kalla sig auktoriserad. Grundtanken med Reko är enligt SRF att kvalitet ska 

skapas direkt i produktionen av redovisningen istället för att åtgärder tas i efterhand 

genom revision och/eller rättelser. I Reko’s ramverk ingår tolv så kallade “skall-krav” 

som en fingervisning om de villkor som gäller för en auktoriserad redovisningskonsult 

och Reko. Dessa krav är följande:  

 

 Redovisningsverksamheten ska vara väl organiserad. 

 En redovisningskonsult ska bara acceptera ett uppdrag om underliggande 

regelverk kan uppfyllas – prövning ska ske löpande. 

 Uppdragsavtal ska upprättas. 

 Uppdragsgivaren ska upplysas om sitt självständiga ansvar. 

  Uppdraget ska utföras i enlighet med Bokföringslagen, Årsredovisningslagen, 

andra lagar och enligt gog redovisningssed samt Reko. 

 Vid kombiuppdrag ska jävsregler enligt Aktiebolagslagen beaktas.  

 Redovisningskonsulten ska planera och genomföra uppdraget på ett profesionellt 

sätt. 
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 En redovisningskonsult ska ha tillräcklig kunskap om uppdragsgivarens 

verksamhet. 

 Redovisningskonsulten ska dokumentera sitt arbete. 

 Om en redovisningskonsult använder annans arbete ska arbetet utföras i enlighet 

med uppdragsavtalet och Reko. 

 Redovisningskonsulten ska rimlighetsbedöma ekonomiska rapporter och verka 

för att dessa utgör bra beslutsunderlag. 

 Rutiner för att förhindra penningtvätt och felaktigheter ska finnas. 

           (Bokslutsrapporten, 2011) 

2.4 Revisorns arbetsuppgifter 

Revisorns funktion är att i första hand granska företagets räkenskaper och redovisning 

samt styrelsens skötsel av företaget (Bolagsverket, 2011). En revisor får inte sköta 

företagets löpande redovisning och revisorn har även en juridisk skyldighet att anmäla 

misstanke om brott vid granskningen av räkenskaperna (ibid). En revisor har krav på 

oberoende gentemot uppdragsgivaren vilket skiljer sig från redovisningskonsulten 

förhållningsregler. Detta innebär att revisorn som en extern oberoende part kontrollerar 

företagets räkenskaper för att säkerställa att redovisningen har följt god 

redovisningssed.  

 

Till årsredovisningen ska revisorn även skriva en revisionsberättelse vilket ingen annan 

än just revisorn får göra. Revisorsberättelsen är en offentlig dokumentation vars 

funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella redovisning (Far, 2011). 

Revisionsberättelsen bör innehålla bland annat ett uttalande om årsredovisningen gjorts 

enligt god redovisningssed för att räkenskaperna ska på ett riktigt sätt visa företagets 

resultat och ställning (Lundén Björn, 2008, s. 104). Det bör även framgå anmärkningar 

om revisorn vid granskningen har kommit fram till att styrelsen gjort något fel som kan 

medföra skadeståndsskyldighet och övriga upplysningar som revisorn önskar ge 

företagets intressenter (ibid). Om en revisonsberättelse inte innehåller några 

anmärkningar eller kritik kallas den en ren revisonsberättelse. Motsatsen är oren 

revisonsberättelse vilket innebär att  revisorn, vid revisionen av företagets räkenskaper, 

funnit mer eller mindre allvarliga anmärkningar och brister (ibid). 
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2.5 Innebörden av bokslutsrapporten 

Den auktoriserade redovisningskonsulten kan utfärda en bokslutsrapport som enligt 

SRF är ett kvalitetsbevis för redovisningen hos företagen (Bokslutsrapporten, 2011). För 

att upprätta en bokslutsrapport måste redovisningskonsulten vara auktoriserad och 

följa ramverket Reko (ibid). Enligt SRF är bokslutsrapporten ett bekräftande att 

redovisningen håller hög kvalitet och följer gängse lagar och normer samt uppfyller 

Reko:s föreskrifter. SRF hävdar att bokslutsrapporten erbjuder ett bra alternativ för 

banker vid bland annat kreditbedömningar och andra kreditinstitutionsärenden. 

Bokslutsrapporten intygar att den auktoriserade redovisningskonsulten utfört sitt 

uppdrag enligt Reko’s föreskrifter och att kriterierna för tillämpningen av Reko är 

uppfyllda. Det bör noteras att den auktoriserade redovisningskonsulten inte är juridisk 

ansvarig för redovisningens äkthet, utan ett utfärdande av bokslutsrapporten stipulerar 

enbart att arbetsgången har följt Reko:s föreskrifter (FAR & SRF, 2011). En 

bokslutsrapport kan utfärdas oavsett om företaget har valt att avskaffa revisorn eller 

inte (Bokslutsrapporten, 2011). Eftersom revisorn är en utomstående granskare som 

inte är inblandad i det praktiska redovisningsarbetet kan denne ta del av 

bokslutsrapporten som ett kvitto för att redovisningen har godkänts av den 

auktoriserade redovisningskonsulten (ibid). Bokslutsrapporten är även i grunden ett 

internt dokument som upprättas mellan uppdragsgivare och den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Dess utformning och innehåll skiljer sig från 

revisionsberättelsen men bokslutsrapporten kan ändå användas som kreditunderlag för 

banker och andra kreditinstitutioner vid medgivande från företaget (ibid). 

 

I en debattartikel från Dagens Industri påpekar Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör, hos 

SRF, fördelarna med bokslutsrapporterna. Dahlberg menar att den auktoriserade 

redovisningskonsulten lämnar en garanti för en kvalitetssäkrad redovisning tack vare 

auktorisationen. Vidare hävdar han att bokslutsrapportens fördelar gentemot 

revisionsberättelsen inkluderar bland annat aktualiteten då redovisningen avstäms 

varje månad. Eftersom bokslutsrapporten är en löpande kvalitetskontroll över 

företagets redovisning ger det banker bättre förutsättningar att göra en korrekt 

bedömning av företagets redovisning. Detta i kontrast med revisionsberättelsen som är 
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årsbaserad vilket föranleder att banker fattar beslut med basis av föregående års 

räkenskaper till skillnad från bokslutsrapportens aktuella redovisning (Dahlberg, 2010). 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras först agentteorin som beskriver problematiken som 

föreligger mellan två parter i ett organisatoriskt sammanhang. Sedan presenteras några 

av de egenskaper som är viktiga för revisorn och den auktoriserade 

redovisningskonsulten så att denne kan förmedla trovärdighet gentemot intressenter i 

allmänhet och banker i synnerhet. Dessa teorier kopplas sedan till uppsatsens 

undersökning. 

 

3.1 Agentteorins grundläggande principer 

Agentteorin är en väletablerad teori inom nationalekonomi och beskriver det 

förhållande som kan uppstå mellan två parter i ett organisatoriskt sammanhang. Den 

grundläggande idén bakom teorin handlar om att den ena parten, kallad principalen, 

delegerar arbete till den andra parten, agenten, som ska genomföra arbetet (Eisenhardt, 

1989). Ett vanligt exempel inom företagsekonomi handlar om att ägaren av ett företag 

utser en ledning som tar hand om den dagliga driften i verksamheten. Ägaren, eller 

ägarna, är i det här sammanhanget principalen och agenten utgörs av ledningen (ibid). 

Utgångspunkten i teorin handlar om att principalen och agenten arbetar efter olika 

vinst- och nyttomaximerade intressen vilket leder till så kallade agentproblem. Enligt 

Eisenhardt (1989) kan agentproblem ta sig uttryck på två sätt; (a) när principalen och 

agentens önskan och mål skiljer sig från varandra och (b) när det är svårt eller dyrt för 

principalen att verifiera vad agenten i själva verket gör. Denna problematik uppstår 

även mellan ett företag och dess intressenter (Svensson, 2003). I den här uppsatsen 

redogörs agentteorin ur utgångspunkten att banken är principalen och att företaget är 

agenten. Ur kriterierna för avskaffandet av revisionsplikten framgår att det rör sig om 

mindre aktiebolag vars ledning och ägare oftast är samma person/personer vilket 

medför att agenten i det här fallet utgörs av både ledning och ägare (Thorell & Norberg, 

2005). Detta förhållningssätt genomsyrar arbetet och kan illustreras på följande sätt: 
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Figur 1: Före avskaffandet av revisionsplikten.            Figur 2: Efter avskaffandet av revisionsplikten.                                  

Egen bearbetad modell.  

ARK = Auktoriserad redovisningskonsult 

Mellan principalen och agenten råder det som kallas informationsasymmetri. För att 

återknyta till exemplet i förra stycket innebär det att företaget (agenten) är mer 

involverad och har mer information i företagets verksamhet än banken (principalen). 

Agenten har då ett informationsövertag gentemot principalen vilket gör att agenten kan 

agera vinst- och nyttomaximerat och utnyttjar informationsövertaget till sin egen fördel. 

Om informationsasymmetrin är hög mellan principalen och agenten ökar motviljan för 

banken att anslå krediter till företaget (Svensson, 2003). Informationsasymmetrin 

förefaller vara som störst mellan kreditgivare och små/mellanstora företag eftersom 

stora företag oftast är mer publika och omskrivna i media och bland investerare (ibid). 

3.2 Revision – ett medel för att öka agentens trovärdighet 

Adverse selection är också ett nationalekonomiskt begrepp och beskriver 

konsekvenserna av informationsasymmetri mellan principalen och agenten (Eisenhardt, 

1989). Ett vanligt exempel för att beskriva fenomenet handlar om försäljning av 

begagnade bilar. En person som köper en bil blir varse om en speciell defekt på bilen. 

När han sedan ska sälja vidare bilen behöver personen inte förmedla bristen för den nya 

köparen. Den nya köparen är inte heller säker på att defekten existerar på denna bil men 

Revisor 

Agent Principal 

ARK 

Agent Principal 
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genom att anlita en typ av inspektör kan han få ett bestyrkande om bilens verkliga skick 

(Carrington, 2010, s. 20). Som tidigare nämnt råder informationsasymmetri mellan 

företaget och banken. Revision är ett verktyg som ger ett bestyrkande av företagets 

påstående och ökar således den trovärdigheten för den information som lämnas ut i 

form av finansiella rapporter (Carrington, 2010, s. 21). Svensson (2003) hävdar att ett 

ökat informationsasymmetri leder till större ovilja från banker att bevilja krediter till 

företagare på grund av osäkerheten i informationen. Tidigare forskning indikerar på att 

revisorns närvaro reducera informationsasymmetrin och ökar därmed företagets 

kreditvärdighet (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004).  

3.3 Vad säger tidigare forskning om företag som har avskaffat 
revisorn?  

Blackwell, Noland och Winter (1998) hävdar att reviderade årsredovisningar medför 

lägre ränta för företaget vid kreditgivning, jämfört med företag som inte har reviderad 

årsredovisning. Undersökningen visar att revisorns närvaro hos företag i genomsnitt 

leder till 25 punkter lägre ränta jämfört med företag som har avskaffat revisorn 

(Blackwell et al., 1998). Watts och Zimmerman (1978) påvisar i sin undersökning att 

revisorns försäkran innebär mindre arbete för banken, vilket i sin tur leder till lägre 

ränta, allt annat lika. Blackwell et al. (1998) hävdar dock att forskning inom detta 

område inte är helt entydigt utan även motstridiga resultat har utrönas av tidigare 

undersökningar. De exemplifierar detta genom att hänvisa till Johnson, Pany och White 

(1983) som inte hittade signifikant samband mellan låneränta och revisorns närvaro. 

Vidare menar Blackwell et al. (1998) att storleken på företaget också spelar in då 

bankerna upplever större företag som mindre riskbenägna låntagare varför revisorns 

närvaro även bör påverka dessa företags räntenivå positivt vilket även Dharan (1992) 

kommer fram till.  
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3.4 Egenskaper som är viktiga för trovärdighet 

3.4.1 Kunskap hos avsändaren ökar trovärdigheten 

Hedquist (2002) hävdar att grunden i förmedlingen av trovärdighet handlar om 

relationen mellan två parter vilka benämns avsändare och mottagare. För att anknyta 

det till denna uppsats innebär det att avsändare är de auktoriserade 

redovisningskonsulterna medan mottagare är bankerna. Hedquist (2002) menar att 

mottagaren bestämmer i vilken utsträckning trovärdighet uppstår mellan två parter. Det 

är dock inte bara mottagaren som bestämmer förutsättningarna utan enligt Hedquist 

(2002) måste avsändaren förmedla trovärdighet på ett adekvat sätt för att mottagaren 

ska kunna uppfatta trovärdigheten 

Sandberg (2009) påstår att kunskap är den viktigaste aspekten för att förmedla 

trovärdighet till mottagaren. Detta påstående tar även Thorell och Norberg (2005) 

ställning till i deras utredning där de hävdar att kravet på att skapa trovärdighet i 

företagets finansiella ställning beror på att den som reviderar redovisningen besitter en 

viss kompetens. Om en avsändare saknar kunskap om det han/hon förmedlar skapas 

ingen trovärdighet och mottagaren kommer inte att bli övertygad (Hedquist, 2002). 

Sandberg (2009) menar att det som i första hand förknippas med kunskap är teoretisk 

kunskap, det vill säga det individen har läst sig till. För att andra ska uppfatta individen 

som trovärdig måste denne veta vad som förmedlas. Detta uppnås främst genom att 

individen har relevant utbildning inom ämnet men även praktisk erfarenhet (Sandberg, 

2009, s. 35). För att förmedla kunskap på ett tillfredställande sätt måste hänsyn tas till 

att inte överdriva sina kunskaper hävdar Sandberg (2009). Istället bör vederbörande 

påvisa konkreta prov på kunskapen och/eller referera till forskning och auktoriteter. 

Yrkesbeteckningar som doktor, docent eller professor betecknar att personerna besitter 

en viss kunskapsnivå (Hedquist, 2002). Enligt Hedquist (2002) uttrycker de dessutom 

en position som en person har, vilket också är en aspekt som har betydelse för 

trovärdigheten. 

 

Dagens krav för att bli auktoriserade revisor är en akademisk utbildning, vilket innebär 

en ekonomie magisterexamen eller en utvidgad ekonomie kandidatexamen. Utöver detta 

måste vederbörande ha fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen hos 

Revisorsnämnden. (Revisorsnämnden, 2011)  
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Enligt Far (1999) ökar revisorns yrkeskunskaper trovärdigheten för en mängd 

intressenter, bland annat banker, som använder företagets räkenskaper som underlag 

för beslut till kreditgivning. Även Öhman (2007) belyser detta där han påstår att som 

yrkesproffs minskar revisorn informationsasymetrin i det avseendet att denne 

kvalitetssäkrar att agenten lämnat korrekt information till principalen.  

Kopplingen till uppsatsen blir således att kunskapen hos personen som bryggar 

informationsasymmetrin är av essentiell karaktär för att förmedla trovärdighet vilket i 

sin tur överbryggar informationsasymmetri. För att kunna utröna huruvida den 

auktoriserade redovisningskonsulten upplevs ha tillräckliga kunskaper har vi helt enkelt 

bett respondenterna att svara på fråga gällande olika kunskapsegenskaper.  

3.4.2 Revisorns oberoende och objektivitet är essentiell 

Revisorns krav på oberoende är en av grundpelarna i revisionen. Det innebär att 

revisorn måste bibehålla ett oberoende gentemot alla berörda parter vid en granskning 

av ett företags räkenskaper. Det får inte finnas anledning att tro att revisorns granskning 

har påverkats av någon yttre faktor som kan influera objektiviteten och kvaliteten i 

revisionen (Thorell & Norberg, 2005). Detta eftersom mycket av tillförlitligheten och 

trovärdigheten i företagens redovisning är beroende av att en oberoende part granskar 

räkenskaperna för att reducera agentproblemen som föreligger mellan principalen och 

agenten (Hope & Langli, 2010). Om inte revisorn upprättar ett oberoende finns det 

anledningen att tro att revisorn agerar partiskt och i företagens intresse vilket kan leda 

till förvridna ekonomiska rapporteringar. Hope och Langli (2010) hävdar att 

revisionsberättelse är en viktig komponent som bestyrker trovärdigheten i företagets 

redovisning men enbart om revisorn kan bibehålla ett oberoende. Enligt Hope och 

Langli (2010) är oberoendet en central ideologisk grundsten inom revisionen som 

bidrar till att skapa legitimitet för revisorns arbete. Miller och Smith:s (2006) 

undersökning visar liknande resultat där de hävdar att revisorns oberoende är en 

avgörande faktor som skapar trygghet vid kreditbedömningar. Inom forskningen om 

revisionskvalitet drar Watts och Zimmerman (1978) slutsatsen att objektiviteten och 

oberoendet hos revisorn är en viktig faktor som påverkar revisionens kvalitet. De menar 

att objektiviteten och oberoendet är ett medel för att uppnå tillförlitlighet och möjlighet 

att på ett bättre sätt upptäcka oegentligheter i företagens redovisning.  
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3.4.3 Ansvar 

Ansvarsfrågan är en fråga som skiljer sig mellan revisorn och den auktoriserade 

redovisningskonsulten. Tidigare har vi nämnt revisorn som en försäkran men enligt 

Carrington (2010) kan revisorn även ses som en försäkring. Genom att en 

företagsledning anlitar en revisor flyttas en del av risken från företagsledningen till 

revisorn vilket skapar incitament till revisorn att inte agera oaktsamt (Carrington, 2010, 

s. 23). Det ger även en typ av trygghet för intressenten, i det här fallet banken, att 

revisorn har ett ansvarsmässigt intresse av att redovisningen går rätt till (ibid). Som 

tidigare nämnt skiljer sig ansvarsfrågan mot redovisningskonsulten där ansvarsfrågan 

inte är reglerad på samma sätt som hos revisorn. Vid nyttjandet av en auktoriserad 

redovisningskonsult och avskaffandet av revisorn försvinner den externa 

ansvarstagande rollen som revisorn åtagit sig (Agélii & Paulsson, 2010). 

Ansvarsfördelningen för en auktoriserad redovisningskonsult framgår tydligt i 

uppdragsbrevet som upprättas mellan uppdragsgivaren och auktoriserade 

redovisningskonsulten (ibid). Enligt Agélli och Paulsson (2010) måste den 

auktoriserade redovisningskonsulten vara uppmärksam på de uppgifter som lämnas av 

företaget men de har dock inte det ansvaret att rapportera eventuella oegentligheter. 

Vid misstanke om felaktigheter måste den auktoriserade redovisningskonsulten kräva in 

underlag för de bokföringsåtgärder som vederbörande företar i syfte om att undvika 

straffrättsligt ansvar (ibid). Revisorns straffrättsliga ansvar är mycket bredare då denne 

alltid har ansvaret att rapportera om felaktigheter i redovisningen och dessutom har en 

annorlunda skadeståndsrättslig ansvar (ABL 29 kap. 2 §). I skadeståndsärenden är 

revisorn ersättningsskyldig för dennes handlingar, medan för de auktoriserade 

redovisningskonsulterna gäller principalansvar vilket innebär att arbetsgivaren 

ansvarar för deras handlingar (Agélii & Paulsson, 2010). Menon och Williams (1994) 

påstår att det lagliga rätten att söka skadeersättning från revisorer tilldelar trovärdighet 

till principalen, i den meningen att agenten inte presenterat missvisande information, 

vilket underlättar förhållandet mellan agenten och principalen. 
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Figur 3: Oberoende, kompetens och ansvar påverkar informationsasymetrin. Egen modell. 
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4. Metod 

Under detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts och motiveringen för den valda 

forskningsmetoden. Dessutom redovisas det varför den kvalitativa metoden har 

använts, det konkreta tillvägagångssättet samt hur insamling av data har gjorts. Slutligen 

presenteras uppsatsens trovärdighet och giltighet.   

4.1 Val av ämne och teori 

Avskaffandet av revisionsplikten har undersökts av många forskare och studenter. 

Undersökningarna har ofta behandlat huruvida intressenterna har påverkats av 

avskaffandet av revisionsplikten och vad deras åsikter är. Det är dock få, om ens någon, 

som har undersökt om den auktoriserade redovisningskonsulten lyckats förmedla 

trovärdigheten på liknande sätt som revisorn. Det har även forskats mycket kring hur 

oberoende, kompetens och ansvar hos revisorn påverkar trovärdighet gentemot 

intressenter. Genom att kontrastera dessa egenskaper mot auktoriserade 

redovisningskonsulterna är tanken att denna uppsats ska ge en inblick på hur 

auktoriserade redovisningskonsulternas trovärdighet uppfattas av banker. Genom att 

även försöka finna vilka konsekvenser som följer med att banker gör kreditbedömningar 

på företag som enbart nyttjar sig av en auktoriserad redovisningskonsult kan det ge 

indikationer på hur trovärdighet uppfattas beroende på vem som förmedlar det.  

 

Forskningsområden som berör den exakta frågeställningen som denna uppsats 

behandlar är, som nämnts ovan, relativ tunn. Detta kan förklaras med att 

auktorisationen av redovisningskonsulter är en relativ ny företeelse i Sverige och 

avskaffandet av revisionsplikten likaså. Detta har medfört att litteraturinsamlingen i 

denna uppsats har fokuserats mest på betydelsen av revisorn som en 

trovärdighetspunkt hos företag, för att sedan kontrastera detta med den auktoriserade 

redovisningskonsulternas förhållningssätt.  

 

Även litteratursökning har bedrivits kring forskning som berör de åtgärder som banker 

kan tänkas att vidta vid förehavanden hos företag som saknar revisor. Denna forskning 

faller dock något till korta eftersom forskningen inom detta område inte har en 

utgångspunkt med att det finns ett ersättningsdokument likt bokslutsrapporten som de 
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auktoriserade redovisningskonsulterna använder. Detta är en brist i teorin som vi är 

medvetna om, men som vi ändå har förbisett på grund av att revisorns betydelse och 

närvaro ändå illustreras och benämner om vad som händer när revisorn försvinner.  

 

Trovärdighet är ett subjektivt begrepp och för att ge en grundläggande och en 

helhetsbild utgår vi från hur retoriken definierar den. Utbildningskravet för att 

kvalificera sig till revisor och auktoriserad redovisningskonsult skiljer sinsemellan, 

därför kan det finnas skillnad i kompetens mellan dessa två yrkesgrupper. För att 

identifiera huruvida denna skillnad påverkar den auktoriserade redovisningskonsultens 

trovärdighet gentemot bankerna utgår vi bland annat från retorikens teorier som 

vänder sig just mot betydelsen av kompetens för att inge trovärdighet. I detta 

resonemang är utgångspunkten att en enskild talare står inför en grupp av lyssnare som 

han/hon vill påverka. Men enligt Hedquist (2002) är det ytterst möjligt att kunna 

generalisera denna kommunikativa mikronivå till en makronivå. Det innebär att detta 

kan tillämpas även på såväl stora som mindre organisationer.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen syftar till att redogöra trovärdigheten för de auktoriserade 

redovisningskonsulterna efter avskaffandet av revisionsplikten utifrån bankernas 

perspektiv. Det lämpligaste är därför att använda sig av en kvalitativ studie, där 

respondenterna förutom att ta ställning till de förutbestämda frågorna också själva 

definierar vad de anser säkerställa trovärdigheten i auktoriserade 

redovisningskonsulternas redovisning utifrån sina egna perspektiv. På så vis skapas en 

helhetsbild där det beskrivs trovärdigheten för auktoriserade redovisningskonsulter. 

Mer konkret har intervjuprocessen bestått av tre stycken intervjuer med 

banktjänstemän som representerar två av de ledande bankerna i Sverige. Kontakten 

med banktjänstemännen möjliggjordes via telefonuppringning till olika banker för att 

sedan blivit hänvisade till relevanta respondenter. Personlig intervju har genomförts 

med Bertil, resterande intervjuer genomfördes via telefon. Vid den personliga intervjun 

har frågorna varit semistrukturerade för att ge utrymme för ingående svar som även har 

kunnat följas upp med följdfrågor vid lämpliga tillfällen. 
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Även vid telefonintervjuerna var frågorna av semistrukturerad karaktär i syfte att 

respondenterna ska ha möjlighet att utveckla sina resonemang. Även den direkta 

kontakten via telefon har givit den möjligheten att ställa följdfrågor och på så vis få 

välutvecklade och så uttömmande svar som möjligt. Generellt för samtliga intervjuer är 

att fokus har legat på att analysera hur banker uppfattar trovärdighet i auktoriserade 

redovisningskonsulternas redovisningen och de bakomliggande faktorerna. Detta för att 

lättare kunna göra jämförelse av respondenternas svar för att sedan kunna göra en 

bättre analys av insamlat material. För att uppnå detta utformade författaren en 

intervjumanual där frågor tas upp som är intressanta för att få svar på syftet och 

frågeställningen till denna uppsats. Intervjumanualen återfinns i Bilaga 1.  

4.3 Validitet  

Validitet och främst reliabilitet är förknippad med kvantitativ datainsamling, dock 

används begreppen även inom kvalitativ datainsamling (Kvale, 1997). Utgångspunkten 

för validitet är att svara på frågan om vad som undersöks, explicit handlar det om 

undersökningens resultat överensstämmer med verkligheten och om det som avsetts 

studeras verkligen studerats (Saunders, Lewis & Thornhill 2007, s. 150). Därför har det 

varit essentiellt att uppsatsens undersökningen har skett på ett tillförlitligt sätt för att 

upprätta en god validitet. För att uppnå en god validitet har även samtliga delar i 

uppsatsens undersökning ämnats att genomsyras av frågeställningen och syftet. Kvale 

(1997) hävdar även att validiteten vid en intervju påverkas i stor grad av kunskapen hos 

respondenterna vilket påverkar tillförlitligheten i svaren. Ett sätt för att säkerställa 

tillförlitligheten i svaren är genom att ställa kritiska frågor och ifrågasätta 

respondenternas svar vid intervjutillfällena (Kvale, 1997). Detta är en punkt som 

författaren till denna uppsats har försökt att upprätthålla dels genom ovannämnda 

punkter samt genom att uppmana respondenterna att utveckla svaren för att försäkra 

tillförlitligheten i det som respondenterna berättar.  

4.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas i vilken utsträckning datainsamlingen eller analysproceduren 

kommer att visa samständiga resultat (Saunders et al., 2007, s. 149). Det finns en rad 

olika hinder mot reliabilitet som är värda att nämnas. Bland annat kan det uppstå 

observationsfel från intervjuarens sida. Detta innebär att intervjupersonens svar kan 
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misstolkas på flera olika sätt vilket skapar felaktigt underlag för analys. Ett sätt att 

försöka förhindra detta problem är enligt Saunders et al (2007) bland annat genom 

strukturerade intervjufrågor vilket författarna i denna uppsats har anammat. Andra 

hinder mot reliabilitet handlar om subjektivt partiskhet vid intervjutillfällen. Med detta 

menas att intervjupersonen kan till exempel ge svar som inte representerar dennes 

åsikter utan istället svarar som dennes chef förväntar sig att personen ska svara 

Saunders et al (2007). För att försöka eliminera detta hinder har intervjupersonerna i 

denna uppsats erbjudits att svara anonymt och tilldelats fiktiva namn som börjar med A-

D.   

4.5 Generaliserbarheten 

Generaliserbarhet i en studie syftar till att se om generella slutsatser av resultatet går att 

dras, det vill säga om resultatet är generaliserbart till en population vilket enligt Kvale 

(1997) bygger till stor del på hög validitet och reliabilitet. I denna uppsats har 

författarna, som nämnts ovan, tagit hänsyn till att säkerställa hög validitet och 

reliabilitet men med tanke på att undersökningen grundar sig på endast tre intervjuer är 

generaliserbarheten relativt låg. Det bör dock påpekas att det finns endast ett få antal 

banker i Sverige och genom att respondenterna tillhör en sådan liten yrkesgrupp kan 

detta anses som en höjning av studiens generaliserbarhet. För att ytterligare finna stöd 

för denna studies generaliserbarhet kan vi vända oss till Peterssons och Robertsons 

(2003) där de hävdar att värdet av ett enskilt intervjuresultat inte blir mindre av att 

forskare inte med säkerhet kan påstå att de är representativa för en större population. 
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5. Empiri  

I detta avsnitt preseneras denna undersökning som grundas på de intervjuer författaren 

haft med två av de ledande bankerna i Sverige. Inledningsvis presenteras 

intervjupersonerna vilket sker med anonyma namn. Vidare presenteras revisorns 

oberoende, kompetens och ansvar, i förhållande till den auktoriserade 

redovisningskonsulten för att generera trovärdighet, och intervjupersonernas 

uppfattning om eventuella konsekvenser vid kreditbedömning på företag med endast 

bokslutsrapport. 

5.1 Banktjänsteman 1 – Adam  

Adam är företagsrådgivare och har arbetat inom yrket i drygt 14 år. Inom sitt yrke är 

respondenten involverad i kreditgivarprocessen och i hans arbetsuppgifter innefattar 

även rådgivning med företag inom regionen.  

 

Adam upplevde att avskaffandet av revisionsplikten var ett konstigt beslut eftersom han 

tyckte att systemet med revisionsplikten fungerade bra. Ur bankens synvinkel fanns det 

egentligen inga skäl att förändra systemet eftersom revisorns granskning innebär en 

kvalitetsstämpel vilket gynnar både företaget och banken. Detta på grund av att när 

banken ser att en revisor har reviderat en årsredovisning vet banken om att företaget 

har en viss trovärdighet i redovisningen. För de mindre aktiebolagen som till exempel 

har väldigt lite bankaktiviteter kan det ur kostnadssynpunkt vara relevant att avskaffa 

revisorn men hos de bolagen som är aktiva hos banken borde revisorn stanna kvar 

menar Adam. Eftersom avskaffandet av revisionsplikten ägde rum nyligen har han inte 

märkt av effekterna av det utan han upplever att det i dagsläget är ganska få företag som 

har valt att avskaffa revisorn.  

 

Adam menar att revisionsberättelsen inger en klar trovärdighet gällande förtroende i 

företagets kreditförmåga. Det är väldigt många parametrar som tas till hänsyn vid beslut 

av kreditgivning till företag vilket gör att det är svårt att isolera en jämförelse mellan 

revisionsberättelsen och bokslutsrapporten hävdar Adam. Vid kreditgivning utgår 

banken till exempel från historisk data om företagets tidigare betalningsförmåga och 

beroende på storleken på företaget och krediten spenderas olika mycket tid på att 
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analysera dessa data. Adam har inte stött på bokslutsrapporten som ersättning till 

revisionsberättelsen men han upplever att bokslutsrapporten inte har samma tyngd 

som revisionsberättelsen. Respondenten menar att det föreligger en viss problematik i 

att bokslutsrapporten inte är granskad av en utomstående part. Han hävdar att även om 

den auktoriserade redovisningskonsulten må vara kompetent och att arbetet är 

kvalitetssäkrat enligt Reko får det inte lika stor tyngd som när en revisor kommer in 

som en oberoende part och gör en extern granskning. Eftersom avskaffandet av 

revisionsplikten är så nytt blir det också svårt att förhålla sig till bokslutsrapporten då 

respondenten inte har haft några konkreta erfarenheter av det än. Detta gör att det blir 

svårt att bedöma exakt hur tillförlitligheten kommer att bedömas för de företag som 

enbart har bokslutsrapport men det kommer att visa sig i framtiden om 

bokslutsrapporten har fått fäste i marknaden, menar respondenten. Enligt Adam är det 

dock möjligt att de större bolagen och mer kreditintensiva bolagen kan komma få en 

något sämre kreditvillkor ifall de endast har en auktoriserad redovisningskonsult, men 

det beror även på andra omständigheter.  

 

Adam hävdar att det handlar mycket om människorna bakom siffrorna. Det finns väldigt 

kompetenta auktoriserade redovisningskonsulter och mindre kompetenta revisorer och 

vice versa. Eftersom respondenten är verksam i en mindre kommun känner han också 

att han har bra koll på vilka aktörer han kan lita på och är seriösa. Detta kontaktnät är 

väldigt viktigt när det gäller bedömningen av företagens kreditvärdighet. Detta innebär 

också att Adam mycket väl kan tänka sig att bokslutsrapporten ändå fungerar som ett 

substitut bland de företag och redovisningsbyråer han väl känner till och har förtroende 

mot. Adam hävdar dock att större bolag med lite mer komplicerad redovisning, som 

ändå rymmer under revisionsplikten, drar mer nytta av revisorn än mindre företag just 

på grund av den speciella kompetensen som revisorn generellt har. Respondenten 

menar vidare att företag som hanterar sin egen redovisning har sämre trovärdighet 

eftersom risken för fel är större hos dem.  

 

Huruvida ansvarsfrågan i det perspektivet att revisorn genom sin underskrift i 

revisionsberättelse tar ett ansvar till företagets redovisning på ett annat sätt än den 

auktoriserade redovisningskonsulten är en fråga som respondenten inte har reflekterat 

över. Spontant menar Adam att det borde föreligga en yrkesheder som gör att man 
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upprätthåller ett gott arbete efter sin förmåga, oavsett ansvarsbörda. Det spelar ingen 

roll om personen är auktoriserad redovisningskonsult eller revisor.  

5.2 Banktjänsteman 2 - Bertil 

Bertil är kreditchef och har arbetat inom kreditgivning sedan sju år tillbaka. Inom sitt 

yrke är respondenten involverad i kreditgivarprocessen och de flesta kunder han 

arbetar med är små till medelstora företag.  

 

Respondenten menar att avskaffandet av revisionsplikten kan vara bra för mindre 

företag med få bankaktiviteter. Kostnaden kan ibland vara stor för småföretagare att ha 

en revisor och då kan det vara bra att det finns en valmöjlighet att avskaffa revisorn. Ur 

bankens synvinkel fyller dock revisorn en viktig funktion varför det egentligen är 

önskvärt att alla företag har en revisor som granskar räkenskaperna.  

 

Enligt Bertil förmedlar revisorn en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter. 

Detta främst på grund av att revisorn är en extern part vars granskning ger mer tilltro än 

bokslutsrapporten från en auktoriserad redovisningskonsult. Huruvida 

bokslutsrapporten och den auktoriserade redovisningskonsulten kan ersätta revisorn 

menar Bertil att det kan mycket väl inträffa för mindre företag med god historik hos 

banken. Bertil menar att för bolag med större kreditärenden förmodligen alltid kommer 

att krävas någon form av granskning av revisorn men att det kan öppna upp sig för 

mindre företag. Respondenten resonerar vidare kring detta och tillägger att eftersom 

lagen försvinner att samtliga företag måste ha revisor vore det kanske lite märkligt av 

banken att ställa krav på att de ska ha revisor, men det är självfallet ingen nackdel 

menar respondenten.  

 

Bertil hävdar att bokslutsrapporten är något relativt nytt för bankerna, men personligen 

är han redan nu ett år efter avskaffandet av revisionsplikten optimistisk för 

bokslutsrapporter vad gäller trovärdigheten om den. För respondenten och hans 

kollegor är det primära, när man gör en kreditbedömning om företag, att verifiera att 

redovisningen är upprättat enligt de gällande redovisningsreglerna och har en god 

kvalitet. Respondentens erfarenhet av bokslutsrapporter är att de har omfattat båda 

ovanstående kriterier. Även om bokslutsrapporten inte är en formell granskning på 
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samma sätt som revisionsberättelsen fyller det ändå en funktion. Att det är den 

auktoriserade redovisningskonsulterna själva som skickar in bokslutsrapporten är dock 

enligt Bertil är en klar nackdel för trovärdigheten till denna. 

 

Bertil menar att inom de närmaste åren kan det vara så att bankerna inte kommer göra 

någon större skillnad mellan revisionsberättelse och bokslutsrapporter vid 

kreditbedömningar om mindre företag. I frågan om detta kommer gälla alla små företag 

hävdar Bertil att banker är mer försiktiga när det kommer ett företag som banken inte 

haft kontakt med tidigare. Bertil framhäver att om banker inte har någon historik om 

företaget blir risken om felbedömning högre om detta företag endast har en 

bokslutsrapport. I sådana situationer anser Bertil att revisionsberättelsen har en större 

betydelse eftersom respondenten känner att han har bättre kunskap och erfarenhet om 

revisionsberättelsen jämfört med bokslutsrapporten. Precis som tidigare respondenten 

menar Bertil att det handlar även om relationer och förtroende när det gäller 

kreditbedömning. Vet man om att motparten är en duktig och kompetent person är det 

mycket vunnet vid kreditbeslut.  Detta innefattar alla eventuella parter som är 

involverade, företaget, auktoriserade redovisningskonsulten samt revisorn.  

Bertil påpekar att revisorns oberoende har stor betydelse för att säkerställa 

trovärdigheten i företagens redovisning. Dock menar respondenten att många företag 

idag väljer att ha revisorn som en rådgivare och har en nära relation med denne, vilket 

leder till att Bertil ibland ifrågasätter revisorns oberoende. Bertil poängterar samtidigt 

att huruvida revisorn upprätthåller sitt oberoende grundar sig på individnivå. Likaså är 

fallet om revisorn kompetens enligt respondenten som hävdar att revisorn genererar 

högre trovärdighet i redovisning på grund av denne oftast innehar större erfarenhet och 

högre utbildning än redovisningskonsulten. Men efter auktoriseringen har 

redovisningskonsulten enligt Bertil tagit ett steg närmare revisorn. Auktoriseringen har 

gett redovisningskonsulterna en möjlighet att få ett kvalitetsbevis på deras kunskaper 

inom redovisningen men   

 

Angående problematiken kring anmälningsplikten och ansvarsfrågan, om att de 

auktoriserade redovisningskonsulterna inte ansvarar juridiskt för felaktigheter i 

redovisningen, menar respondenten att det inte är något större problem eftersom även 

revisorn inte alltid har tillräckligt med juridisk kompetens för att veta när och om denne 
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ska anmäla en brottsmisstanke. Dessutom är Bertil positiv till standarderna i Reko och 

därför förutsätter att de auktoriserade redovisningskonsulternas arbetet har utförts på 

ett korrekt sätt. Dessutom hävdar Bertil att företaget behöver en rättvisande bild av 

deras redovisning för att kunna styra företaget, vilket de bäst kan uppnå genom att de 

auktoriserade redovisningskonsulterna ansvarar att observerar och inberättar 

felaktigheter i redovisningen.  

5.3 Banktjänsteman 3 - Carl 

Carl är kreditchef och har arbetat inom yrket i nio år. Likt de tidigare respondenterna 

innefattar kundkretsen mestadels små till medelstora företag.  

 

Respondenten menar att avskaffandet av revisionsplikten var en naturlig utveckling 

med tanke på hur det har sett ut i resten av Europa. Han menar att för bankens del är det 

en fördel att varje företag har en revisor eftersom revisorns arbete innebär en klar 

kvalitetsstämpel vilket är betryggande för banken. Han påpekar att detta förmodligen 

även gäller övriga intressenter som exempelvis skatteverket. 

 

Huruvida en bokslutsrapport från en auktoriserad redovisningskonsult kan ersätta 

revisorns funktion är svårare att sia om eftersom en sådan situation har han inte riktigt 

tagit ställning till menar respondenten. Bland respondentens klienter upplever han att 

det är fortfarande en hel del företag som har kvar revisorn i dagsläget trots att de har 

möjlighet att avskaffa denne. Respondenten påstår dock att en auktoriserad 

redovisningskonsult i sig inte ger samma tyngd som en revisor eftersom revisorn är en 

oberoende granskade part vilket i slutändan ger en bra trovärdighet på redovisningen. 

Bokslutsrapporten är mer ett kvitto på att redovisningen har följt en given arbetsgång 

vilket inte riktigt är samma sak. Revisorns namnteckning är klart betryggande för 

banker. Även vid uppföljning av kreditengagemang är revisorns roll central. Enligt Carl 

årsförlängs inga engagemang innan revisorn har gett sitt utlåtande i 

revisionsberättelsen. Detta gäller engagemang som överstiger en miljon kronor i 

kreditbelopp. Carl hävdar att för kreditengagemang med mindre kreditvolym är det i 

normalfallet inte ett krav att revisorn ska ha gett sitt utlåtande innan engagemanget 

förlängs. Därför menar Carl  att bokslutsrapporten förmodligen fungerar bäst vid 

mindre krediter hos småföretagare men att en revisionsberättelse i princip alltid ger 
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större trovärdighet vid de flesta situationer. Samtidigt är det enligt Carl många andra 

faktorer som också tas till hänsyn vid kreditgivning. Banken har ju relation med företag 

och historiken spelar en stor roll vid kreditgivning. Carl hävdar att om man lita på 

varandra ger det väldigt mycket förtroende till företaget, men ett företag som är 

nystartat och har kvar revisorn har ändå ett försprång gentemot den som har valt bort 

den. Samtidigt spekulerar respondenten att en kombination av bokslutsrapport och 

granskning från revisorn borde vara det optimala. På så sätt får ju revisorn en bra grund 

på att granska redovisningen vilket i sin tur ger en stor trovärdighet till företaget som 

underlättar för bankerna i kreditbedömningen. Ur egen erfarenhet kan Carl konstatera 

att revisionsberättelsen är aktuell endast under en kort period efter den upprättas då 

företaget värde och ställning kan ändras kraftigt under ett år. Carl påstår att när banken 

får in revisionsberättelsen är det historiska siffror ofta sex månader gamla, därför har 

banken andra uppföljningssystem som ligger närmare kunden i tid.  

Vid sådana situationer utgår bankerna mycket ur informationen i delårsrapporterna, 

upprättad av redovisningskonsulter, som inte har reviderats av revisorn. Enligt Carl har 

detta inte varit det mest grundläggande informationen utan tidigare revisionsberättelse 

har varit avgörande för kreditgivning. Därför menar Carl att företag utan någon 

revisionsberättelse och nära kontakt med banken kommer medföra att banken kommer 

göra djupare och mer omfattande analyser. Carl jämför hur kreditbedömningen, hos 

företag som inte har varit berörda av revisorsplikten, går till. Innan en kredit beviljas för 

sådana företag sker en grundläggande uppföljning av företaget. Enligt Carl får banken 

dels uppföljningen via Upplysnings Cetralen, UC, som rapporterar vad som finns 

rapporterat på enskilda företag. Det kan röra sig om till exempel 

betalningsanmärkningar hos kronofogden, uppgift om förseningsavgift etc. Dels interna 

upplysningar som banken får via egna system.    

Detta innebär att banker måste lägga ner extra mycket tid och kostnad vilket måste 

kompenseras på ett eller annat sätt menar Carl. Dock är Carl optimistisk att med den 

kompetens auktorisationen medför för redovisningskonsulterna och tillsynen från SRF 

kommer dessa kunna säkerställa trovärdigheten på en sådan nivå att bankerna inte 

kommer behöva göra så omfattande analyser vid mindre kreditgivning. 

 

Respondenten menar även att ansvarsfrågan i det avseendet att den auktoriserade 

redovisningskonsulten har begränsat med juridiskt ansvar, jämfört med revisorn, för att 
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rapporteringen är korrekt inte är så relevant för banker. Carl känner inte till att någon 

har straffats därför har han intrycket att det endast  är ett slag i luften. Enligt Carl finns 

börsbolag vars revisorer borde ha fått sig en reprimand eller dömts men inget har skett. 

Därför saknar revisorns straffrättsliga ansvar värde eftersom den inte tillämpas riktigt i 

praktiken.  

Carl reflekterar även kring att avskaffandet av revisionsplikten kommer innebära för 

många företag att den auktoriserade redovisningskonsultens ekonomiska kunskaper 

kommer vara överlägsna inom företaget vilket ger de ansvaret att reagera på 

felaktigheter i redovisningen.  
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6. Analys 

Agentteorin stipulerar att principalen och agenten drivs av separata mål vilket skapar en 

intressekonflikt om principalen inte kopplar in åtgärder för att kontrollera agentens 

beteende. En revisor är ett form av hjälpmedel som kontrollerar agenten för att försäkra 

principalen i den mån det är möjligt att agenten inte missköter sig. 

Informationsasymmetri är oundvikligt i dessa sammanhang på grund av sakens natur. 

Frågan är ifall hur banken (principalen) reagerar när företagets (agenten) rapporter 

enbart är upprättad av den auktoriserade redovisningskonsulten, utan tillsyn från 

revisorn.   

6.1 Hur påverkar oberoendet och ansvar principalens syn på 
agenten? 

En grundsten i revisorns arbetsuppgifter handlar om att revisorn är oberoende vilket 

tidigare forskning hävdar är en förutsättning för att principalen ska kunna lita på 

agenten (Hope & Langli, 2010; Miller & Smith, 2006; Thorell & Norberg, 2005). En 

auktoriserad redovisningskonsult arbetar inte efter samma principiella oberoende som 

revisorn utan har en mycket närmare relation med uppdragsgivaren (agenten), vilket 

även respondenterna i denna undersökning fastslår och resonerar kring. En bidragande 

anledning till detta beror på att arbetsuppgifterna i sak skiljer sig från revisorn eftersom 

den auktoriserade redovisningskonsulten är med i själva redovisningsprocessen från 

början. Samtliga banker (principalen) är tveksamma kring oberoendet hos de 

auktoriserade redovisningskonsulterna. Majoriteten av de intervjuade 

banktjänstemännen hävdar att även om bokslutsrapporten är ett form av kvitto på att 

redovisningen håller en god kvalitet, upplevs det ändå som att den auktoriserade 

redovisningskonsulten på sätt och vis granskar sig själv. Detta indikerar alltså på att 

trovärdigheten inte helt är optimal mellan principalen och agenten när revisorn är ute 

ur bilden, på grund av att den nära relationen mellan auktoriserade 

redovisningskonsulerna och företaget leder till att informationsasymmetrin ökar. Detta 

eftersom principalen inte vågar lita på agentens finansiella ställning när det inte finns en 

oberoende part. För att koppla detta till adverse selection problemet innebär det att 

banktjänstemännen upplever att de auktoriserade redovisningskonsulterna är partiska 

gentemot företaget vilket leder till en viss misstro mot företagets redovisning. Bankerna 
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måste kunna lita på att företagets finanser är i gott skick och det förefaller som att 

oberoendet spelar en stor roll i säkerställandet av företagets ekonomiska ställning, 

vilket även Hope och Langli (2010), Miller och Smith (2006) samt Thorell och Norberg 

(2005) hävdar.  

 

Respondenterna är eniga om att ansvarsfrågan hos de auktoriserade 

redovisningskonsulterna inte kommer att leda till större problem vid bedömningen av 

trovärdigheten i deras rapportering. Respondenterna hävdar att de auktoriserade 

redovisningskonsulterna har tydliga instruktioner att följa gällande redovisningsregler i 

samband med införandet av Reko. Majoriteten av banktjänstemännen påstår att detta 

inte innebär att de auktoriserade redovisningskonsulterna har ansvar att söka fel utan 

de menar att ansvaret att reagera och korrigera fel som dessa stöter finns där. Detta 

påpekande hävdas också av Agélii och Paulsson (2010) och återfinns även i Reko:s 

principer där det tydligt framgår att de auktoriserade redovisningskonsulterna måste 

inneha tillräckligt med information om företagets redovisning av den anledningen att 

motverka felaktigheter i bokslutsrapporten. Enligt majoriteten av respondenterna 

kommer detta ansvar växa betydligt efter avskaffandet av revisionsplikten särskild i 

företag där den auktoriserade redovisningskonsulter har överlägset med kompetens i 

redovisningen gentemot resten av personerna som driver företaget. Företagen har stora 

behov av information om deras ekonomiska ställning för att kunna sätta upp mål och 

styra företaget mot dessa mål menar respondenterna. Ur agentteorin framgår det att 

agenten innehar mer information i företagets verksamhet än principalen. 

Banktjänstemännen menar att för att kompensera för detta ger företagen ansvar till de 

auktoriserade redovisningskonsulterna att vara uppmärksamma på felaktigheter i 

redovisningen.  

6.2 Generella kompetensen 

De intervjuade respondenterna menar att de tillkortakommanden som den 

auktoriserade redovisningskonsulten påvisar gör det mindre lämpligt att hantera 

ärenden för större bolag. Revisorn anses här vara den parten som bäst kan reducera 

informationsasymmetrin, då större bolag generellt hanterar mer komplicerade och 

komplexa ärenden än mindre företag, mycket tack vare dennes kompetens. Detta 

specificeras i empirin bland annat genom att revisorn har en betydande erfarenhet 
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gällande avancerade skattefrågor och dennes kompetens gällande utomstående 

granskning av speciella typer av värderingar av tillgångar. Detta påstående tillkännager 

samtliga banktjänstemän. Denna trovärdighet som skapas för revisorn kan förklaras 

även av Sandbergs (2009) påstående om att själva titeln genererar trovärdighet om 

titeln kännetecknar god kompetens och erfarenhet. Även Thorell och Norberg (2005) 

och Öhman (2007) tar ställning till detta genom att komma fram till att kravet på att 

skapa trovärdighet i företagets finansiella ställning beror på att den som reviderar 

redovisningen besitter en viss kompetens. 

  

6.3 Vilka konsekvenser följer med avskaffandet av revisorn? 

Enligt agentteorin agerar principalen och agenten vinst och nyttomaximerat och efter 

separata mål vilka skapar en intressekonflikt. På grund av sakens natur uppstår även 

informationsasymmetri mellan principalen och agenten. För att kompensera risken som 

principalen tar till följd av utlåning till agenten är en teoretisk följd enligt Blackwell, 

Noland och Winters (1998) att höja räntor och skapa sämre lånevillkor för agenten från 

principalens håll. Respondenterna menar att detta inte nödvändigtvis behöver hända 

företag med en auktoriserad redovisningskonsult eftersom det finns många fler 

omständigheter som spelar roll vid kreditbeslut än att revisorn existerar eller inte. För 

att komma undan dessa omständigheterna bad vi respondenterna att spekulera kring 

nystartade företag som inte har någon historik hos banken. Majoriteten av 

respondenterna hävdade att dessa förmodligen skulle få bättre lånevillkor ifall företaget 

hade en revisor istället för auktoriserad redovisningskonsult. Detta styrker alltså 

Blackwell et al. (1998) och Watts och Zimmermans (1978) resultat. Detta på grund av 

trovärdigheten som revisorn erbjuder samt att denne även har varit etablerad under en 

lång tid i den svenska marknaden. Respondenterna upplever att de auktoriserade 

redovisningskonsulterna kan komma att spela en större roll i framtiden men för 

närvarande har revisorn ett övertag på grund av erfarenheterna hos denna yrkesgrupp.  
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7. Slutsats 

Undersökningen bottnar kring huruvida den auktoriserade redovisningskonsulten kan 

erbjuda samma typ av försäkran hos redovisningen som revisorn kan göra. Denna 

undersökning fastlår att denna typ av försäkran uppnås i dagsläget bland de mindre 

företagen, om än inte i samma utsträckning som revisorn erbjuder. Detta beror på flera 

saker. Oberoendet spelar in en aspekt, således gör kompetensen. Ansvarsfrågan var 

dock sekundär. Den auktoriserade redovisningskonsulten upplevs ha kompetensen för 

mindre företag men när det gäller komplexa ärenden finns det större tilltro till revisorn. 

Denna undersökning indikerar dock på att en bidragande anledningen till att den 

auktoriserade redovisningskonsulten inte upplevs inge samma trovärdighet som 

revisorn kan bero på att förhållningssätten skiljer sig mellan de två yrkesgrupperna. 

Faktumet att den auktoriserade redovisningskonsulten inte exempelvis är oberoende är 

en faktor som är svår att påverka men dock inte omöjlig. Det är möjligt att de 

auktoriserade redovisningskonsulterna kan använda sig av någon form av internt 

kontrollsystem i syfte om att förebygga partiskhet. Dock frånkommer man inte faktumet 

att bokslutsrapporten skiljer sig i sak där revisionsberättelsen är en konkret granskning 

vilket bokslutsrapporten inte är.  
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9. Bilaga - intervjufrågor 

 

Notera att frågorna utgör ett ramverk och är inte en absolut mall 

 

1. Hur länge har ni jobbat inom yrket? Vilka är dina vanliga arbetssysslor? 

2. Ur bankens synvinkel, vad anser ni om avskaffandet av revisionsplikten? 

3. Vilken betydelse har revisorns granskning av företagets rapporter vid 

kreditbedömning? 

4. Vilka möjligheter har en auktoriserad redovisningskonsult att styrka kvalitet och 

trovärdighet på rapporterna i företag som har avskaffat revisorn? 

5. Vilka för- och nackdelar upplever ni med bokslutsrapporten från den auktoriserade 

redovisningskonsulten? 

6. Vilket underlag ger mest trovärdighet vid kreditbeslut? Bokslutsrapporten eller 

revisionsberättelsen? Varför? 

7. Vidtar ni några konkreta åtgärder för att säkerställa trovärdigheten och minska era 

risker att göra felbedömningar i företag med enbart bokslutsrapport? 

8. Anser ni att revisorns oberoende, gentemot företaget, och generella kompetens skiljer 

sig från de auktoriserade redovisningskonsulternas i fråga om att bestyrka trovärdighet 

i räkenskaperna? 

9.  Påverkar det straffrättsliga ansvaret trovärdigheten i räkenskaperna? Med hänsyn till 

att revisorn innehar bredare straffrättsligt ansvar för innehållet i de framställda 

rapporterna jämfört med den auktoriserade redovisningskonsulten. 

 

 

 

 


