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SAMMANFATTNING 

Enligt en statlig kommission är de årliga kostnader för revision och 

redovisning betungande för små och medelstora företag. Regeringen beslutade 

därför att avskaffa revisionsplikten i dessa företag. Detta beslut gjordes dels 

för att stärka den svenska ekonomin och dels för att anpassa reglerna till 

internationella företag. Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten. 

Detta innebar att företagen själva fick bestämma om de ville att redovisningen 

skulle granskas av en kvalificerad revisor eller inte. Det finns idag cirka 

300 000 aktiebolag som kan välja bort revision i Sverige. 

Enligt FAR ska revision ge ökad trovärdighet åt företagets finansiella 

information. Intressenter som exempelvis kreditgivare måste kunna bedöma 

om ett företag kan betala tillbaka sina lån. Därmed blir vetskapen om att 

företagets finansiella information är granskad en säkerhet för den som lånar ut 

pengar. I och med att revisionsplikten har avskaffats blir det intressant att ta 

reda på hur lagändringen har påverkat kreditgivningen till småföretag. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kreditgivare efter 

revisionspliktens avskaffande hanterar små och medelstora företag utan 

revisor vid ansökan om lån. 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Vi har 

genomfört personliga intervjuer med fem stora kreditgivare i Karlstad för att 

utreda hur revisionspliktens avskaffande påverkat deras kreditbedömning av 

små och medelstora företag.  

I vår studie har vi kommit fram till att revisionspliktens avskaffande inte har 

påverkat kreditgivningen till små och medelstora företag utan revisor i någon 

större utsträckning. Vi har även kommit fram till att olika kreditinstitut 

värderar revisorns betydelse olika. Vi konstaterar att kreditgivare först nu 

börjar komma i kontakt med oreviderade årsredovisningar vilket kan innebära 

större effekter i framtiden.  

 

 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning............................................................................................................... 5 

1.1 Revisionens bakgrund ................................................................................................ 5 

1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... 6 

1.3 Problemformulering .................................................................................................. 8 

1.4 Syfte ............................................................................................................................. 8 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................. 8 

1.6 Disposition .................................................................................................................. 9 

2. Metod .................................................................................................................. 10 

2.2 Induktiv ansats.......................................................................................................... 10 

2.3 Kvalitativ metod ....................................................................................................... 10 

2.4 Datainsamling ........................................................................................................... 11 

2.4.1 Sekundärdata ...................................................................................................... 11 

2.4.2 Primärdata .......................................................................................................... 11 

2.4.3 Intervjuer ............................................................................................................ 11 

2.5 Studiens trovärdighet ............................................................................................... 12 

2.6 Källkritik .................................................................................................................... 13 

3. Teoretisk referensram ..................................................................................... 14 

3.1 Revision ..................................................................................................................... 14 

3.2 Lagändringen ............................................................................................................ 14 

3.3 Kreditgivning ............................................................................................................ 15 

3.4 Revisionens betydelse för kreditgivare .................................................................. 16 

3.5 Agentteorin ............................................................................................................... 17 

3.5.1 Informationsasymmetri .................................................................................... 17 

4. Empiri ................................................................................................................. 19 

4.1 Presentation av respondenterna ............................................................................. 19 

4.2 Intervjuer med respondenterna .............................................................................. 20 

4.2.1 Konsekvenser efter revisionspliktens avskaffande ....................................... 20 

4.2.2 Kreditgivares egna kontroller samt krav på företag utan revisor ................ 21 

4.2.3 Kreditgivning till företag utan revisor ............................................................ 22 

4.2.4 Revision som kvalitetsstämpel ......................................................................... 23 

4.3 Sammanställning av tidigare uppsatsers resultat .................................................. 24 

5. Analys .................................................................................................................. 27 

5.1 Konsekvenser efter revisionspliktens avskaffande .............................................. 27 

5.2 Kreditgivarnas egna kontroller samt krav på företag utan revisor .................... 27 

5.3 Kreditgivning för företag utan revisor .................................................................. 28 

5.4 Revision som kvalitetsstämpel ................................................................................ 29 



4 

 

6. Slutsats ......................................................................................................................... 30 

6.1 Studiens slutsats ........................................................................................................ 30 

6.2 Förslag till vidare forskning .................................................................................... 32 

Källförteckning ................................................................................................................ 33 

Bilaga 1: Intervjufrågor .................................................................................................... 36 

Bilaga 2: Vår undersökning ............................................................................................. 37 

Bilaga 3: Tidigare studier om kreditgivares åsikter inför avskaffandet av 

revisionsplikten................................................................................................................... 38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet presenterar revisionspliktens bakgrund samt revisionens betydelse för 

företagens intressenter. Problemdiskussionen leder oss fram till vår problemformulering för att sedan 

klargöra syftet och nyttan med studien. 

1.1 REVISIONENS BAKGRUND 

Den första lagen som krävde revision i Sverige kom år 1895 medan detta i 

Storbritannien var det något som företagen själva valde redan i mitten av seklet 

(Carrington 2010). Revisionsplikt infördes i Sverige år 1983 för samtliga aktiebolag, 

detta för att minska utrymmet för fusk och fel och risken för förlorade 

skatteintäkter (Lennartsson 2010). Det fanns dock inga krav på revisorns utbildning 

eller någon lag om revisorns oberoende i förhållande till bolaget. Revisorn behövde 

alltså inte vara godkänd eller auktoriserad förrän 1987, då lagen om att alla svenska 

aktiebolag var tvungna att utse en auktoriserad eller godkänd revisor infördes 

(Carrington 2010).  

Enligt FAR ska revision ge ökad trovärdighet åt företagets finansiella information 

och är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Intressenter 

som exempelvis kreditgivare måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka 

sina lån och vetskapen om att informationen är granskad en säkerhet för den som 

lånar ut pengar. Säkerheten stärks när företagets finansiella information har 

granskats av en oberoende revisor. Om revisorer inte fanns skulle företagens olika 

intressenter vara tvungna att utföra egna kontroller för att ta reda på om de kan lita 

på företaget (FAR 2005).  

Långivare är bara en av många aktörer som anses ha nytta av att en oberoende 

revisor har granskat och uttalat sig om företagets årsredovisning överensstämmer 

med de lagar, regler och principer som företaget säger sig följa (Carrington 2010). 

Revisorn är den part som försäkrar att den information som företagen lämnar är 

trovärdig och därmed går att använda vid investeringsbeslut. Revision kan således 

ses som ett smörjmedel för att få relationerna mellan investerare och företag att 

fungera smidigt. Revisionen har stor betydelse för förtroendet för företag på 

kapitalmarknaden. Det viktiga för tilltron till revision är inte revisorn som person 

eller revisionsberättelsens innehåll utan att revisionen är gjord och att den är gjord i 

enlighet med ett regelverk (Jonnergård 2009).  

Enligt Kommission är små och medelstora företags kostnader för revision och 

redovisning tyngande därför har den svenska regeringen beslutat att revisionsplikten 

för mindre aktie bolag avskaffas. Detta dels för att ge företagen möjlighet att bli mer 

konkurrenskraftiga och dels för att anpassa till internationella företag, det vill säga 

att företagen själva kan bestämma hur de vill utforma sin redovisning och om de vill 
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att redovisningen ska granskas av en kvalificerad revisor (SOU 2008:32). Enligt 

Collis (2003) är kostnadsbesparingar en av de viktigaste faktorer vid beslut om 

frivillig revision. Den 1 november 2010 började den nya lagen att gälla om frivillig 

revision i mindre aktiebolag (Lennartsson 2010). Frivillig revision gäller för de bolag 

som uppfyller minst två av dessa tre kriterierna: 

 max 3 anställda 

 inte mer än 1,5 miljoner i balansomslutning 

 högst 3 miljoner i nettoomsättning  

Totalt är det cirka 300 000 företag som berörs av frivillig revision (Frivision 2013). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Under finanskrisen ökade kreditkraven och det blev allt svårare för företag att låna 

pengar. Bland annat ökade kraven på säkerhet och räntemarginalen samt många 

småföretag tvingas än idag betala högre räntor än de stora företagen. Vid bankers 

ställning till en låneansökan saknar som de i vissa fall information om företag vilket 

kan leda till att banker då sätter samma villkor för samtliga bolag. Revisorn och 

redovisningskonsulten är väldigt viktiga i dessa sammanhang menar Lars Jagrén som 

är chefekonom på Företagarna. De kan exempelvis förklara bankers tankesätt och 

upplysa företagen om vad de bör tänka på vid ansökan av lån (Danielsson 2012).  

Stefan Schelin som är företagsanalytiker på Swedbank menar dock att företag som 

har planer på expansion bör behålla revisorn eftersom kravet på revision kommer 

att börja gälla igen när företaget växer och överstiger två av de tre gränsvärdena. 

Stefan anser att revision är en kvalitetsstämpel och därmed en trygghet för 

företagets intressenter för att veta att företagets redovisning sker med god kvalitet. 

Kreditgivning handlar om förtroende som grundar sig i vad banken har för kunskap 

om kunden och vem som upprättat bokslutet. Bengt Skough är små- och 

medelföretags ansvarig på FAR och menar att revision är den enda tjänsten där en 

oberoende revisor uttalar sig om ett företags finansiella ställning som alla företagets 

intressenter har tillgång till (Gianuzzi 2010). Skough berättar att hälften av de 

småföretag vilkas revisionsberättelser innehåller anmärkningar är företag som efter 

lagändringen väljer att inte ha någon revisor. Detta bör Kreditgivare vara medvetna 

om vid kreditbeslut, menar Skough (Balans nr 12 2007). 

I syfte att kunna jämföra vad kreditgivare tidigare trodde skulle ske efter 

revisionspliktens avskaffande med vad som verkligen hänt har vi valt att studera 

tidigare uppsatser kring ämnet. Vi fann 114 uppsatser skrivna om revisionspliktens 

avskaffande, av dessa var det 24 som handlade om kreditgivning. Av dem valde vi ut 
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sexton uppsatser som behandlar de banker som vi undersöker i vår studie för att 

kunna jämföra kreditgivarnas åsikter se bilaga 3. Materialet har använts vid 

resultatsammanställning i empiriavsnittet samt i analysen. 

Kreditgivarna från de tidigare uppsatserna var i stort eniga om att revision är en 

kvalitetsstämpel som säkerställer att siffrorna i årsredovisningen är korrekta. Detta 

medför en tillit som underlättar kreditgivarnas arbete vid en kreditbedömning. De 

två avvikande respondenterna var ifrån Handelsbanken och svarade att de utgick 

ifrån att siffrorna var korrekta oavsett om rapporten var granskad av en revisor eller 

inte. Dock var respondenterna inte lika överens om att detta sedan skulle påverka 

kreditbeslutet. De trodde att revisionspliktens avskaffande skulle bli en stor fördel 

för små företagen eftersom dessa företag inte längre skulle behöva betala för 

kostnaden av revision. Detta menade kreditgivarna skulle dock innebära att 

årsredovisningarnas kvalitet skulle försämras då de inte längre är reviderade av 

någon revisor. Däremot skulle de kunna lita på materialet om det var granskat av en 

utomstående person till exempel en redovisningskonsult. Samtliga respondenter 

ansåg att en god relation mellan kreditgivaren och företaget medför en tillit vilket 

underlättar kreditgivares bedömning vid ansökan av lån. En del av kreditgivarna 

ansåg till och med att de företag som de skulle ha goda relationer med inte skulle 

behöva lämna reviderade årsredovisningar efter avskaffandet. Om det däremot inte 

finns någon tidigare relation skulle banken vara mer beroende av en revisor som 

säkerställer ställningen i företaget. De flesta kreditgivarna trodde att 

revisionspliktens avskaffande skulle medföra svårigheter vid bedömning av företags 

risk. På frågan huruvida detta i sådana fall skulle leda till att småföretag skulle få 

betala en högre ränta gick åsikterna isär mellan kreditgivarna. SEB ändrar sig till och 

med angående räntan mellan uppsatser från 2007 och 2008 där de 2007 trodde att 

den ökade risken inte skulle medföra en högre ränta men däremot en utebliven 

kredit. Från 2008 och framåt ändrar de åsikt och säger att den ökade risken skulle 

kompenseras med en högre ränta. På frågan huruvida det kommer att bli svårare för 

småföretag att få kredit menar både Nordea, Danske Bank och SEB att så kommer 

bli fallet. I Handelsbankens och Almis fall var svaren olika beroende på år och 

uppsats. Samtliga kreditgivare förutom Handelsbanken trodde att de skulle ändra 

sina utlåningskriterier och ställa nya säkerhetskrav efter avskaffandet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kreditgivarna i de tidigare uppsatserna var 

negativt inställda till revisionspliktens avskaffande. De konstaterar att handläggning 

av kreditgivningsärenden kommer att fördyras för bankerna och i flera fall även bli 

dyrare för företagen. Detta på grund av en försämrad kvalitet på de finansiella 

rapporterna. Ett sätt att slippa undan ökade säkerhetskrav var att skapa en god 

relation med sin kreditgivare. 
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Detta leder oss till vår studie där vi vill ta reda på om avskaffandet av 

revisionsplikten har påverkat kreditbedömningen till småföretag utan revisor. Det 

har nu gått tre år sedan lagändringen och vi tror att effekter nu har börjat visa sig. 

1.3 PROBLEMFORMULERING  

 Hur har revisionspliktens avskaffande påverkat kreditgivningen till 

småföretag?  

1.4 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om revisionspliktens avskaffande har 

påverkat kreditgivning till småföretag utan revisor utifrån kreditgivares perspektiv. 

Vi ska undersöka om det är några skillnader för företag utan revisor mot företag 

som har revisor vid ansökan av lån. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att avgränsa oss till några av de största kreditgivarna nämligen Nordea, 

SEB, Handelsbanken, Almi samt Danske bank och det är deras perspektiv vi utgår 

ifrån i vår undersökning. Ytterligare en avgränsning har gjorts nämligen en 

geografisk då intervjuerna endast kommer att utföras i Karlstad eftersom det ger oss 

bättre möjlighet att besöka respondenterna på plats för att genomföra intervjuerna.  
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1.6 DISPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

• Det inledande kapitlet presenterar revisionspliktens 
bakgrund samt revisionens betydelse för företagens 
intressenter. Problemdiskussionen leder oss fram till vår 
problemformulering för att sedan klargöra syftet och 
nyttan med studien. 

Kapitel 1 

• I detta kapitel redogörs samt motiveras de valda 
metoderna till vår uppsats. Uppsatsens 
tillvägagångssätt och insamling av datamaterial 
presenteras. Vi redogör sedan för hur det empiriska 
materialet har samlats in.  

Kapitel 2 

 
• I detta kapitel redogör vi för olika delar som anses  

relevanta som grund i vår studie.Vi beskriver 
revisionen och lagändringens betydelse vid en 
kreditbedömning. Därefter följer en kort presentation 
om agentteorin samt informationsasymmetrin.  

 

Kapitel 3 

• Detta kapitel inleds med en kort presentation av 
respondenterna som intervjuats. Intervjufrågorna har 
delats in i fyra olika kategorier. Där följer en 
sammanfattning av respondenternas svar.  

Kapitel 4 

• I detta kapitel jämförs respondenternas svar som 
därefter diskuteras mot utvalda teorier som studien har 
i sin utgångspunkt som baseras på 
problemformuleringen. 

Kapitel 5 

• Studiens slutsatser som grundar sig i analysen samt 
problemdiskussionen  presenteras.  Syftet med kapitlet 
är att besvara studiens problemformulering. 

Kapitel 6 
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2. METOD 

Enligt Jacobsen (2002) är metod ett arbetssätt för att samla in empiri om verkligheten samt ett 

hjälpmedel för att beskriva hur undersökningar genomförs. I detta kapitel redogörs samt motiveras 

de valda metoderna till vår uppsats. Uppsatsens tillvägagångssätt och insamling av datamaterial 

presenteras. Vi redogör sedan för hur det empiriska materialet har samlats in.  

2.2 INDUKTIV ANSATS 

Syftet med den här studien är att testa huruvida revisionspliktens avskaffande 

påverkar kreditgivares syn på ekonomiska rapporter. Därför har vi valt att 

genomföra personliga intervjuer med fem av de största kreditgivarna i Karlstad och 

även jämföra deras svar med tidigare uppsatser inom samma ämne. När studien 

genomförs utan att testa befintliga teorier används vanligen en induktiv ansats 

(Jacobsen 2002). Vid genomförandet av den induktiva ansatsen enligt idealet går 

forskaren i princip helt utan förkunskaper ut och genomför sin undersökning. 

Utifrån resultaten och den valda forskningsansatsen kan därefter teorierna skrivas 

ned. Fördelen med att först genomföra undersökningen är att forskaren inte ska 

begränsa sig genom att endast söka efter svar som passar befintliga teorier utan 

arbeta med ett öppet sinne (Jacobsen 2002).  

Inför intervjuerna var det dock några ämnen som vi ansåg var centrala och av vikt 

att ha viss förkunskap inom för att kunna ställa relevanta frågor. Vi studerade bland 

annat revisionens uppkomst och dess betydelse vid kreditgivning samt även på 

vilket sätt revisionen påverkades vid lagändringen. Med tanke på studiens syfte valde 

vi även att samla in kunskap om kreditgivningsprocessen.  

2.3 KVALITATIV METOD 

Det finns två olika metodansatser som en forskare kan använda sig av i sina 

undersökningar; kvalitativ och kvantitativ ansats (Jacobsen 2002). Kvalitativ ansats 

används vid behandling av textmaterial medan kvantitativ ansats används vid 

behandling av information i numerisk form (Patel & Davidsson 2011). Kvalitativ 

ansats beskrivs som öppen och fokuserar på varje enskild respondent där insamling 

av empiri främst sker genom öppna individuella intervjuer (Jacobsen 2002).  

Vår studie utgår ifrån en kvalitativ ansats eftersom det passar bäst ihop med studiens 

problemformulering samt syfte. En kvantitativ ansats var aldrig något alternativ för 

oss eftersom vi utifrån problemformuleringen behöver utförliga svar på våra 

intervjufrågor. Detta för att kunna besvara vår frågeställning på ett rättvisande sätt 

utan risk för missförstånd.  
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2.4 DATAINSAMLING 

2.4.1 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata är det första steget i vår datainsamling. Detta innebär att vi själva inte 

har samlat in materialet direkt från källan utan använder oss av information och 

statistik som är insamlat av andra forskare (Jacobsen 2002).  

Uppsatsens sekundärdata består av existerande information och statistik som 

hämtats ifrån vetenskapliga artiklar, tidskrifter, böcker samt elektroniska källor med 

inriktning mot revisionspliktens avskaffande och kreditbedömning. Även empiri i 

form av tidigare uppsatser inom samma ämne har analyserats för att jämföra svaren 

med de från vår undersökning. För att kunna samla in dessa källor har Karlstads 

universitetsbibliotek samt databasen Far komplett använts. Arbetet inleddes med att 

söka vetenskapliga artiklar som finns tillgängligt på universitetsbibliotekets hemsida. 

Där fann vi artiklar om bland annat revision och revisorns betydelse vid ansökan 

om lån. Detta för att kunna öka vår förståelse och att få en inblick i revisionsplikten. 

Även tidskrifterna Balans, sökmotorn Google och Google Scholar har använts för 

att få tillgång till relevant information till vår studie. För att öka trovärdigheten på 

den information som har samlats in från artiklar och tidskrifter har även böcker 

samt statens utredningar använts. Böckerna har hämtats från både 

universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket.  

2.4.2 PRIMÄRDATA 

Primärdata kallas sådan information som författaren samlar in direkt från personer 

eller grupper av personer. Primärdata är anpassad efter en specifik frågeställning och 

fås genom metoder så som intervjuer, observationer eller frågeformulär 

(Jacobsen2002).  

Uppsatsens primärdata är det material som samlats in genom personliga intervjuer 

med kreditgivare i Karlstad. Vi har valt att besöka respondenterna på plats för att 

kunna ha en öppen diskussion där både vi och respondenterna har möjlighet att 

ställa följdfrågor för att bland annat undvika missuppfattningar.   

2.4.3 INTERVJUER 

En intervju kan vara mer eller mindre öppen. Vissa intervjuer är helt utan 

begränsningar och liknar mer ett vanligt samtal, men vanligast är ändå att öppna 

intervjuer på något sätt är strukturerad till exempel med hjälp av ett underlag med de 

ämnen som ska tas upp (Jacobsen 2002). 

Intervjuerna som vi har genomfört i vår studie har varit individuella öppna 

intervjuer med fem kunniga och erfarna kreditgivare som arbetar med kreditärenden 

mot företag i Karlstad. Totalt finns det sex stora banker i Karlstad nämligen 

Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske bank, Swedbank samt Forex (Bankregistret 
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2010). Av dessa valde vi ut fem dock hade vi svårt att få tag i Swedbank. Förutom 

de fyra bankerna valde vi även ut Almi som endast arbetar mot småföretag för att se 

om deras beteende vid kreditgivning skiljer sig emot bankernas. De fem 

respondenterna som vi har intervjuat talar för Nordea, SEB, Handelsbanken Danske 

bank samt Almi. En anledning till varför vi inte valde att kontakta Forex var för att 

de samarbetar med Danske bank. Några dagar innan besöksintervjuerna skickade vi 

frågor till respektive respondent för att de på så sätt skulle kunna förbereda sig med 

bra och utförliga svar samt att viktig information inte skulle missas. Under 

intervjutiden fanns det även tid för kompletterande frågor samt förklaringar till 

respektive fråga. Vi anser att ett bra samtal kräver ögonkontakt vilket gör det svårt 

att föra anteckningar. Det kan även vara svårt att få med alla ord som sägs under en 

intervju vilket kan leda till missuppfattningar. Vi har därför tagit hjälp av en 

inspelningsutrustning som spelade in allt som sades under intervjuerna, detta för att 

kunna fokusera på intervjun utan att riskera att någon anteckning missades.  

2.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

Studiens giltighet och relevans innebär bland annat att uppsatsens syfte och 

genomförande stämmer överens. Ingen undersökning ger en exakt bild av sanningen 

utan bara en del av verkligheten. För att skapa en bättre bild av verkligheten kan det 

därför vara viktigt att använda sig av flera olika data och metoder för insamling 

(Jacobsen 2002). Validitet betyder giltighet eller relevans. Att samla in data som är 

relevanta för problemställningen kan vara en stor utmaning. Det är svårt att avgöra 

hur bra den definitionsmässiga validiteten är, det vill säga graden av 

överensstämmelse mellan teori och undersökning (Halvorsen 1992). För att få den 

information vi samlar in så giltig och relevant som möjligt har vi utgått från valda 

vetenskapliga artiklar som behandlar vårt forskningsproblem. Halvorsen (1992) 

berättar att reliabilitet förklarar hur pålitliga undersökningar är. Genom att 

genomföra personliga intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att komma med 

kommentarer utöver intervjufrågorna anser vi att relevant data fångas upp i 

undersökningen. Det är en stor utmaning att uppnå hög reliabilitet eftersom studien 

baseras på en kvalitativ ansats som innehåller personliga intervjuer. Den holistiska 

ansatsen menar att personer uppträder olika i olika miljöer och att studierna därför 

bör ske i individens naturliga miljö (Jacobsen 2002). Intervjuerna har i samtliga fall 

spelats in för att senare analyseras. De genomfördes i enlighet med den holistiska 

ansatsen på respondenternas respektive arbetsplats. Eftersom varje intervju är unik 

är det inte alls säkert att vi skulle få samma resultat vid ett annat tillfälle eller om 

någon annan skulle utföra intervjuerna. Olika intervjuer kan dessutom få olika 

följdfrågor beroende på vilket svar som ges. I syfte att uppnå hög trovärdighet på 

studien har intervjuer genomförts med de fem största kreditgivarna i Karlstad vilka 

har stor erfarenhet av kreditgivningsärenden till företag.   
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2.6 KÄLLKRITIK 

I uppsatsen har mest vetenskapliga böcker och artiklar använts. De vetenskapliga 

artiklarna är publicerade i tidskrifter vilket ökar trovärdigheten då de har genomgått 

en granskningsprocess innan publicering. Då revisionspliktens avskaffande skedde 

för endast tre år sedan och således är relativt nytt har även artiklar från 

branschtidningen Balans har använts. Dessa bedöms trovärdiga då de är skrivna av 

branschkunnigt folk med stor erfarenhet. Ett flertal av artiklarna som använts är 

presenterade i ett utländskt språk vilket ökar risken för feltolkning. För att de skulle 

tolkas på ett korrekt sätt har mycket tid ägnats åt att läsa igenom och diskuterat 

dessa. De elektroniska källor som använts bedöms trovärdiga och tillförlitliga då de 

är hämtade från förtroendeingivande organisationer så som Far, Bolagsverket samt 

regeringskansliet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogör vi för olika delar som vi anser är relevanta som grund i vår uppsats. Vi 

beskriver revisionen och lagändringens betydelse vid en kreditbedömning. Detta för att ge läsaren 

ökad förståelse för vår studie. Därefter följer en kort presentation om agentteorin samt 

informationsasymmetrin.  

3.1 REVISION  

Revision innebär att revisorn först sätta sig in i och förstå ett företag och dess 

verksamhet för att sedan planera, granska, och slutligen rapportera om företagets 

årsredovisning, bokföring samt förvaltning (Far 2005). Den ska vara utformad för 

att visa fullständiga och giltiga transaktioner som utgör de finansiella rapporterna. 

Revisorn ska planera revisionen för att ge en rimlig förväntan och upptäcka 

väsentliga felaktigheter i företaget (Collis 2003). I Sverige delas revisionen in i 

revision av årsredovisning och bokföring samt revision av företagsledningens 

förvaltning. Det finns olika typer av revision nämligen extern och intern revision, 

statlig och kommunal revision, miljörevision samt statlig taxeringsrevision. Revision 

behövs för att trovärdighet åt företags finansiella information vilket är en 

förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Revision har stor 

relevans för ägaren i företaget samt för företagets intressenter så som kreditgivare, 

leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun (Far 2005). Enligt tidigare 

forskning är externa revisorer den viktigaste källan till rådgivning för små och 

medelstora företag (Collis 2003). Om revision inte existerade skulle de olika 

intressenterna vara tvungna att utföra egna kontroller för att kunna lita på företaget. 

Målet med revision är att revisorn ska lämna en årlig revisionsberättelse där revisorn 

uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen samt om styrelsens och VDs 

förvaltning (Far 2005). Revisionsberättelsen är en sammanfattning av vad revisorn 

har gjort och kommit fram till efter en granskning av ett företag (Carrington 2010). 

Revisionsberättelsen är tillsammans med årsredovisningen ett beslutsunderlag för 

företagets intressenter eftersom den i de flesta fall utgör den enda kontakten som 

kreditgivare, investerare eller andra intressenter har med revisorn och revisionen 

(Carrington 2010). 

3.2 LAGÄNDRINGEN  

Den svenska regeringen har tillsatt flera utredningar för att föreslå 

kostnadsreducerande åtgärder för små och medelstora företag. Ett beslut har fattats 

om avskaffa revisionsplikten i små och medelstora företag vilket är en anpassning 

till internationella företag, det vill säga att företagen själva kan bestämma hur de vill 

utforma sin redovisning och om de vill att redovisningen ska granskas av en 

kvalificerad revisor (SOU 2008:32). Enligt Collis (2003) är kostnadsbesparingar en 

av de viktigaste faktorerna som har en betydande inverkan vid beslutet om 
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revisionspliktens avskaffande. Den 1 november 2010 började den nya lagen om 

frivillig revision i små aktiebolag att gälla. Den stora anledningen till lagändringen 

var för att kostnaden för revision ibland överstiger nyttan framförallt i små företag 

(Lennartsson 2010). Företagen måste däremot ha en revisor om minst två av 

följande kriterier uppfylls:  

 max 3 anställda 

 inte mer än 1,5 miljoner i balansomslutning 

 högst 3 miljoner i nettoomsättning  

Ca 300 000 aktiebolag får idag själva avgöra om de ska ha någon revisor eller inte 

(Frivision 2013). Företag med stor omsättning bör ha kvar revision eftersom den 

förbättrar kvaliteten på de finansiella rapporterna. Genom revisionen får de en 

kontroll av bland annat företagets bokföring som därmed skapar en positiv effekt på 

företagets kreditvärdighet (Collis 2003). 

Enligt Per Nordström som är chefsjurist på Bolagsverket har ca 64 000 aktiebolag 

valt bort revision efter lagändringen. Totalt har bolagsverket cirka 417 000 

registrerade aktiebolag, och av dessa har drygt 114 000 valt att inte ha någon revisor 

men av de nyregistrerade aktiebolagen väljer cirka 65 procent bort den kvalificerade 

revisorn. Efter avskaffandet av revisionsplikten har Bolagsverket fått in flera 

årsredovisningar med bristande kvalitet (Bolagsverket 2012). 

3.3 KREDITGIVNING  

Enligt en studie av Brunsa och Fletcherb (2007) baseras ett företags nuvarande 

finansiella ställning delvis på tidigare resultat eftersom vinster och förluster i det 

förflutna ökar eller minskar företagets finansiella styrka. Kreditgivarna anser att 

tidigare framgångar är en god grund för framtiden. Den finansiella ställningen visar 

huruvida låntagaren kan återbetala ett lån (Brunsa & Fletcherb 2007). En annan 

studie utförd av Berger och Udell (1995) tyder på att småföretag med långsiktiga 

relationer till sin bank får enklare lånevillkor, lägre ränta samt färre krav på 

säkerheter än andra småföretag.  

En undersökning utförd av Andersson (2001) handlar om hur en 

kreditgivningsprocess går till. Processen inleds med att en företagare ansöker om lån 

hos en kreditgivare. Därefter bestäms ett möte mellan kreditgivaren och företagaren 

där företagaren presenterar sin affärsplan samt syftet med lånet. Affärsplanen är 

viktig för kreditgivaren eftersom den innehåller både ny och gammal information 

om företagets finansiella ställning. Efter mötet analyseras den information som 

kreditgivaren fått in för att banker sedan ska kunna fatta ett preliminärt beslut. 
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Informationen läggs sedan fram för en kreditkommitté som ser över ärendet 

ytterligare en gång för att därefter kunna besluta om krediten ska beviljas eller inte. 

Om krediten beviljas ska en uppföljning göras för att se företagets möjligheter till att 

återbetala krediten (Andersson 2001). 

 
                    
                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Modell baserad på Anderssons (2001) beskrivning av Kreditprocessen (Andersson, 2001, sid.19) 

 

3.4 REVISIONENS BETYDELSE FÖR KREDITGIVARE 

För att kreditgivare ska kunna bedöma om ett företag har förmågan att betala 

avtalade räntor och amorteringar behöver de ekonomisk information om företaget. 

Denna information anses mer tillförlitlig om den har granskats av en kvalificerad 

revisor (SOU 2008:32). Tidigare forskning hävdar att bankerna är den huvudsakliga 

finansieringskällan för små företag. Små aktiebolag med en mindre ägarkrets som 

ansöker om lån ställs ofta inför krav på att de ska lämna god säkerhet för lånet i 

form av panträtter i bolagets egendom eller huvudaktieägarens borgen. Dessa krav 

på säkerhet kan komma att öka för bolag som saknar revisor och villkoren för lånen 

kan försämras. Vid en kreditprövning lägger kreditgivare stor vikt vid hur företaget 

har skött tidigare lån samt om det är känt för långivaren att företaget är en god 

kund. Utöver detta begär banken ofta en kreditupplysning för att säkerställa att 

företagets betalningshistorik är godkänd (Collis 2003). Enligt statens utredning om 

revisorer och revision finns det däremot inget som tyder på att revisionspliktens 

avskaffande skulle medföra sämre villkor för småföretag vid ansök om lån (SOU 

2008:32). 

Schneider och Church (2008) framhåller att revisorns yttrande gällande företags 

interna kontroll påverkar kreditgivarnas uppfattning av företags resultatkvalitet. 

Deras undersökning avsåg 111 kommersiella långivare i USA och syftet var att ta 

reda på kreditgivarnas reaktion på revisorns yttrande på företags interna 

kontrollrapporter. Studien visar att kreditgivare litar mer på den ekonomiska 

rapporteringen om den godkänts av en revisor. Författarna kom fram till att de 

företag som upprätthåller en effektiv intern kontroll och får ett positivt omdöme av 
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en revisor har lättare att få kredit beviljad (Schneider och Church 2008). Intern 

kontroll säkerställer att företags transaktioner registreras och dokumenteras på ett 

tillförlitligt sätt. En väl fungerande intern kontroll är ett system som inte lämnar 

utrymme för några fel i redovisningen (Carrington 2010).  

En studie från USA gjordes med 212 småföretag och sex banker för att diskutera 

om banker ger bättre villkor till företag med revisor. Författarna menar att banker är 

mer benägna att bevilja lån till företag som har en reviderad årsredovisning för att 

långivare associerar större tillförlitlighet med en revisors uttalande. Företag med 

revisor fick betala lägre ränta än företag utan revisor hävdar författarna vilket 

överensstämmer med tidigare forskning som tyder på att småföretag köper revision 

för att signalera hög kvalitet till marknaden. Författarna kom slutligen fram till att 

priset på de höga räntorna är lika mycket som revisionskostnaden vilket är en 

anledning till att många företag väljer att ha kvar sin revisor (Blackwell et al. 1998). 

3.5 AGENTTEORIN 

Agentteorins fokuserar framför allt på relationer mellan olika aktörer på 

redovisningsområdet (Artsberg 2003). Agentteori handlar om en uppdragsrelation 

mellan en principal och en agent. Dessa begrepp är tillämpliga på många olika 

ekonomiska relationer exempelvis mellan kreditgivare och kredittagare som bygger 

på någon form av överenskommelse (Rapp och Thorstensson 1994). Att skapa en 

överenskommelse som är optimal för både parter kan leda till problem då parterna 

inte har tillräckligt med information om varandra. Ett exempel på det kan vara att 

kreditgivaren inte vågar lite på att kredittagarens finansiella information är trovärdig. 

Revisionen spelar här en viktig roll eftersom revisorn ska säkerställa att 

kredittagarens redovisning är korrekt. Agentteorin beskriver därmed behovet av 

revision som en försäkran av att ett företags finansiella rapporter är tillförlitliga 

(Carrington 2010). 

3.5.1 INFORMATIONSASYMMETRI 

En överenskommelse som inte är optimal för båda parter kan beskrivas utifrån 

informationsasymmetri som uppkommer då agenten har ett informationsövertag 

gentemot principalen (Carrington 2010). Brunsa och Fletcherb (2007) menar att det 

är viktigt att undvika informationsasymmetri för att bankerna på ett korrekt sätt ska 

kunna utvärdera kreditrisken hos kredittagare, detta för att kreditbeslut har en 

betydande inverkan på bankers totala lönsamhet. Genom långsiktiga relationer kan 

bankerna skaffa sig fullständig information om företag vilket minskar 

informationsproblem (Berger & Udell 1995). Banker utan någon relation till företag 

vet inte i förväg om företaget har möjlighet att återbetala ett lån, vilket gör att 

asymmetrisk information uppstår och kan leda till välkända problem så som adverse 

selection och moral hazard (Brunsa & Fletcherb 2007). 
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Moral hazard handlar om att agenten blir mer oförsiktig efter att ha ingått ett avtal 

då risken har övergått till principalen som i detta fall kan vara kredittagare och 

kreditgivare (Carrington 2010). Moral hazard kan beskrivas som en situation där 

företag medvetet eller omedvetet utnyttjar informationsasymmetri för att agera 

utifrån eget intresse vilket i slutändan skadar kreditgivaren. Detta ställer krav på 

kreditgivare att säkerställa att kredittagare inte ägnar sig åt Moral hazard (Brunsa & 

Fletcherb 2007). 

Adverse selection handlar om att kredittagaren undanhåller väsentlig information 

som är viktig för kreditgivaren. Kreditgivaren befinner sig då i ett 

informationsunderläge vilket kan leda till en dålig affär samt ökad risk för i detta fall 

banken (Carrington 2010). Företag kan vara mer intresserade av att skydda sitt egna 

kapital än att betala tillbaka ett lån och därmed dölja väsentlig information till 

kreditgivaren (Brunsa & Fletcherb 2007). 

Revisionen bidrar till att säkerställa att de finansiella rapporterna är tillförlitliga vilket 

reducerar problemen med informationsasymmetri som föreligger mellan 

kredittagaren och kreditgivaren. Detta genom att ett bestyrkande av kredittagarens 

påståenden ökar trovärdigheten i informationen som har lämnats till kreditgivaren i 

form av finansiella rapporter. Genom revisorns bestyrkande reduceras problemen 

med Moral hazard och Adverse selection (Carrington 2010). 
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4. EMPIRI 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av respondenterna som intervjuats. Intervjufrågorna 

har delats in i fyra olika kategorier: konsekvenser efter revisionspliktens avskaffande, kreditgivares 

egna kontroller samt krav på företag utan revisor, kreditgivning för företag utan revisor och 

slutligen revision som kvalitetsstämpel. Där följer en sammanfattning av respondenternas svar.  

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

Nordea 

Den första intervjun genomfördes med Daniel Wedberg som är kontorschef på 

bankgivarkontoret på Nordea i Karlstad. Wedberg har arbetat mot företag i sju år. 

De är cirka sex stycken medarbetare som jobbar mot de minsta företagskunderna i 

Värmland. Nordea har idag cirka 1000 stycken kunder i deras kundstock.  

SEB 

Intervjun med SEB gjordes med Andreas Grefback som har jobbat inom företaget 

sedan 2008. Grefback jobbar framför allt med placeringar och finansiering mot 

företag som har en omsättning mellan 0 och 5 miljoner. 

Handelsbanken 

Elisabeth Korp är företagsmarknadschef på Handelsbanken och har arbetat inom 

banken sedan 1974. På kontoret i Karlstad har Korp varit i drygt två år.  

Almi 

Thomas Ohlsson har arbetat på Almi sedan 1994 och ansvarar för 

finansieringsverksamheten. Ohlsson berättar att Almi står emellan banken och 

företagen och har drygt 300 företag som finansieras i Värmland. Almi tar en högre 

risk än vad banker gör vilket ökar möjligheten för nystartade företag att få krediter 

beviljade. 

Danske bank 

Nils Magnusson har arbetat på Danske bank i 11 år och har varit i branschen sedan 

1981 och arbetat med företagskreditgivning sedan 1987. I drygt ett år har 

Magnusson varit ansvarig för hela kontoret och innan det ställföreträdande 

kontorschef. 
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4.2 INTERVJUER MED RESPONDENTERNA 

4.2.1 KONSEKVENSER EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE 

Respondenten från Nordea berättar att de inte har sett några stora konsekvenser 

som revisionspliktens avskaffande har medfört än. Wedberg berättar att det börjar 

komma in bokslut som inte är reviderade av någon revisor utan istället av 

auktoriserade redovisningskonsulter. Eftersom inte Nordea sett några större effekter 

än har det heller inte påverkat deras arbete något. Nordea är positiv till förändringen 

och är villiga att försöka anpassa sig till den nya lagen. 

Respondenten från SEB anser att det inte har skett några stora förändringar efter 

avskaffandet och har därmed inte uppstått några svårigheter i och med det. Att 

revisionsplikten har avskaffats tycker SEB är bra eftersom små företagen nu själva 

har möjlighet att bestämma om de ska ha en revisor eller inte. Många små företag 

har ganska enkla affärer och har därmed kanske inte så stor nytta av någon revisor. 

De företag som däremot har funnits länge väljer för det mesta att ha kvar sin 

revisor. Detta eftersom de anser att revisorns uttalande ökar kvaliteten i 

årsredovisningarna samt fungerar som en rådgivare till företaget medan de 

nystartade företagen kanske väljer en annan väg. SEB har märkt att det har startat 

fler aktiebolag efter att lagändringen har skett, och att företag ombildas från 

enskildfirma till aktiebolag i allt större utsträckning.  

 

Respondenten från Handelsbanken berättar att avskaffandet av revisionsplikten inte 

har påverkat deras arbete så mycket än. En positiv konsekvens med avskaffandet 

anser Korp är att de små företagen inte längre behöver betala för kostnaden av 

revision medan en negativ konsekvens är att banken måste ställa högre krav på dessa 

företag. Revisorn fungerar som rådgivare till företaget vilket är en viktig anledning 

till att många företag väljer att ha kvar sin revisor anser Korp. 

 

Respondenten från Almi är positiv till revisionspliktens avskaffande. Ohlsson menar 

att det ger bättre möjligheter för företagare att starta samt driva nya företag. Detta 

anser Almi har visat sig i och med att det nu startar upp allt fler bolag jämfört med 

innan lagändringen. Almis arbete i kreditgivningen är oförändrat och de gör inte 

något annorlunda i sina bedömningar menar Ohlsson.  

 

Respondenten från Danske bank ser inte revisionspliktens avskaffande som något 

problem. Magnusson berättar att deras huvudkontor finns i Danmark där de är 

några steg före Sverige angående revisionspliktens avskaffade. Än har inte 

lagändringen påverkat arbetet något för Danske Bank menar Magnusson då de inte 

har sett några större effekter. En positiv konsekvens anser Nils är att de små 

företagen nu kan välja om de ska ha någon revisor eller inte vilket underlättar 
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framför allt för nystartade bolag eftersom de inte längre behöver betala för 

kostnaden för revision. En negativ konsekvens för nystartade företag utan revisor är 

att de har svårare att få krediter beviljade anser Magnusson. 

4.2.2 KREDITGIVARES EGNA KONTROLLER SAMT KRAV PÅ FÖRETAG UTAN 

REVISOR 

Daniel Wedberg från Nordea berättar att de inte gör några egna kontroller i 

dagsläget eftersom inga större konsekvenser har visat sig än. I framtiden kan det 

däremot hända att om Nordea skulle bedöma en kund som svag som därmed skulle 

innebära en större risk för banken kommer Nordea att begära en extra granskning 

av en auktoriserad revisor. Wedberg berättar att de inte ställer några högre krav på 

företag som inte har någon revisor utan det är samma för samtliga företag. 

Andreas Grefback från SEB berättar att de gör egna kontroller på samtliga företag, 

oavsett om de har revisor eller inte så granskar de alltid företaget. Många av dem 

som saknar revisor är nystartade företag utan något bokslut. Grefback menar 

därmed att revision inte spelar så stor roll. SEB ställer inte några högre krav på små 

företag som inte har någon revisor. 

Elisabeth Korp från Handelsbanken berättar att de inte gör några särskilda 

kontroller på företag som inte har någon revisor utan följer upp samtliga som vill ha 

krediter. Bokslut som inte är reviderade är Handelsbanken tveksamma till eftersom 

de anser att revision utgör en kvalitetsstämpel som bekräftar att siffrorna stämmer. 

Korp berättar att de ställer högre krav på ägaren och är mer restriktiva vid utlåning 

till företag utan revisor. 

Thomas Ohlsson från Almi berättar att de inte gör några egna kontroller på företag 

utan revisor. Ohlsson menar vidare att de litar väldigt mycket på kunden jämfört 

med banken. Om Almi känner en viss osäkerhet exempelvis om siffrorna i ett 

företags bokslut har ökat kraftigt kräver Almi att en redovisningskonsult gör en 

granskning av företaget för att säkerställa dess finansiella ställning. 

Nils Magnusson från Danske bank berättar att de inte gör några egna kontroller på 

företag utan revisor. Magnusson menar att detta är något som kan uppkomma 

längre fram. Danske bank berättar att de inte har så stor erfarenhet av befintliga 

företag som väljer bort sin revisor utan att det är mer nystartade bolag som väljer att 

inte ha någon revisor. För dessa bolag ställer Danske bank högre säkerhetskrav i 

form av borgen av den som äger företaget eller någon närstående. Därmed har de 

ett mindre behov av kontrolluppföljning. 
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4.2.3 KREDITGIVNING TILL FÖRETAG UTAN REVISOR 

Respondenten från Nordea berättar att avskaffandet av revisionsplikten inte har 

påverkat kreditgivningen till små företag utan revisor. Wedberg menar att 

kreditgivningsprocessen i stort är oförändrad men att de granskar bokslut som inte 

är reviderade av någon auktoriserad revisor lite noggrannare än i vanliga fall. 

Wedberg berättar att deras kreditgivning bygger på tre parametrar nämligen 

förtroende för ägaren i företaget, företagets återbetalningsförmåga samt tillit till den 

som reviderat bokslutet. En viktig del i kreditgivningen anser Nordea är långvariga 

relationer då det finns tillit och förtroende för varandra sedan länge. Ett bolag som 

Nordea betraktar som starkt sedan tidigare finns det ingen anledning att inte 

betrakta som starkt i framtiden menar Wedberg. Skulle det däremot uppkomma 

några tveksamheter vid bedömningen begär Nordea in en extra granskning av någon 

auktoriserad revisor eller en redovisningskonsult. Det är ingen skillnad på villkoren 

mellan företag som har revisor och företag utan revisor. Wedberg menar att Nordea 

först gör en kreditbedömning på bolaget och därefter sätter räntan utifrån bolagets 

kreditvärdighet.  

SEB har tagit ut en kreditpolitik som är ett material som de utgår från när de ska 

bevilja krediter. Än finns där inte några skillnader för de företag som inte har någon 

revisor mot de som har revisor gällande villkor. Grefback påstår att det kan kanske i 

framtiden uppkomma brister i kvaliteten på bokslut som inte är reviderade av någon 

revisor men i dagsläget finns inga skäl till speciella regler för dessa bolag. Även SEB 

utgår från tre viktiga parametrar vid kreditgivning nämligen förtroende för företaget, 

säkerheten samt återbetalningsförmågan, där siffermaterialet granskas oavsett om 

företagen har revisor eller inte. Grefback anser att det är skillnad om banken har en 

långsiktig relation med kunden då förtroendet är en mycket viktig parameter för 

SEB. De beviljar hellre krediter till företag som de vet har skött alla sina betalningar 

till banken än till de företag som SEB inte känner till sedan tidigare. 

Respondenten från Handelsbanken berättar att det inte är någon större skillnad i 

kreditgivningsprocessen nu jämfört med hur det var innan revisionsplikten 

avskaffades.  Korp menar att Handelsbanken gör en uppföljning på samtliga bolag 

som vill ha krediter. Vid bolag utan reviderade bokslut får Handelsbanken ta 

ställning till de enskilda fallen. Korp berättar att de inte sätter någon högre ränta till 

dessa bolag utan istället tar till privata säkerheter som pant av ägaren, exempelvis en 

villa. Långsiktiga relationer anser Handelsbanken är viktigt eftersom de då känner till 

företagets historik och vet att de sköter sin ekonomi vilket underlättar vid 

kreditgivningsbeslut.  

Respondenten från Almi berättar att kreditgivningsprocessen fungerar som innan 

avskaffandet. Ohlsson berättar att de har samma villkor för samtliga bolag som vill 
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ha krediter oavsett om företaget har någon revisor eller inte. De sätter alltså inte 

någon högre ränta för bolag utan revisor. Även Almi ser långsiktiga relationer som 

mycket viktiga eftersom det då finns en ekonomisk historik vilket skapar ett 

förtroende mellan Almi och företagen. 

Respondenten från Danske bank berättar att det inte är några skillnader i 

kreditgivningsprocessen nu jämfört med tidigare. Om däremot ett företag utan 

revisor som banken inte känner till sedan innan skulle vilja låna ett större belopp 

hade Danske bank nekat till kredit. I den aspekten blir kreditgivningen annorlunda 

mellan företag som har revisor mot företag som inte har någon revisor. Magnusson 

berättar att de varken sätter sämre villkor eller någon högre ränta för företag utan 

revisor utan villkoren är samma för samtliga bolag. För att Danske bank ska kunna 

vara säker på att de får tillbaka utlånade krediter kräver de att företag lämnar en 

säkerhet till banken oavsett om de har revisor eller inte. Även Danske bank anser att 

en långsiktig relation är viktigt eftersom det skapar en tillit vilket underlättar 

kreditbedömningen. I dessa fall spelar revision inte så stor roll utan Danske bank 

förlitar sig mer på relationen.  

4.2.4 REVISION SOM KVALITETSSTÄMPEL 

Respondenten från Nordea anser att en påskrift av en revisor är en kvalitetsstämpel. 

Om företag väljer att inte ha någon revisor kommer troligen tilliten för ägaren att 

väga mer men än så länge bedömer Nordea att en auktoriserad redovisningskonsult 

har samma kvalitetsstämpel som en revisor. Nordea utgår från att årsredovisningen 

idag håller samma kvalitet som innan revisionspliktens avskaffande. 

Respondenten från SEB anser att revisionsberättelsen är en viktig del i 

kreditgivningsprocessen eftersom företagen då har en revisor som styrker deras 

bokslut vilket underlättar SEB:s arbete. Det är svårt att ersätta revisionsberättelsen 

med någon annan kvalitetsstämpel anser Grefback. SEB litar på att årsredovisningen 

idag håller samma kvalitet som innan lagändringen så länge inte motsatsen bevisas. 

Oavsett om företagen har revisor eller inte görs ändå en egen bedömning av SEB på 

företags årsredovisningar. 

Handelsbanken anser att revision står för en hög kvalitet och är därmed en 

kvalitetsstämpel för banken. Korp menar att de inte vågar lita på att 

årsredovisningar idag håller samma kvalitet som innan avskaffandet av 

revisionsplikten. Någon ersättande kvalitetsstämpel har Korp inget direkt svar på 

men om ett bolag som inte längre har någon revisor vill ansöka om lån kanske 

Handelsbanken skulle beställa en utredning från en revisionsbyrå som gör en 

värdering av bolaget.  
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Almi anser att revision utgör kvalitet. Därmed är revisionsberättelsen ett intyg som 

skapar trovärdighet. Thomas menar att det alltid är bra att ha en revisor som kan 

intyga att företagets finansiella ställning är trovärdig. Almi har däremot svårt att neka 

ett företag som inte har någon revisor kredit eftersom de vill kunna lita på alla sina 

kunder berättar Ohlsson. Almi utgår ifrån att årsredovisningar idag håller samma 

kvalitet som innan lagändringen. 

Även Danske bank anser att revision utgör kvalitet. Magnusson påstår att de inte 

vågar lita på att årsredovisningar idag håller samma kvalitet som innan avskaffandet 

av revisionsplikten. Revisionsberättelsen anser Magnusson är väldigt viktigt 

eftersom det är den första delen av en årsredovisning som banken ser på vid en 

kreditbedömning. Ytterligare en del som Danske bank tittar på vid bedömningen är 

förvaltningsberättelsen som utgör en del av revisorns granskning av ett företags 

årsredovisning. 

4.3 SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE UPPSATSERS RESULTAT 

I bilaga tre återfinns svaren från de tidigare uppsatserna. Svaren är ibland väldigt 

entydiga medan de ibland skiljer sig något. Vi kommer här att presentera svaren från 

fyra centrala frågor i tabellform. Svaren i de olika tabellerna kommer att variera 

beroende på vilka frågeställningar samt vilka respondenter som återfanns i 

respektive uppsats. Siffrorna i den vänstra kolumnen i tabellerna anger hur många 

respondenter som svarat. 

 

Figur 2: Sammanställning över kreditgivares inställning till revisionspliktens avskaffande 

Merparten av kreditgivarna hade en negativ inställning till revisionspliktens 

avskaffande, de enda som vid tre tillfällen hade en positiv inställning var 
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Handelsbanken. De var dock inte konsekventa i sin åsikt utan var vid andra tillfällen 

även negativt inställda till avskaffandet.  

 

Figur 2.1 Sammanställning över huruvida kreditgivare ser revision som en kvalitetsstämpel. 

Här var respondenterna väldigt överens om att revision innebär en kvalitetsstämpel 

på de finansiella rapporterna. De två negativa svaren kom i samma uppsats från 

2008 av Handelsbanken och Almi.  

 

Figur 2.2 Sammanställning över huruvida kreditgivarnas relation med företagen påverkar kreditbeslutet. 

Samtliga respondenter menade att kreditgivarnas relation hade betydelse för 

kreditbeslutet. Exempelvis menade Handelsbanken i en uppsats från 2007 att ”det är 

skillnad på nya och gamla kunder”. 
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Figur 2.3 Sammanställning över huruvida valet att ha revisor påverkar kreditgivarnas utlåningsbeslut. 

Denna fråga splittrade respondenterna och det märks att olika kreditgivare 

hanterade detta olika. Exempelvis menade SEB i en uppsats att 

”kreditbedömningsprocessen kommer att förändras” samtidigt som Almi i samma 

uppsats sa ”ingen förändring i kreditbedömningsprocessen”. Flertalet respondenter 

menade dock att processen kommer att bli svårare, kosta mer och ta längre tid med 

oreviderade finansiella rapporter.  

 

Figur 2.4 Sammanställning över huruvida kreditgivarnas säkerhetskrav kommer att förändras. 

Handelsbanken var den enda av kreditgivarna som inte ansåg att säkerhetskraven på 

oreviderade företag på något sätt kommer att ändras. Denna åsikt hade de vid två 

olika undersökningstillfällen. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel jämförs respondenternas svar som därefter diskuteras mot utvalda teorier som 

studien har i sin utgångspunkt som baseras på problemformuleringen. 

5.1 KONSEKVENSER EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE 

Kreditgivarna är eniga om att revisionspliktens avskaffande inte har fått några stora 

konsekvenser än. Därmed har avskaffandet inte påverkat deras arbete. Kreditgivarna 

anser att revisionspliktens avskaffande är en fördel för småföretagen eftersom de nu 

har möjlighet att välja bort sin revisor och därmed inte behöver betala för revision. 

Detta var något som även lyftes fram i de tidigare undersökningarna men där tabell 

1 visade hur merparten av kreditgivarna trots detta var negativt inställda till 

avskaffandet. Almi menar att det är lättare att både starta och driva företag i Sverige 

eftersom kostnaden av revision reduceras. Lennartsson (2010) anser att kostnaden 

för revision ibland överstiger nyttan i framförallt små företag och därmed var en 

stor anledning till revisionspliktens avskaffande. Danske bank anser däremot att en 

negativ konsekvens för småföretagen är att det är svårare för dessa företag att få 

krediter beviljade efter lagändringen. Detta var också något som de tidigare 

studierna indikerade där endast Handelsbanken svarade att oreviderade företag 

skulle hanteras på samma sätt som om siffrorna varit reviderade. 

5.2 KREDITGIVARNAS EGNA KONTROLLER SAMT KRAV PÅ FÖRETAG 

UTAN REVISOR 

Enligt Far (2005) skulle kreditgivare vara tvungna att utföra egna kontroller för att 

kunna lita på företaget om revision inte existerade i verksamheten. Kreditgivarna i 

vår studie berättar däremot att de inte gör några särskilda kontroller av småföretag 

utan revisor utan följer upp samtliga företag som vill ha krediter oavsett om de har 

revisor eller inte. Om det skulle råda osäkerhet i ett företags bokslut uppger 

Handelsbanken och Almi att de då skulle begära in en extra granskning av en 

redovisningskonsult för att säkerställa företagets finansiella ställning. Collis (2003) 

menar även i sin studie att kraven nu kan komma att öka för företag som saknar 

revisor. De flesta kreditgivarna ställer inte några högre krav på små företag som inte 

har någon revisor, förutom Handelsbanken och Danske bank som nu ställer högre 

säkerhetskrav och är mer restriktiva vid utlåning till dessa företag. Förhållandet var 

nästan det motsatta i de tidigare studierna som visade att samtliga kreditgivare 

förutom Handelsbanken sa sig kräva in extra säkerheter.  
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5.3 KREDITGIVNING FÖR FÖRETAG UTAN REVISOR   

Samtliga kreditgivare uppger att kreditgivningsprocessen inte ser annorlunda ut nu 

jämfört med tidigare. Danske bank förklarar dock att om företag ansöker om ett 

större kreditbelopp kräver banken att företaget har en revisor som kan styrka 

företagets redovisning. I annat fall nekas de kredit. I detta avseende skiljer sig 

kreditgivningsprocessen för företag med revisor mot företag utan revisor. Även i de 

tidigare studierna trodde kreditgivarna att företag utan revisor skulle innebära en 

svårare och mer kostnadskrävande kreditgivningsprocess jämfört med reviderade 

företag. Kreditgivarna i vår studie uppger att de varken sätter några sämre villkor 

eller högre ränta för företag som inte har någon revisor, utan samma villkor gäller 

för samtliga företag. Detta motsäger en studie utförd av Blackwell et al. (1998) där 

det visade sig att företag med revisor fick betala lägre ränta än företag utan revisor. 

En annan studie visade att även villkoren försämras för företag utan revisor (Collis 

2003). Blackwell et al. (1998) menar i sin studie som utfört i USA att priset på de 

höga räntorna är lika högt som revisionskostnaden vilket är en anledning till att 

många företag väljer att ha kvar sin revisor. SEB och Handelsbanken i vår studie 

anser även att de flesta företagen väljer att ha kvar sin revisor men av anledningen 

att revision utgör kvalitet och ökar tilliten till de finansiella rapporterna samt att 

revisorn i sig fungerar som en rådgivare till företaget. Collis (2003) hävdar att många 

företag föredrar att ha kvar revision eftersom den förbättrar kvaliteten på de 

finansiella rapporterna.  Kreditgivarna i vår studie är eniga om att relationen är 

väldigt viktig eftersom det finns kännedom om företagets ekonomiska historik vilket 

skapar förtroende mellan kreditgivaren och företaget som därmed underlättar vid en 

kreditgivning. Även i de tidigare studierna var kreditgivarna eniga om att relationen 

med företaget var väldigt viktig i kreditgivningsprocessen. Enligt Collis (2003) tittar 

kreditgivare noga på företagets betalningshistorik samt om företaget har en god 

kundrelation till långivaren. Brunsa och Fletcherb (2007) menar att tidigare 

framgångar är en god grund för framtiden och visar huruvida låntagaren kan 

återbetala ett lån. Kreditgivare utan någon relation till ett företag saknar ofta 

väsentlig information om företagets finansiella ställning och har därmed svårt att 

bedöma företagets återbetalningsförmåga (Brunsa & Fletcherb 2007). SEB och 

Nordea utgår från tre viktiga parametrar vid en kreditgivning nämligen förtroende 

för företaget, säkerheten samt återbetalningsförmågan där siffermaterialet granskas 

oavsett om företagen har revisor eller inte. För att kunna bedöma om ett företag har 

förmågan att återbetala ett lån behöver kreditgivare ekonomisk information om 

företaget (SOU 2008:32). Om kreditgivare inte har tillgång till all information om 

företaget uppstår asymmetrisk information vilket kan leda till välkända problem så 

som adverse selection och moral hazard (Brunsa & Fletcherb 2007). För att Danske 

bank ska kunna vara säker på att de får tillbaka utlånade krediter kräver de att 

företag lämnar en säkerhet till banken oavsett om de har revisor eller inte. Detta 
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överensstämmer med Collis (2003) studie som menar att små företag som ansöker 

om lån ska lämna god säkerhet för lånet i form av panträtter i bolagets eller ägarens 

egendom. 

5.4 REVISION SOM KVALITETSSTÄMPEL 

Kreditgivarna anser att revision utgör en kvalitetsstämpel som är svår att ersätta. De 

berättar att det är bra att ha en revisor i företaget för att säkerställa siffrorna i 

bokslutet och minska risken för felaktigheter. Detta överensstämmer med en studie 

utförd av Blackwell et al. (1998) som tyder på att kreditgivare hellre beviljar lån till 

företag som har en årsredovisning som är reviderad av en revisor. En studie utförd 

av Schneider och Church (2008) anser att informationen i ett företags 

årsredovisning är mer tillförlitlig om den har granskats av en kvalificerad revisor. 

Även Blackwell et al. (1998) hävdar att långivare associerar en större tillförlitlighet 

med en revisors uttalande. Tillförlitliga finansiella rapporter leder till minskad 

informationsasymmetri enligt Carrington (2010). Trots detta vågar kreditgivarna i 

vår studie förutom Handelsbanken och Danske bank lita på att årsredovisningar 

idag håller samma kvalitet som innan avskaffandet. I de tidigare studierna var 

samtliga respondenter överens om att revision var en kvalitetsstämpel förutom 

Handelsbanken och Almi som i en studie från 2008 var av avvikande åsikt.  
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6. SLUTSATS 

Efter att ha analyserat empirin som vi därefter har stärkt med vår teoretiska referensram 

presenteras studiens slutsatser som grundar sig i analysen samt problemdiskussionen. Syftet med 

kapitlet är att besvara studiens problemformulering. 

6.1 STUDIENS SLUTSATS  

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om revisionspliktens avskaffande har 

påverkat kreditgivning till småföretag utan revisor utifrån kreditgivarens synvinkel. 

Undersökningen går ut på att ta fram skillnader mellan företag som inte har någon 

revisor mot företag som har revisor vid ansökan om kredit. 

 Hur har revisionspliktens avskaffande påverkat kreditgivningen till småföretag?  

Vi har valt att jämföra vad kreditgivare trodde skulle ske efter revisionspliktens 

avskaffande och vad som verkligen har hänt. Efter vår undersökning kan vi 

konstatera att kreditgivare i Karlstad ännu inte har märkt av några större effekter 

efter avskaffandet av revisionsplikten. Därmed är kreditgivningsprocessen i stort 

densamma som innan lagändringen. Kreditgivarna trodde att revisionspliktens 

avskaffande skulle vara en stor fördel för de små företagen eftersom de inte längre 

skulle behöva betala för revision. Detta visar även vår studie då det kan konstateras 

att fler små bolag har startat upp efter lagändringen jämfört med åren innan. Det är 

däremot svårare för nystartade företag att få kredit beviljad hävdar några av 

respondenterna i vår studie. Respondenterna i vår studie anser att de flesta företagen 

väljer att behålla sin revisor medan nystartade företag istället väljer att inte ha någon 

revisor. Enligt de tidigare studierna trodde merparten av kreditgivarna att de skulle 

ändra sina utlåningskriterier och ställa nya säkerhetskrav på företag utan revisor 

vilket till en viss del överensstämmer med vår studie. Kreditinstituten värderar 

således revisorns betydelse för företagets trovärdighet olika. Innan lagändringen 

trodde en del av kreditgivarna att ökad risk skulle kompenseras med högre ränta för 

småföretagen. Detta stämmer inte överens med vår studie då de istället kräver att 

företagen lämnar en säkerhet i form av ägarens privata egendom. Inlämnad säkerhet 

är alltså ett sätt för kreditgivare att försäkra sig om att de får tillbaka utlånade 

krediter. Återbetalningsförmågan är en av de viktigaste parametrarna i en 

kreditbedömning. Samtliga kreditgivare från tidigare uppsatser och i vår studie är 

eniga om att revision utgör kvalitet och säkerställer att företagens finansiella 

rapporter är tillförlitliga vilket underlättar kreditbedömningen. Dock lägger inte alla 

lika stor vikt vid huruvida rapporterna är reviderade eller inte. Årsredovisningar som 

inte är reviderade av någon revisor trodde kreditgivarna skulle brista i kvaliteten. 

Mycket tyder på att detta är sant då Bolagsverket fått in ett antal årsredovisningar 

med sämre kvalitet efter revisionspliktens avskaffande. Två av respondenterna i vår 
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studie instämmer och vågar därmed inte lita på att oreviderade årsredovisningar är 

pålitliga. Genom vår studie kan vi utläsa att relationen mellan företag och 

kreditgivare är väldigt viktig. De företag som under en längre tid haft en god relation 

med sin kreditgivare har större möjlighet att få kredit beviljad utan reviderade 

årsredovisningar eftersom företag och kreditgivare då har skapat en tillit till 

varandra. Därför kan det vara av stor vikt för företagen att skapa en god relation 

med sin kreditgivare. Att nystartade företag väljer bort revision samtidigt som 

existerande företag väljer att ha den kvar kan tyckas paradoxalt med tanke på att 

existerande företag rimligtvis hunnit etablera en större relation till kreditgivaren 

jämfört med nystartade företag.  

Utifrån denna jämförelse där vi har jämfört intervjusvaren från våra respondenter 

med svaren från de tidigare uppsatserna kan vi dra slutsatsen att det mesta stämmer 

överens med de tidigare kreditgivarnas antaganden. Generellt ansåg kreditgivarna i 

vår studie att relationen med företagaren var det enskilt viktigaste vid beslut om 

kredit. Därefter kom företagarens personliga säkerhet och först på tredje plats kom 

huruvida de finansiella rapporterna var reviderade eller inte. Inte i något av fallen 

verkar räntan justeras beroende på företagets situation. I de tidigare studierna var 

det däremot flera av kreditgivarna som trodde att räntan skulle justeras upp för 

oreviderade företag, vilket alltså inte verkar vara fallet.  

Slutsatsen i vår studie är således att revisionspliktens avskaffande inte har påverkat 

kreditgivningen till små företag utan revisor i någon större utsträckning. Det är 

endast i de fall där företagaren saknar relation med kreditgivaren och personlig 

säkerhet som företaget med en årsredovisning reviderad av en revisor har lättare att 

få kredit beviljad jämfört med företag som inte har något av det. I situationer där 

företag ansöker om ett större kreditbelopp eller vid osäkerhet om ett företag kan 

dock kreditgivarna kräva att företaget ska ha en revisor eller en redovisningskonsult 

som granskar företagets finansiella rapporter. En negativ konsekvens med 

avskaffandet anser vi är att många årsredovisningar nu enligt Bolagsverket brister i 

kvaliteten. Vi anser efter studien att det är en fördel att ha en revisor i företaget som 

säkerställer företagets finansiella rapporter vilket gör de mer tillförlitliga för 

kreditgivaren och därmed underlättar vid en kreditbedömning. Vi ser även fördelar 

med revisionspliktens avskaffande där företagen lättare kan etablera sig genom att 

kunna välja bort en stor årlig kostnad för revision.  

Innan studiens början trodde vi att effekterna av revisionspliktens avskaffande 

tydligare hade börjat visat sig eftersom det nu har gått snart tre år sedan 

lagändringen. Respondenterna berättade däremot att det först nu börjar komma in 

oreviderade årsredovisningar. Detta kan tyda på att de effekter vi trodde oss finna 

har förskjutits och är något som kommer att visa sig längre fram.  
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6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Effekter av lagändringen börjar nu visa sig i form av oreviderade årsredovisningar 

som börjar komma Kreditgivare samt Bolagsverket tillhanda. Därför skulle det vara 

intressant att göra samma undersökning om några år eftersom effekter troligen 

kommer visa sig tydligare längre fram. I vår studie har vi fokuserat på kreditgivares 

syn på kreditgivningen till småföretag utan revisor och tycker det vore intressant att 

även undersöka hur små företagen upplever revisionspliktens avskaffande. Är det 

verkligen svårare att få kredit beviljad utifrån små företagens synvinkel? Ytterligare 

en aspekt som vore intressant att undersöka är hur revisorerna påverkats av 

lagändringen. Kommer detta leda till färre jobb inom revisionsyrket? 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande? Vilka positiva och negativa 

konsekvenser anser ni det har medfört? 

2. Har det påverkat ert arbete något?  

3. Gör ni några egna kontroller på de som valt bort revisor?  

4. Hur har slopandet av revisionsplikten påverkat kreditgivningen för företag 

utan revisor?  

5. Ställer ni högre krav på företagen utan revisor?  

6. Får företag utan revisor sämre villkor än de med revisor?  

7. Gör det skillnad om det finns någon långsiktig relation mellan er och 

företagen?  

8. Har det uppkommit några svårigheter i och med avskaffandet?  

9. Ser kreditgivningsprocessen annorlunda ut nu mot innan avskaffandet?  

10. Är revisionsberättelsen en viktig del i kreditgivningsprocessen eller kan den 

ersättas med någon annan kvalitetsstämpel? 

11. Vågar ni lita på att årsredovisningen idag håller samma kvalitet som innan 

avskaffandet? 
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BILAGA 2: VÅR UNDERSÖKNING  

NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revision är en 

kvalitetsstämpel 

Positiv till 

avskaffandet av 

revisionsplikten 

Inte sett några stora 

konsekvenser 

Har inte påverkat 

arbetet något 

Börjar komma in 

bokslut reviderade av 

auktoriserade 

redovisningskonsulter 

Gör inte egna 

kontroller i dagsläget 

Begär en extra 

avstämning av en 

auktoriserad revisor 

vid osäkerhet  

Ställer inte några 

större krav på företag 

utan revisor 

Samma villkor för 

samtliga bolag, räntan 

sätts utifrån företags 

kreditvärdighet 

Revision är som en 

kvalitetsstämpel  

Har inte skett några 

stora förändringar  

Har inte uppstått några 

svårigheter 

Gör egna kontroller på 

samtliga bolag 

Ställer inte några större 

krav på företag utan 

revisor  

Långsiktig relation är 

viktigt 

Litar på att 

årsredovisningen idag 

håller samma kvalitet 

som innan lagändringen 

Revisionsberättelsen är 

en viktig del i 

kreditgivningsprocessen 

 

Långsiktig relation är 

viktigt vid kreditgivning 

Restriktivare vid 

utlåning, högre krav på 

ägaren 

Revisorn utgör en 

kvalitetsstämpel 

Ingen högre ränta, tar 

istället till privata 

säkerheter ex villa 

Inte påverkat arbetet 

något speciellt än 

Löpande uppföljning på 

samtliga bolag som har 

ett kreditåtagande med 

handelsbanken 

Ingen ersättande 

kvalitetsstämpel istället 

för revisorn än 

Ingen skillnad i 

kreditgivningsprocessen 

Litar inte på att 

årsredovisningen idag 

håller samma kvalitet 

som innan lagändringen 

 

Positiv till avskaffandet 

av revisionsplikten 

Har inte påverkat 

arbetet något än 

Begär extra information 
vid behov 

Gör inga egna 

kontroller 

Samma villkor för 

samtliga bolag 

Långsiktig relation är 

viktigt 

Kreditprocessen är 

oförändrad 

Revisionsberättelsen är 

någon form av intyg 

som skapar trovärdighet 

Säger aldrig nej till en 

kund utan revisor  

Vill kunna lita på alla 

sina kunder 

 

Högre säkerhetskrav 

Inte påverkat arbetet 

något än 

Inga sämre villkor eller 

högre ränta 

Långsiktig relation är 

viktigt 

Litar inte på att 

årsredovisningen idag 

håller samma kvalitet som 

innan lagändringen 

Kreditgivningsprocessen 

är oförändrad 

Svårare för nystartade 

bolag utan revisor att få 

krediter beviljade 
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BILAGA 3: TIDIGARE STUDIER OM KREDITGIVARES ÅSIKTER 

INFÖR AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN 

  

UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 
Slopad revisionsplikt? 

En studie om den 
reviderade 

informationens 
betydelse i samband 

med bankers 
kreditgivning 

Författare: Erik Nyström; 
Erik Rubing; [2006] 

 

 
 

 Tätare kontroller på 
företagen kommer att 
krävas  

Ökade kostnader vid 
kreditbedömning 

Restriktivare och 
höjda 
informationskrav 
gentemot företagen 

Krav på en alternativ 
lösning till dagens 
revision 

Skillnad mellan 
befintliga och nya 
kunder 
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Vill bankerna ha 

reviderade 

årsredovisningar?                    

En kvalitativ studie om 
hur en slopad 

revisionsplikt kan 
påverka 

kreditbedömningsproc
essen 

Författare: Jessica 
Bergström; Erika 
Svensson; [2007] 

 

Långvariga 

relationer är en 

fördel vid 

kreditgivning 

Granskningen av 
företagens 
årsredovisning 
kommer att se 
annorlunda. 

 Positiv till 
revisionspliktens 
avskaffande 

Krav på reviderade 
årsredovisningar, dock 
behöver de inte vara 
granskade av en 
revisor 

En god relation är 
viktigt vid 
kreditgivning 

Troligen kommer inte 
avskaffandet att 
påverka utlåningen 

 Kvaliteten på 
årsredovisningen kommer 
att försämras 
 
Bankens arbete kommer 
att försvåras 
 
Långvariga relationer är en 

fördel vid kreditgivning 

Svårare för småföretagen 
att få kredit beviljad 

Revisionspliktens 
avskaffande för små 

aktiebolag:  

Förekomsten av frivillig 
revision 

Författare: Per Nilsson; 
Bashkim Rogova; [2007] 

 

 Revisionsplikten 
är viktig 
 
Högre 
risktagande för 
banken 
 
Räntan kommer 
troligen inte att 
justeras 
 
Kreditbeslutet 
kan komma att 
påverkas 

Ser revisionsplikten 
som en 
kvalitetsstämpel 

Ser avskaffandet som 
en nackdel 

Risken kommer att 
öka 

Begära granskat 
material från företagen 
oftare 

Räntan kan komma att 
påverkas 
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revision eller pengar:  

Vilka konsekvenser får 
ett avskaffande av 

revisionsplikten för 
bankers 

kreditbedömning av 
småföretag 

Författare: Teresa Edin; 
[2007] 

 

Sämre kvalitet på 
redovisningen  

Krav på ökat 
personligt 
engagemang  

Restriktivare 
kreditnivåer 

 

Krav på större 
engagemang av 
ägarna i företagen 
för att säkerställa 
trovärdigheten i 
informationen  

 

   

Revisionspliktens 
avskaffande för 
småföretagarna:  

En lättnad för 
företagen, men vad 

tycker intressenterna? 

Författare: Henrik 
Westerhaag; Erika Wallin; 

[2007] 

 

Revisionsplikten är 
en kvalitetsstämpel 
 
Negativ till 
avskaffandet 

    

Revisionsplikten 
utifrån ett 

kreditgivarperspektiv  

Revisionspliktens 
betydelse vid 

bankernas 
kreditbedömning, en 

jämförelse mellan 
Danmark och Sverige  

Författare: Henrik 
Martnell; Anna Lydèn; 

[2007] 
 

 

 

 Kreditbedömninge
n kommer att 
ändras. 
En auktoriserad 
redovisningskonsu
lt kommer att 
kunna jämföras 
med en revisor. 
Fortsatt krav på 
reviderade 
räkenskaper 
 
Ökad risk kommer 
inte att medföra 
högre ränta, 
däremot utebliven 
kredit 

   

http://www.uppsatser.se/uppsats/2afac11313/
http://www.uppsatser.se/om/Teresa+Edin/
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http://www.uppsatser.se/uppsats/8474981c5a/
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revisionspliktens vara 
eller icke vara i små 

företag:   

Vad anser 
intressenterna? 

Författare: Johanna 
Fogelberg; Anette 
Pettersson; [2007] 

 

  Ingen större 
skillnad i själva 
beslutsprocessen 
 
Större arbetsbörda 
 
Större ansvar för 
inhämtning av 
information om 
företagen 
 
 

  

Frivillig revision:  

Vad anser bankerna? 

Författare: Therese 
Karlsson; Cecilia Friberg; 
Sofia Magnusson; [2008] 

 

  Positiv till 
avskaffandet. 
 
Redovisnings-
kvaliteten kan 
komma att 
försämras 
 
Inga ändrade 
utlåningskriterier 
 
Inga nya 
säkerhetskrav 
kommer att ställas 

 Fördröjningar av kredit-
ansökningar 
 
Försvårad informations-
insamling 
 
 

Effekter av 
revisionsplikten:  

Följder för externa 
intressenter  

Författare: Serat Nelik; 
Claudio Saka; [2008] 

 

Ser negativt på 
avskaffandet 
 
Revision ses som en 
kvalitetsstämpel 
 
Krav på reviderade 
årsredovisningar 

 Revision ses som 
en kvalitetsstämpel 

  

http://www.uppsatser.se/uppsats/789239d5cb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/789239d5cb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/789239d5cb/
http://www.uppsatser.se/om/Johanna+Fogelberg/
http://www.uppsatser.se/om/Johanna+Fogelberg/
http://www.uppsatser.se/om/Anette+Pettersson/
http://www.uppsatser.se/om/Anette+Pettersson/
http://www.uppsatser.se/uppsats/1daf5dfcc8/
http://www.uppsatser.se/om/Therese+Karlsson/
http://www.uppsatser.se/om/Therese+Karlsson/
http://www.uppsatser.se/om/Cecilia+Friberg/
http://www.uppsatser.se/om/Sofia+Magnusson/
http://www.uppsatser.se/uppsats/af7f68da31/
http://www.uppsatser.se/uppsats/af7f68da31/
http://www.uppsatser.se/om/Serat+Nelik/
http://www.uppsatser.se/om/Claudio+Saka/
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revisionspliktens 
avskaffande:  

Kommer 
kreditbedömnings-

processen 
förändras? 

Författare: Sofia 
Holmgren; Charlotte 
Malmhester; [2008] 

 

Inga krav på 
reviderade 
årsredovisningar 
förutom i de fall det 
anses behövligt 
 
 

Fortsatt krav på 
reviderade 
årsredovisningar 
 
Kreditbedömnings
-processen 
kommer att 
förändras 
 
Ökad risk för 
banken vilket kan 
kompenseras med 
högre 
säkerhetskrav 

Ingen förändring på 
kreditgivnings-
processen 
 
Kreditärenden kan 
komma att ta längre 
tid 
 
Inga större 
konsekvenser 
 
 

Positivt med 
reviderat material 
 
Samma 
möjligheter till 
krediter för 
samtliga bolag 
 
Ingen 
förändradring i 
kreditbedömnings
processen 

 

Bankers förändring 
av 

kreditbedömningen:  

Konsekvenser vid 
revisionspliktens 

avskaffande  

Författare: Emma 
Orvinder; Johanna 

Lago; Susanna 
Helgesen; [2008] 

 

Revision är viktig 
vid varje 
kreditgivning 
 
Risken kommer att 
öka speciellt vid 
okända bolag 
 
Handläggandet 
kommer att bli 
svårare och mer 
komplicerat 

Ser revision som 
en kvalitetsstämpel 
 
Högre ränta och 
säkerhetskrav på 
oreviderade bolag 
 
Merarbete för 
banken 

Ser revision som en 
kvalitetsstämpel 
 
Krav på någon som 

för bolagets 

ekonomiska talan 

istället för revisorn 

Kontroller utförda av 

banken kommer leda 

till högre ränta 

Risk till fel 

information om 

företagen kommer att 

öka 

Handläggnings-

processen kommer att 

ta längre tid 

 

 Negativ till avskaffandet 
 
Ser revision som en 
kvalitetsstämpel 
 
Krav på kompletterande 
information 
 
Handläggnings-processen 
kommer att ta längre tid 

http://www.uppsatser.se/uppsats/f0ce97f4ef/
http://www.uppsatser.se/uppsats/f0ce97f4ef/
http://www.uppsatser.se/om/Sofia+Holmgren/
http://www.uppsatser.se/om/Sofia+Holmgren/
http://www.uppsatser.se/om/Charlotte+Malmhester/
http://www.uppsatser.se/om/Charlotte+Malmhester/
http://www.uppsatser.se/uppsats/4f082db10e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/4f082db10e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/4f082db10e/
http://www.uppsatser.se/om/Emma+Orvinder/
http://www.uppsatser.se/om/Emma+Orvinder/
http://www.uppsatser.se/om/Johanna+Lago/
http://www.uppsatser.se/om/Johanna+Lago/
http://www.uppsatser.se/om/Susanna+Helgesen/
http://www.uppsatser.se/om/Susanna+Helgesen/
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revisionspliktens 
avskaffande:  

Vilka blir 
konsekvenserna? 

Författare: Monica 
Hollström; Anna 
Winberg; Emma 
Almström; [2008] 

 

 Ser revision som 
en kvalitetsstämpel 
 
Inga ökade 
kostnader eller 
kontroller för 
bolag utan revisor 
 
 

   

Avskaffandet av 
revisionsplikten:  

En studie ur 
kreditgivarnas 

perspektiv  

Författare: Erik Boss; 
Fredrik Hansen; [2008] 

 

Krav på en 

tredjeparts 

granskning av 

företagens 

årsredovisningar 

vid de tillfällen då 

siffrorna känns 

osäkra 

 

 Negativ till 
avskaffandet 
 
Förutsätter att 
siffrorna är korrekta 
 
Kommer att kräva 
en tredje parts 
granskning vid 
osäkerhet av siffror 
 
 
 

Negativ till 
avskaffandet 
 
Förutsätter att 
rapporterna är 
korrekta 
 
Kommer att 
begära mer 
information eller 
neka till kredit vid 
bristfällig 
information 
 
Krav på granskade 
rapporter vid 
osäkerhet 

 

Bankens 
kreditbedömnings-

process: 

Möjliga konsekvenser 
vid borttagning av 
revisionsplikten för 

små aktiebolag  

Författare: Meryem 
Alamaz; Dijana Bilal; 

[2008] 

 

Krav på ökad 
säkerhet vid lån 
 
Ökad risk leder till 
ökad ränta. 
Företag med 
revisor kommer ha 
en bättre ränta än 
företag utan 
revisor 
 
 

    

http://www.uppsatser.se/uppsats/91bd116aea/
http://www.uppsatser.se/uppsats/91bd116aea/
http://www.uppsatser.se/om/Monica+Hollstr%C3%B6m/
http://www.uppsatser.se/om/Monica+Hollstr%C3%B6m/
http://www.uppsatser.se/om/Anna+Winberg/
http://www.uppsatser.se/om/Anna+Winberg/
http://www.uppsatser.se/om/Emma+Almstr%C3%B6m/
http://www.uppsatser.se/om/Emma+Almstr%C3%B6m/
http://www.uppsatser.se/uppsats/fa88ef2749/
http://www.uppsatser.se/uppsats/fa88ef2749/
http://www.uppsatser.se/om/Erik+Boss/
http://www.uppsatser.se/om/Fredrik+Hansen/
http://www.uppsatser.se/uppsats/58e86e81e4/
http://www.uppsatser.se/uppsats/58e86e81e4/
http://www.uppsatser.se/uppsats/58e86e81e4/
http://www.uppsatser.se/om/Meryem+Alamaz/
http://www.uppsatser.se/om/Meryem+Alamaz/
http://www.uppsatser.se/om/Dijana+Bilal/
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UPPSATSER NORDEA SEB SHB ALMI DANSKE BANK 

Revisionspliktens 

avskaffande för 

mindre företag 

Författare: Kim 
Axeldal; Madeleine 

Andersson; Charlotte 
Nyman; [2010] 

 
 

 Krav på annan typ 
av säkerhet än 
revision vid 
kreditansökan 
 
Långvariga 
relationer är en 
fördel vid 
kreditgivning 

Negativ till 

avskaffandet 

Siffrorna blir mindre 

trovärdiga utan en 

revisor som granskat 

Revision ger en bättre 

dialog mellan företaget 

och banken 

Ökat fusk 

Långvariga relationer 

är en fördel vid 

kreditgivning 

Krav på reviderade 

bokslut för okända 

kunder 

Risk för sämre 

kreditbeslut 

 

  

Kommer 
revisionspliktens 
avskaffande att 
underlätta för 
småföretagen? 

 
Författare: 

Maria Kindberg; 
Lizzie Nichols; [2010] 

Svårigheter för 
företagen utan 
revisor att få 
krediter beviljade 
 
Fortsatt krav på 
granskade 
rapporter 
 
En auktoriserad 
redovisnings-
konsult kommer 
att kunna ersätta 
revisorn 
 
Långvariga 
relationer är en 
fördel vid 
kreditgivning 
 
 

Samma villkor vid 
kreditgivning för 
samtliga bolag 
 
Krav på underlag 
som visar 
företagens 
finansiella ställning 
vid kreditgivning 

Positiv till 
avskaffandet 
 
Krav på reviderade 
bokslut 
 
Avskaffandet 
kommer inte att 
medföra högre ränta 
för småföretagen 
utan revisor 
 
Långvariga 
relationer är en 
fördel vid 
kreditgivning 
 

  

http://www.uppsatser.se/uppsats/db4556ca4e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/db4556ca4e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/db4556ca4e/
http://www.uppsatser.se/om/Kim+Axeldal/
http://www.uppsatser.se/om/Kim+Axeldal/
http://www.uppsatser.se/om/Madeleine+Andersson/
http://www.uppsatser.se/om/Madeleine+Andersson/
http://www.uppsatser.se/om/Charlotte+Nyman/
http://www.uppsatser.se/om/Charlotte+Nyman/
http://www.uppsatser.se/uppsats/c9408180fb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/c9408180fb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/c9408180fb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/c9408180fb/
http://www.uppsatser.se/uppsats/c9408180fb/
http://www.uppsatser.se/om/Maria+Kindberg/
http://www.uppsatser.se/om/Lizzie+Nichols/
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