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Supervisor:  Håkan Javefors  
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A likely abolishment of the statutory audit is swiftly becoming reality in Sweden. A 
proposal derived from an investigation, that is scheduled to become effective on July 1, 
2010, implies that 96 percent of all Swedish corporations will be excluded from the 
statutory audit requirement. For these companies the auditing will be voluntary and they 
will hereinafter be referred to as “small companies”. The purpose of this change is to 
provide the small companies with possibilities to reduce their costs by giving them an 
opportunity to select which accounting and auditing services they prefer to use.  
 
As a consequence of the potential abolishment, the number of assignments for the 
auditing firms, is likely to be reduced. Furthermore, competition from other service 
providers, such as accounting advisors and book-keepers, will increase. The auditing 
firms must therefore adjust their supply of services to what the small companies will 
demand. We have examined how two different parties, auditing firms and banks, are to 
become affected by the proposed law-change. The purpose of our study has been, by 
interviewing two auditing firms, to identify and describe what alternative services - in 
terms of auditing – can be offered by auditing firms to those small companies, who are 
not subjected to statutory audit. Additionally we have interviewed three banks in order to 
obtain their views of the same services when it comes to lending. The collection of our 
empirical material includes totally five interviews. Two interviews were held with two 
different auditing firms and three were held with three different banks.  
 
Our study shows that there are several services that auditing firms can offer corporations 
who have chosen not to be audited by statue. Review and SNT 4400 are not services that 
are broadly offered today and the auditors are uncertain of how they will be used in the 
future. A Swedish version, of what internationally is referred to as compilation, issued by 
an authorized accounting advisor, is perceived as a measure of high quality in the 
corporations accounts. However, the auditing firms can not push the development of new 
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auditing services on their own, as the services must be based on a standard. They are also 
limited by rules stipulating “conflict of interest” and independency.  
 
Further our study shows that in the future banks will be open to alternative audit services 
performed by e.g. an authorized accounting advisor. To the banks, the confidence in the 
borrower and the persons who have prepared the accounts, is vital. As none of our 
respondents, at present, have determined what requirements they will have on companies 
who won’t be subjected to statutory audit, future will have to tell which services can be 
accepted by banks in this regard. However, our study indicates that a Swedish version, of 
what internationally is referred to as compilation, issued by an authorized accounting 
advisor, will be the service that will be of highest preference. The audit services SNT 
4400 and review are likely to be used at certain occasions, albeit not as an alternative to 
the annual audit.  
 
Keywords: statutory audit, auditing firms, banks, authorized accounting advisor, 

SNT 4400, review, Swedish version of compilation.  
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Sammanfattning 
 
Svensk titel:  Revisionspliktens avskaffande – Revisionsbyråers alternativa 

tjänster till revision & bankers krav vid beviljande av lån 
 
Engelsk titel:  Abolishment of statutory audit –Auditing firms´ alternative 

auditing services and banks’ requirements for loan approvals  
 
Författare:   Emelie Olofsson och Kristin Runarsson 
 
Utgivningsår:  2010  
 
Handledare:  Håkan Javefors 
 
Språk:   Svenska  
 
Ett sannolikt avskaffande av revisionsplikten närmar sig med stormsteg. 
Utredningsförslaget, som planeras träda i kraft den 1 juli 2010, innebär att 96 procent av 
alla aktiebolag i Sverige kommer att undantas revisionsplikt. För dessa företag kommer 
revisionen att vara frivillig och de kommer att benämnas som små företag. Avsikten med 
förslaget är att minska kostnaderna för de små företagen genom att de själva skall få 
möjlighet att välja vilka redovisnings- och revisionstjänster som de vill utnyttja.  
 
I samband med avskaffandet kommer sannolikt antalet uppdrag att minska för 
revisionsbyråerna samtidigt som konkurrensen ökar från exempelvis 
redovisningskonsulter och bokföringsbyråer. Revisionsbyråerna måste därför anpassa sitt 
tjänsteutbud utifrån vad de små företagen kommer att efterfråga. Vi har undersökt hur två 
olika parter, revisionsbyråer och banker, kommer att påverkas av lagförslaget. Syftet med 
vår uppsats har varit att, genom intervjuer med två revisionsbyråer, identifiera och 
beskriva vilka alternativa tjänster till revision som de kan erbjuda företag som väljer bort 
revision. Genom att intervjua tre banker har vår avsikt även varit att erhålla deras åsikter 
om dessa tjänster, som alternativ till revision i samband med utlåning. Insamlingen av 
vårt empiriska material har bestått av sammanlagt fem intervjuer. Två intervjuer har 
genomförts hos två olika revisionsbyråer och resterande hos tre olika banker. 
 
Vår undersökning antyder att det finns flera tjänster som revisionsbyråer kan erbjuda 
företag som väljer bort revision. Översiktlig granskning och SNT 4400 är inte särskilt 
utbredda tjänster idag och revisorerna är osäkra på hur de kommer att användas i 
framtiden. En bokslutsberättelse, utfärdad av en auktoriserad redovisningskonsult, anser 
de däremot vara ett bra intyg på att kvaliteten i bokföringen är hög. Revisionsbyråerna 
kan dock inte driva utvecklingen av nya revisionstjänster själva, då tjänsterna måste 
bygga på en standard. De är också begränsade av befintliga jävs- och oberoenderegler. 
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Vidare pekar vår undersökning på att bankerna i framtiden kommer att vara öppna för 
alternativa tjänster till revision, utförda av till exempel en auktoriserad 
redovisningskonsult. För bankerna är förtroendet för låntagaren och för den som granskat 
låntagarens redovisning centralt i frågan. Vilka tjänster som kommer att accepteras får 
framtiden utvisa då inga av våra respondenter i dagsläget har fastställt vilka krav de 
kommer att ställa på de företag som väljer bort revision. Vår undersökning tyder dock på 
att en bokslutsberättelse utfärdad av en auktoriserad redovisningskonsult kommer att vara 
den tjänst som kommer att få mest genomslagskraft. Revisionstjänsterna SNT 4400 samt 
översiktlig granskning kommer säkerligen att användas vid vissa tillfällen, men kanske 
inte som ett alternativ till den årliga revisionen.  
 
Nyckelord: revisionsplikt, revisionsbyråer, banker, auktoriserad redovisningskonsult, 

SNT 4400, översiktlig granskning, bokslutsberättelse.  
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Förkortningar 
 
ABL: Aktiebolagslagen. 
 
FAR: Föreningen auktoriserade revisorer. En intresseförening för auktoriserade 

och godkända revisorer samt kvalificerade specialister inom 
revisionsbyråbranschen (Carlsson & Nygren 2005, s. 87). Nu del i FAR SRS 
(se nedan) (FAR SRS 2009a). 

 
FAR SRS: Den nuvarande organisationen för revisions- och redovisningsbranschen, 

vilken bildades 2006 då de två svenska revisorsföreningarna FAR (se ovan) 
och SRS (Svenska Revisorsamfundet) gick samman (FAR SRS 2009a). 

 
IAS: International Accounting Standards. Regler som publiceras av IASB 

(Lönnqvist 2006, s. 20).  
 
IASB: International Accounting Standard Board. En fristående stiftelse som arbetar 

för att harmonisera och utveckla företags årsredovisningar på internationell 
basis (Lönnqvist 2006, s. 20).  

 
IFAC: International Federation of Accountants. En internationell organisation som 

ger ut standarderna ISA (FAR 2006, ss. 25-26). 
 
IFRS: International Financial Reporting Standards. Regler som publiceras av IASB 

(Lönnqvist 2006, s. 20).  
 
ISA: International Standards on Auditing. De internationella revisionsstandarderna 

ISA ges ut av IFAC (FAR 2006, ss. 25-26). 
 
Reko: Svensk standard för redovisningstjänster. Ett ramverk som utvecklats genom 

ett samarbete mellan FAR SRS och SRF (FAR SRS 2009b). 
 
RS: RS Revisionsstandard i Sverige. RS är en svensk översättning och anpassning 

av de internationella revisionsstandarderna ISA (FAR 2006, ss. 25-26). 
 
SRF: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. SRF är en branschorganisation för 

redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige (Sveriges 
redovisningskonsulters förbund 2009). 
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Begreppspreciseringar 
 
Balansomslutning: Företagets tillgångssumma, det vill säga summan på 

tillgångssidan i balansräkningen (Carlsson & Nygren 2005, s. 
32). 

 
Balansräkning: Visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle. 

Balansräkningen består av två sidor, en tillgångssida och en 
skuldsida. (Carlsson & Nygren 2005, s. 32) 

 
Borgenär: En person som lämnat en kredit till någon (Carlsson & Nygren 

2005, s. 48). 
 
Filial: Underavdelning till ett företag som är belägen på en annan plats 

än huvudavdelningen (Carlsson & Nygren 2005, s. 91).  
 
Kassaflödesanalys: Visar hur företaget under året har genererat likvida medel och 

hur likvida medel har använts (Thomasson et al. 2006, s. 344). 
 
Kreditavtal: Varje kredit grundar sig normalt på ett skriftligt avtal, ett så 

kallat kreditavtal (Tegin 1997, s. 33). 
 
Likviditet: Ett företags betalningsförmåga på kort sikt (Carlsson & Nygren 

2005, s. 189). 
 
Omsättning: Hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster under en viss 

period (Carlsson & Nygren 2005, s. 220). 
 
Revision: Innebär att redovisningen och förvaltningen av ett bolag efter 

räkenskapsåret slut granskas en eller flera revisorer (Carlsson & 
Nygren 2005, s. 255). 

 
Räkenskapsår: Den tid som ett företags redovisning omfattar (Carlsson & 

Nygren 2005, s. 260). 
 
Soliditet: Beskriver företagets betalningsförmåga på lång sikt (Carlsson & 

Nygren 2005, s. 285). 
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1 Inledning 

 
Uppsatsens första kapitel innehåller en bakgrundsbeskrivning samt en 
problemdiskussion, vilka mynnar ut i vår problemställning. Här presenteras även våra 
forskningsfrågor samt vårt syfte. Därefter följer en presentation av vår målgrupp, våra 
avgränsningar och slutligen presenteras en inledande kapitelindelning. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Sedan år 1988 har alla aktiebolag i Sverige enligt lag varit skyldiga att ha en revisor 
(SOU 2008:32, s. 248). Anledningen till lagens uppkomst var att försöka motverka den 
ekonomiska brottsligheten i landet (Thorell & Norberg 2005). Nu, ungefär 20 år senare, 
har frågan om revisionsplikten aktualiserats igen. Den 3 april 2008 lade den före detta 
justitieministern, Bo Svensson, på uppdrag från regeringen fram ett delbetänkande 
benämnt ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”. Utredningsförslaget innebär 
att endast fyra procent av alla aktiebolag i Sverige kommer att ha revisionsplikt. 
(Precht 2008 april, s. 17) Förslaget kommer att medföra att alla aktiebolag, som för vart 
och ett av de två senaste räkenskapsåren, inte uppfyller mer än ett av följande villkor 
kommer att undantas revisionsplikt: 
 

• En redovisad nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 
• En redovisad balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor. 
• Ett medelantal anställda på mer än 50 stycken. 

(SOU 2008:32, ss. 32-33) 
 

Dessa företag kommer att klassas som små företag och för dem kommer revisionen att 
vara frivillig (SOU 2008:32, ss. 32-33). För börsnoterade aktiebolag samt finansbolag 
kommer dock revisionsplikten att bestå. Avskaffandet innebär att de små företagen själva 
får välja vad de vill utnyttja för redovisnings- och revisionstjänster. (Precht 2008 april, 
s. 17) 
 
Utredningen föreslår att de nya lagförändringarna skall träda i kraft den 1 juli 2010 och 
börja användas i praktiken för de räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010 
(SOU 2008:32, s. 13). Den 1 oktober 2009 säger Jacob Aspegren, kansliråd på 
justitiedepartementet, i tidningen Dagens Handel att de satsar på att regeringen skall 
kunna lämna en proposition till riksdagen i mars 2010. Fram tills i vår skall regeringen 
försöka sammansvetsa Bo Svenssons förslag från april 2008 med de synpunkter som 
remissinstanserna har lämnat. (Pettersson 2009) 
 
I en artikel från den 4 juni 2009 skriver näringsminister Maud Olofsson att jobben är en 
av de viktigaste frågorna för Sverige. Regeringen har därför som mål att minska 
företagens administrativa kostnader med 25 procent till år 2010. (Olofsson 2009) Genom 
revisionspliktens eventuella avskaffande beräknas företagen att komma spara 5,8 
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miljarder kronor. Besparingen förutsätter att samtliga små företag väljer att inte ha 
revision. (Precht 2008 april, s. 17) I Europa är det i dag endast Sverige och Malta som 
inte har utnyttjat den möjlighet till undantag av revisionsplikten som EG-rätten ger (SOU 
2008:32, s. 323). 
 

1.2 Problemdiskussion och problemställning 
 
Det nya lagförslaget kommer att påverka flera olika parter. Vi har valt att fokusera på två 
av dem, revisionsbyråer och banker. Problemdiskussionen redogörs för nedan samt 
illustreras i Figur 1. 
 
Sedan år 1988 har alla aktiebolag haft revisionsplikt. Revisionsbyråer är därför en av de 
parter som kommer att påverkas i allra högsta grad om revisionsplikten avskaffas för små 
företag. Hur stor förändringen kommer att bli i framtiden är svårt att förutspå eftersom de 
små företag som berörs av utredningen fortfarande kommer att ha valet att genomgå en 
revision. Enligt lagförslaget om revisionspliktens avskaffande är det dock troligt att 
antalet revisionsuppdrag kommer att minska, samtidigt som efterfrågan av 
redovisningstjänster och enklare revisionstjänster kommer att öka, exempelvis 

Figur 1 - Illustration över problemområdet 



- Inledning - 

3 
 

compilation och översiktlig granskning. Revisionsbyråerna kommer därmed att få ökad 
konkurrens från andra parter som tillhandahåller ekonomiska tjänster. Därför måste 
revisionsbyråerna anpassa sitt utbud till vad de små företagen efterfrågar. Vi var därför 
intresserade av att undersöka om revisionsbyråerna såg några alternativa tjänster till 
revision att erbjuda små företag.  
 
Det finns flera olika redovisningsmottagare och en av dessa är banker. Vi vet sedan 
tidigare att revisionen är betydelsefull för banker i samband med utlåning. Förutsatt att 
banker anser att det i framtiden kommer att vara nödvändigt för företag att bli reviderade 
för att kunna få lån hos dem så kommer det förmodligen att uppstå en konflikt när 96 
procent av alla aktiebolag i Sverige undantas revisionsplikt. Därför var vi intresserade av 
att ta reda på bankers åsikter om alternativa tjänster till revision i samband med utlåning. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Vi har formulerat två forskningsfrågor. Båda frågorna behandlar samma fenomen, men ur 
två olika aktörers perspektiv.  
 

• Vilka alternativa tjänster till revision kan revisionsbyråer erbjuda små företag som 
väljer bort revision? 

 
• Vilka alternativa tjänster till revision kan banker tänkas acceptera vid beviljande 

av lån till små företag? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att, genom intervjuer med två revisionsbyråer, identifiera och 
beskriva vilka alternativa tjänster till revision som de kan erbjuda företag som väljer bort 
revision. Genom att intervjua tre banker är vår avsikt även att erhålla deras åsikter om 
dessa tjänster, som alternativ till revision i samband med utlåning.  
 

1.5 Målgrupp  
 
Vi har valt att utforska vilken eventuell påverkan lagförslaget om avskaffandet av 
revisionsplikten kan komma att få på två berörda parter, revisionsbyråer och banker. Vi 
anser därför att de främsta intressenterna till vår uppsats är de personer som arbetar inom 
dessa organisationer. Hos revisionsbyråer menar vi att de flesta anställda, både de som 
arbetar med revision och de som arbetar med redovisning, kommer att vara intresserade 
av vår forskning. Inom bankväsendet är vår uppsats i första hand intressant för de som 
arbetar med företagslån. 
 
De små företag som lagförslaget berör är ytterligare en huvudsaklig målgrupp för vår 
uppsats. För deras del är det i allra högsta grad intressant att veta till exempel hur banker 
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ser på revisionens betydelse vid långivande, då många företag är beroende av att låna 
pengar för att få in kapital i dess verksamhet. För de små företagen är det väsentligt att ha 
kunskap om vilka alternativa tjänster till revision som banker kan tänkas acceptera vid 
utlåning. 
 
Utöver de praktiskt verksamma intressenterna till vår uppsats så finner vi även 
intressenter inom akademin. Om lagförslaget går igenom så kommer det att påverka 
arbetsmarknaden och därmed kan även utbildningar behöva anpassas för att möta den 
eventuellt nya efterfrågan som kan skapas. Därför är utbildningsansvariga och 
kursansvariga lärare inom områdena redovisning och revision viktiga målgrupper för oss. 
Även nuvarande och framtida studenter bör vara intresserade av och medvetna om vad 
som sker inom deras framtida yrkesområden, vilket gör även dem till en av våra 
intressentgrupper. Både studenter som professorer inom akademin kan också vara 
tänkbara intressenter till vår uppsats ur ett forskningsperspektiv. De kan tänkas vara 
intresserade av att testa de slutsatser eller vidareutveckla den kunskap som vi kommit 
fram till.  
 

1.6 Avgränsningar  
 
Vi har valt att fokusera på hur två aktörer, revisionsbyråer och banker, kommer att 
påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. När det gäller revisionsbyråer har vi valt att 
titta på de alternativa tjänster till revision som de kan erbjuda. Beträffande bankerna har 
vi valt att studera hur de ser på alternativa tjänster till revision i samband med utlåning. 
Vi har inte valt att behandla hur dessa aktörer kommer att påverkas av avskaffandet i 
övrigt. Med anledning av uppsatsens begränsade tid har vi heller inte berört de små 
företag som undantas revisionsplikten och till exempel deras åsikter om alternativa 
tjänster till revision.  
 

1.7 Kapitelindelning  
 
Kapitel 2. Metoddiskussion Uppsatsens andra kapitel handlar om vilka medel vi 

använt oss av för att nå upp till vårt syfte. Vi klargör 
för våra val av perspektiv, strategi samt redogör för 
våra metodval. 

 
Kapitel 3. Teoretisk referensram I uppsatsens tredje kapitel redogör vi för lagförslaget 

om revisionspliktens avskaffande. Vi beskriver även 
hur revision och redovisning fungerar idag. Slutligen 
redogör vi för bankers intresse för revision samt dess 
kreditbedömningsprocess.  

 
Kapitel 4. Empiri I uppsatsens fjärde kapitel presenterar vi vårt 

empiriska material från de intervjuer vi genomfört. 
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Två av intervjuerna är genomförda hos 
revisionsbyråer och tre hos banker. 

 
Kapitel 5. Analys I uppsatsens femte kapitel analyserar vi den empiriska 

informationen med utgångspunkt från teorin. Här 
knyts teori och empiri samman. 

 
Kapitel 6. Slutsatser I uppsatsens sjätte kapitel presenterar vi studiens 

slutsatser genom att våra två forskningsfrågor 
besvaras. Vi presenterar även en avslutande 
diskussion samt ger förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metoddiskussion 

 
Uppsatsens andra kapitel handlar om vilka medel vi använt oss av för att nå upp till vårt 
syfte. Vi klargör för våra val av perspektiv, strategi samt redogör för våra metodval. 
 

2.1 Kvalitativ studie 
 
Vi har valt att bedriva kvalitativt inriktad forskning. Med kvalitativt inriktad forskning 
avses på vilket sätt information genereras, bearbetas och analyseras. (Patel & Davidson 
2003, s. 13) 
 
En vanlig kvalitativ insamlingsmetod är intervju. En sådan intervju karaktäriseras nästan 
alltid av en låg grad av standardisering. En låg grad av standardisering innebär att det inte 
förekommer några fasta svarsalternativ, utan intervjupersonen får svara fritt på frågorna 
om det som studeras. En kvalitativ intervju kan dock vara strukturerad eller ostrukturerad, 
det vill säga antingen kan ordningsföljden på frågorna vara bestämd på förhand, eller så 
formar intervjuaren intervjufrågorna medan intervjun pågår. (Patel & Davidson 2003, ss. 
78-79) I vår undersökning har vi i samtliga fall använt oss utav kvalitativa intervjuer med 
en låg grad av standardisering. Vi menade att det var nödvändigt att intervjupersonerna 
fick svara med egna ord då vi inte fann det möjligt att i förväg formulera fasta 
svarsalternativ. Anledningen var att vi inte hade så pass bra uppfattning om vad 
intervjupersonerna skulle svara. Våra intervjuer har till viss del varit strukturerade då vi 
använt oss utav intervjuguider. 
 
Intervjuarens uppgift i en kvalitativ intervju är att försöka hjälpa intervjupersonen att 
skapa ett sammanhängande och meningsfullt resonemang. För att kunna göra det är det 
viktigt att forskaren är väl förberedd och insatt inom ämnesområdet. (Patel & Davidson 
2003, ss. 78-79) Vi förberedde oss noggrant inför varje intervju genom att vi på förhand 
utformade intervjuguider för att på så vis försäkra oss om att de mest väsentliga 
aspekterna i våra forskningsfrågor täckts in samt för att vi skulle få möjlighet att hjälpa 
respektive intervjuperson i vårt samtal.  
 
När information samlats in genom en kvalitativ intervju så är det vanligt att forskaren 
transkriberar intervjun, det vill säga skriver ner det som sagts. Transkriptionsprocessen 
kan vara svår och tidskrävande eftersom vissa saker som framgår vid talspråk försvinner 
då det omvandlas till skrift, så som gester, betoningar och kroppsspråk. (Patel & 
Davidson 2003, s. 104) Vi hade för egen del utformat en tidsplan över vår 
uppsatsprocess, i vilken vi tog hänsyn till att transkriptionsprocessen skulle vara 
omfattande och tidsödande. Vi har också haft i åtanke att det är svårt att få med allt som 
sägs på inspelningarna även i skriftlig form, men med det här i åtanke har vi varit så 
noggranna och exakta som möjligt när vi transkriberat.  
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Textmaterialet som författaren erhåller efter transkriptionen är sedan en bra utgångspunkt 
vid kvalitativ bearbetning och analys. Det finns en mängd olika arbetssätt som kan 
användas, vilka ofta är unikt anpassade efter det specifika forskningsproblem som finns. 
Något som är utmärkande vid kvalitativ forskning är att analys sker löpande genom 
forskningsprocessen. Exempelvis kan insikter vunna i en första intervju berika arbetet 
genom att denna kunskap används vid utformandet av den andra intervjun. (Patel & 
Davidson 2003, s. 119) Vi anser att det har varit fördelaktigt att transkribera våra 
intervjuer, då vi på så vis erhållit ett utförligt textmaterial att utgå från när vi började med 
vår analys. Vi har även successivt analyserat den kunskap vi erhållit genom 
uppsatsprocessens gång, på så vis att vi nyttjat en del kunskap som vi erhållit från våra 
intervjuer hos revisionsbyråerna när vi genomförde intervjuerna hos bankerna.  
 

2.2 Abduktiv forskningsstrategi 
 
Abduktion kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Abduktion 
innebär att forskaren utifrån ett enskilt fall utformar ett hypotetiskt mönster som kan 
förklara fallet, det vill säga en idé till en teoretisk djupstruktur. Det första steget utmärks 
av att vara induktivt. Det andra steget innebär att hypotesen eller teorin testas på nya fall. 
Det här steget kännetecknas av att vara deduktivt. Hypotesen eller teorin kan då utvecklas 
för att bli mer generell. (Patel & Davidson 2003, s. 24)  
 
Vårt arbetssätt liknade den abduktiva forskningsstrategin på så vis att vi både arbetade 
induktivt och deduktivt. Vår empiriska undersökning startade med att vi utförde två 
intervjuer hos två olika revisionsbyråer. Intervjuerna gav oss en inblick i alternativa 
tjänster till revision. Vi utgick därmed från empirin och det induktiva arbetssättet. Nästa 
moment i vår empiriska undersökning innefattade att vi intervjuade tre olika banker. Vi 
undersökte då om de alternativa tjänsterna till revision kunde tänkas accepteras eller inte. 
I det här momentet arbetade vi deduktivt. Eftersom vi endast intervjuade ett fåtal 
revisionsbyråer och banker kunde vi dock inte formulera en generell teori, varför vårt 
tillvägagångssätt avviker en del från det abduktiva arbetssättet.  
 
Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte är fast att antingen arbeta induktivt 
eller deduktivt (Patel & Davidson 2003, s. 24). För att kunna möjliggöra vår studie anser 
vi att det har varit en förutsättning att vi både har kunnat arbeta induktivt och deduktivt.  
 

2.3 Metod 
 
I följande avsnitt argumenterar vi för våra val av metod under arbetets gång, det vill säga 
metod för insamling samt metod för utvärdering.  
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2.3.1 Metod för insamling 
 
Inom kvalitativ forskning finns det många metoder för att samla in data. Ett exempel är 
kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2003, s. 104). För att samla in information har vi 
bland annat utfört tre kvalitativa intervjuer hos olika banker och två kvalitativa intervjuer 
hos olika revisionsbyråer. Att vi valt att intervjua fler banker än revisionsbyråer beror på 
att vi i tidigare forskning inom området har gjort tolkningen att banker verkar vara 
mindre förberedda inför förändringen än revisionsbyråer och därför menar vi att det är 
väsentligt att få fler synvinklar från dem. Våra möjligheter att formulera tillförlitliga 
generaliseringar anser vi emellertid är begränsade då antalet intervjuer är så pass få.  
 
Vid val av företag har vi använt oss av icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval 
innebär urval som inte baseras på slumpmässighet (Holme & Solvang 1997, s. 183). En 
av orsakerna till att vi själva ansåg oss behöva välja vilka företag som vi intervjuade var 
av tidsmässiga skäl. Då vi bara hade en begränsad tid på oss för att utföra arbetet var det 
nödvändigt för oss att intervjua företag som har kontor i eller i närheten av Borås eller 
Göteborg.  
 
Innan vi valde vilka banker som skulle ingå i vår undersökning valde vi att kontakta dem 
och beskriva syftet med vår uppsats för att på så vis försäkra oss om att just deras bank 
hade tankar kring vårt ämne och därmed kunde bidra med relevant information. Ett par 
veckor innan varje intervju sände vi även ut en intervjuguide till respektive 
intervjuperson för att specificera vårt ämne och än en gång vara säkra på att de ansåg att 
vårt ämne var relevant. Vårt val av vilka banker som skulle ingå i vår undersökning har 
alltså varit beroende av om de haft tankar kring vårt ämne eller inte, varför vi menar att 
icke-sannolikhetsurval har varit nödvändigt. Vi blev inte nekade intervjuer på någon 
bank, utan fick tillträde till de företag som vi först kontaktade. Resultatet blev intervjuer 
på Tjörns Sparbank på Tjörn, SEB i Stenungsund samt Nordea i Skärhamn. 
 
Angående om vilka revisionsbyråer som skulle ingå i vår undersökning så handlade valet 
främst om att dessa skulle arbeta med små företag eftersom det endast är dessa företag 
som lagförslaget berör. Vi valde att intervjua en av Sveriges största revisionsbyråer, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås och en avsevärt mindre, Revisionsaktiebolaget 
Trirev i Göteborg. Storlekens kontrast motiverar vi med att vi ville försäkra oss om att 
inte gå miste om några alternativa tjänster till revision, utifall utbudet skilde sig åt mellan 
en liten och en stor revisionsbyrå. Även då det gällde revisionsbyråer fick vi tillträde till 
att intervjua de företag som vi på förhand valt ut. 
 
Vid val av respondenter har det i allra högsta grad varit väsentligt för oss att få möjlighet 
att intervjua ”rätt” personer för vårt ändamål. Om vi till exempel inte skulle fått möjlighet 
att intervjua de personer på en bank som arbetar med kreditgivning till företag hade det 
blivit svårt för oss att besvara våra forskningsfrågor. På Tjörns Sparbank hade vår 
intervjuperson befattningen företagsmarknadschef, på SEB kontorschef och på Nordea 
var både kontorschefen samt en kundansvarig för företag med på vår intervju. Alla dessa 
personer har haft den kompetens och insikt i bankernas kreditverksamhet som har krävts 
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för att besvara våra frågor. På samma sätt har det varit viktigt för oss att få möjlighet att 
intervjua de personer på en revisionsbyrå som har insikt i vilka alternativa tjänster till 
revision företaget kan erbjuda. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers intervjuade vi deras 
kontorschef i Borås som är godkänd revisor. På Revisionsaktiebolaget Trirev gjordes 
intervjun med en av delägarna som är auktoriserad revisor. Vi anser att tillträde till dessa 
respondenter ökar tillförlitligheten till våra resultat. 
 
Som nämnts ovan har vi utformat två intervjuguider, en avsedd för revisionsbyråerna och 
en för bankerna. För att kvalitetssäkra vår intervjuguide har vi låtit vår handledare, som är 
kunnig inom ämnet, granska dess innehåll innan vi utfört våra intervjuer. För att undvika 
missförstånd och ytterligare öka kvaliteten på vårt arbete skickade vi dessutom tillbaka de 
renskrivna intervjuerna till respektive respondent för att de skulle kunna lämna 
kommentarer och ett godkännande.  
 

2.3.2 Metod för utvärdering 
 
Vid utvärdering av vårt resultat kommer vi att använda oss av begreppen validitet och 
reliabilitet, som förklaras närmre nedan. Under arbetets gång har vi kritiskt granskat de 
källor vi har använt oss av, vilket även kommer att redogöras för nedan. 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Trots att varje kvalitativ forskningsprocess är unik, så går det inte att upprätta några 
regler för att säkerställa validiteten. Det finns dock några perspektiv på 
validitetsproblematiken som är tillräckligt generella för att vara värda att beskriva. I det 
här sammanhanget talas det ofta om triangulering. Triangulering kan innebära att 
forskaren validerar genom att välja flera olika datakällor, till exempel olika personer där 
det aktuella fenomenet yttrar sig. Genom att undersöka samma fenomen fast i olika 
sammanhang kan forskaren tolka variationen. (Patel & Davidson 2003, s. 104) Som 
tidigare nämnts har vi intervjuat flera olika banker och revisionsbyråer för att på så vis 
erhålla flera olika synvinklar, vilket vi anser kan ha en positiv inverkan på studiens 
validitet. 
 
Triangulering kan även betyda att flera forskare studerar samma företeelse för att få ett 
rikare underlag, vilket påminner om det som inom kvalitativa studier benämns 
interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson 2003, s. 104). Interbedömarreliabilitet innebär 
till exempel att två personer kan anteckna svaren som erhålls under en intervju. Efter 
intervjun kan intervjuarna jämföra varandras svar för att se hur hög överensstämmelsen 
är. (Patel & Davidson 2003, s. 101) För att uppnå god reliabilitet i vår uppsats har båda 
författarna närvarat vid samtliga intervjutillfällen. Under intervjun har vi båda antecknat 
intervjusvaren i syfte att i efterhand ha möjlighet att jämföra våra svar och på så vis 
kunna skapa oss en uppfattning om hur hög överensstämmelsen är.  
 
Ryen (2004, s. 141) hänvisar till författaren Silverman som pekar på betydelsen av att 
data skall vara så konkret som möjligt när det gäller att uppnå god reliabilitet. Det innebär 
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att forskaren är i behov av verbala versioner av vad människor säger. Annars kan det 
hända att forskaren omformulerar till exempel intervjupersonens ord, vilket i sin tur kan 
leda till att forskarens egna perspektiv och uppfattningar kan komma att påverka dennes 
rapport. Att spela in alla intervjuer kan leda till att hög reliabilitet nås. Genom att 
använda sig av bandspelare kan forskaren få fram konkreta utskrifter av intervjun och 
därigenom undviks att data påverkas. Om data endast innefattar egna anteckningar har 
den redan genomgått en första sållning då forskaren till exempel inte hinner anteckna allt 
som sägs under en intervju. (Ryen 2004, ss. 141-142) Vi har använt oss av 
bandupptagning under varje intervju. På så sätt har risken minskat att vi missat något 
väsentligt under intervjuns gång, samtidigt som vi i efterhand har haft möjlighet att lyssna 
igenom intervjun så många gånger som behövs tills vi lyckats att skapa oss en förståelse 
för intervjuns alla delar. 
 
Källkritik 
 
Källkritik innebär att sanningshalten av information bedöms. En källa är ursprunget till 
den erhållna informationen. (Thurén 2005, s. 9) 
 
För att kunna bedöma om fakta eller upplevelser är sannolika måste författarna vara 
källkritiska till alla dokument som studeras. Den inledande källkritiken innebär att 
författarna bland annat måste ta reda på när och var dokumenten tillkommit. (Patel & 
Davidson 2003, s. 64) Vid användande av olika källor har vi kritiskt granskat dess 
trovärdighet i form av dess utgivningstidpunkt för att försäkra oss om att vi erhållit 
uppdaterad och aktuell information. Vid referat till elektroniska källor har vi noggrant 
granskat innehållets trovärdighet genom att exempelvis studera var den aktuella källan 
publicerats. Om vi till exempel har refererat till en artikel hämtad från Regeringens 
hemsida eller till en tidningsartikel från en känd ekonomitidning menar vi att källans 
trovärdighet ökar jämfört med andra referat.  
 
Till sist måste författarna ta ställning till upphovsmannen själv. Frågor som bör beröras är 
exempelvis vem upphovsmannen var och om denne hade kunskap inom det aktuella 
området. (Patel & Davidson 2003, ss. 64-65) När det gäller elektroniska källor har vi 
varit ytterst angelägna om att bedöma källans trovärdighet genom att ta reda på vilket 
yrke upphovsmannen har för att på så vis kunna avgöra om denne kan ha haft kunskap 
inom det aktuella området. 
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3 Teoretisk referensram 

 
I uppsatsens tredje kapitel redogör vi för lagförslaget om revisionspliktens avskaffande. 
Vi beskriver även hur revision och redovisning fungerar idag. Slutligen redogör vi för 
bankers intresse för revision samt dess kreditbedömningsprocess.  
 

3.1 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
 
Lagförslaget ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, SOU 2008:32, 
innehåller en rad olika förslag på förändringar av den befintliga lagstiftningen. Då alla 
förändringar inte är av betydelse för vår uppsats har vi valt att redogöra för valda delar av 
lagförslagets innehåll.  
 

3.1.1 SOU 2008:32 
 
Vid ett sammanträde i mars år 2007 framhävde Europeiska rådet att stora gemensamma 
satsningar från EU och dess medlemsstater är nödvändiga för att kunna minska de 
europeiska företagens administrativa bördor, öka dess konkurrenskraft och stimulera 
Europas ekonomi. Kommissionen har föreslagit att företagens administrativa kostnader 
skall minskas med 25 procent fram till år 2012. De menar att små och medelstora företags 
kostnader för redovisning och revision utgör en stor post samt att de skulle främjas av 
förenklade regler. (SOU 2008:32 s. 177) Idag går därför utvecklingen inom EU mot att 
små och medelstora företag skall få en större laglig valfrihet när det gäller utformning av 
dess redovisning och revision (SOU 2008:32, ss. 180-181). Syftet med utvecklingen är att 
dessa företag själva skall kunna få välja hur mycket de vill köpa av redovisnings- och 
revisionstjänster på en fri marknad. 
 
Många länder inom EU utnyttjar idag de möjligheter till undantag som anges i olika 
direktiv och andra rättsakter i syfte att underlätta tillämpningen av EU:s regelverk. Till 
exempel så utnyttjas undantagsbestämmelserna i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 
maximalt i Storbritannien, Tyskland samt Nederländerna, dock inte alls i Sverige. (SOU 
2008:32, s. 181) Direktivet innebär att företag som inte uppfyller mer än ett av följande 
villkor undantas revisionsplikt:  
 

• En redovisad nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 
• En redovisad balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor. 
• Ett medelantal anställda på mer än 50 stycken. 

(SOU 2008:32, s. 187) 
 
Sedan 2005 skall alla noterade företag i Sverige tillämpa IAS/IFRS i sin 
koncernredovisning (FAR SRS Förlag 2008, ss. 480-481). Om Sverige fortsätter att inte 
utnyttja undantagsbestämmelserna i det fjärde direktivet kommer vi sannolikt att tvingas 
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att tillämpa IAS/IFRS även på små företag, vilket har visat sig vara svårt då dessa 
redovisningsstandarder är anpassade till stora börsbolag. Företag som verkar i länder som 
inte anpassar sin redovisning och revision till internationellt gällande nivåer, kan välja 
mellan att antingen gå under i konkurrensen med företag som verkar i andra länder med 
mindre tyngande regler eller att flytta till något av dessa länder och driva sitt företag i 
ursprungslandet genom filial. Därför är det nödvändigt att de svenska reglerna inom 
redovisning och revision anpassas till den internationella miljö i vilken de svenska 
företagen arbetar. (SOU 2008:32, s. 181) 
 
Som nämnts i vår bakgrund så innebär Bo Svenssons förslag att Sverige skall utnyttja 
gränsvärdena i det fjärde bolagsrättsliga direktivet maximalt när det gäller vilka företag 
som skall undantas revisionsplikt (Precht 2008 april, s. 17). Om nämnda gränsvärden 
accepteras kommer revisionsplikten endast att omfatta omkring fyra procent av de cirka 
260 000 aktiva aktiebolag som år 2008 fanns i Sverige (SOU 2008:32, s. 188). Trots att 
de företag som undantas revisionsplikt fortfarande kommer ha möjlighet att välja om de 
vill bli reviderade eller inte så är det dock troligt att en del av dessa företag kommer att 
utnyttja möjligheten att avstå från revision. Revisorskåren får därför förbereda sig på att 
antalet revisionsuppdrag kommer att minska, i synnerhet från de allra minsta företagen. 
Omsorgen om revisorernas monopol kan emellertid inte anses utgöra ett tillräckligt skäl 
för att ange lägre värden än de som anges i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. (SOU 
2008:32, s. 187) 
 
En av orsakerna till avskaffandet av revisionsplikten för små företag är som tidigare 
nämnts att dessa företag själva skall få möjlighet att välja vilka redovisnings- och 
revisionstjänster som de vill utnyttja. Följden blir att de företag som tillhandahåller 
sådana tjänster måste anpassa sitt utbud efter vad de små företagen efterfrågar, det här 
gäller särskilt revisionsbyråerna. (SOU 2008:32, s. 249) Revisionsbyråerna kommer inte 
bara att konkurera med varandra utan även med redovisningskonsulter, bokföringsbyråer 
och andra aktörer som erbjuder ekonomiska tjänster (SOU 2008:32, s. 262). För att klara 
konkurrensen med andra parter som tillhandahåller redovisnings- och revisionstjänster 
måste därför revisionsbyråerna marknadsanpassa sina tjänster till den kommande 
förändringen för att minska antalet förlorade kunder (SOU 2008:32, s. 187, 249). 
Konsekvensen blir att arbetet kommer att förändras för många revisorer. En del revisorer 
kommer att fokusera på små företag och erbjuda andra enklare revisionstjänster för 
kvalitetssäkring av finansiell rapportering. Ett exempel på en sådan tjänst är översiktlig 
granskning som innebär att en revisor gör en analys av en finansiell rapport och utifrån 
analysen utfärdar en granskningsrapport. Ett annat exempel är compilation som innebär 
att den person eller den byrå som biträtt ett företag med att sammanställa eller upprätta en 
finansiell rapport bekräftar det genom ett intyg. (SOU 2008:32, s. 262) 
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3.2 Revision 
 
I följande avsnitt redogör vi för vad revision är och för vissa bestämmelser som är av 
betydelse för vår uppsats. Dessa bestämmelser finns i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 
Revisorslagen (SFS 2001:883) och RS Revisionsstandard i Sverige (RS). 
 

3.2.1 Vad är revision? 
 
”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR 2006, s. 19) Revision 
finns för att intressenterna till ett företag skall kunna lita på dess ekonomiska information. 
Det här gäller särskilt i företagsformer som aktiebolag där ägarnas ansvar är begränsat. 
(FAR 2006, s. 19) Att öka trovärdigheten av ett företags ekonomiska situation är ett av 
revisionens huvudsakliga syften (Moberg 2006, s. 34). 
 
En revision innebär bland annat att revisorn uttalar sig om ett företags historiska 
finansiella information. Uttalandet skall redovisas i en så kallad revisionsberättelse. (FAR 
2006, ss. 21-22) Som revisor är det viktigt att ha i åtanke att revisionsberättelsen är 
resultatet av revisionen och att det är innehållet i denna som är det konkreta målet (FAR 
2006, s. 26). 
 

3.2.2 Lagstiftning som reglerar revision 
 
Det finns många lagar och bestämmelser som reglerar revisorer och revision. Några av de 
mest betydelsefulla för vår uppsats är: 
 

• Aktiebolagslagen, ABL (SFS 2005:551) 
• Revisorslagen (SFS 2001:883) 
• RS Revisionsstandard i Sverige (RS) 
• EUs bolagsrättsliga direktiv 

 
Vi kommer att gå in lite djupare på visst innehåll i de ovanstående lagarna och 
standarderna i följande avsnitt. Vi har även berört EUs påverkan genom de 
bolagsrättsliga direktiven i samband med redogörelsen för det nya lagförslaget, SOU 
2008:32. 
 

3.2.3 Aktiebolagslag (SFS 2005:551) 
 
I ABL (SFS 2005:551) finns de flesta bestämmelserna som rör revision i lagens nionde 
kapitel (FAR 2006, ss. 108-109). Visst innehåll i ABL (SFS 2005:551) anser vi särskilt 
viktigt för vår uppsats. Vi kommer därför att redogöra lite utförligare för de paragrafer 
som handlar om jäv samt revisionsberättelsen i följande avsnitt.  
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Jävsregler 
 
Jävsreglerna i ABL (SFS 2005:551) handlar om situationer då en person inte får vara 
revisor. Ett exempel på en sådan situation är att personen inte får vara delaktig i 
bokföringen och medelsförvaltningen eller bolagets kontroll över dessa, alternativt vara 
verksam i samma företag som en person som utför dessa tjänster. (17 § ABL SFS 
2005:551) Jävsreglerna gäller för alla som är involverade i revisionsuppdraget 
(FAR 2006, s. 113). Det är dock inte bara jävsreglerna i ABL som behöver beaktas då en 
revisor blir utvald att revidera ett aktiebolag. Även revisorns opartiskhet och 
självständighet skall granskas. (FAR 2006, ss. 112-115) Vi går in djupare på det i 
samband med revisorslagen (SFS 2001:883) senare i kapitlet. 
 
Revisionsberättelsen 
 
En revisor lämnar i regel ett flertal olika rapporter under en revision. Ett exempel kan 
vara att revisorn kommer med kritiska synpunkter och lämnar konstruktiva 
förbättringsförslag muntligt till beslutsfattare i företaget. På det här sättet kan många fel 
vanligtvis rättas till innan den officiella rapporten och slutprodukten av revisionen, 
revisionsberättelsen, författas. (FAR 2006, ss. 93-94) 
 
Revisionsberättelsen är en rapport som är ställd till årsstämman, men är en offentlig 
handling. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
stämma. Senast en månad efter årsstämmans fastställande av resultat- och 
balansräkningen skall revisionsberättelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen 
till Bolagsverket. RS 709 innehåller en standardutformning över vad en 
revisionsberättelse utan anmärkningar skall innehålla och hur den skall se ut. Av 
revisionsberättelsen skall framgå om årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Revisorn skall även tillstyrka alternativt avstyrka 
om resultat- och balansräkning fastställs, vinsten skall disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt om styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet. I 
revisionsberättelsen skall det även framgå om revisorn på något sätt avvikit från god 
revisionssed. (FAR 2006, ss. 94-97) 
 
Oren revisionsberättelse 
 
Ibland kan innehållet i en revisionsberättelse avvika från standardutformningen. Det 
kallas för en oren revisionsberättelse. (Cassel 1996, s. 76) Det finns tre olika grader av 
orena revisionsberättelser. Revisorn kan antingen uttala sig med reservation, inte uttala 
sig alls eller uttala en avvikande mening. Ett uttalande med reservation är det mildaste 
alternativet och kan till exempel innebära att revisorn är oenig med styrelsen och VD i 
någon fråga. En annan orsak till ett sådant uttalande kan vara om revisionsarbetets 
inriktning och omfattning varit begränsat. Att en revisor inte kan uttala sig alls är snäppet 
allvarligare och innebär att revisorn inte fått tag på tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis för att kunna göra något uttalande. Det allvarligaste uttalandet är om 
revisorn har en avvikande mening. Innebörden av uttalandet är att något är så 
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vilseledande, ofullständigt eller felaktigt att det inte räckt att anmärka på det genom en 
reservation. (FAR 2006, s. 98) 
 

3.2.4 Revisorslag (2001:883) 
 
Revisorslagen (SFS 2001:883) innehåller bland annat bestämmelser som reglerar vem 
som får vara revisor och vad en revisor har för skyldigheter, såsom opartiskhet, 
självständighet och tystnadsplikt. 
 
Godkännande och auktorisation av revisorer 
 
Det finns flera olika typer av revisorer, men de som oftast omnämns i samband med 
revision är godkända revisorer och auktoriserade revisorer. Alla svenska aktiebolag är 
idag skyldiga enligt lag att ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Dessa titlar är 
lagskyddade, vilket innebär att inte vem som helst får använda sig av dem. För att bli 
godkänd revisor krävs att vederbörande avlagt en kandidatexamen med inriktning mot 
företagsekonomi, erhållit en praktisk arbetslivserfarenhet på minst tre år samt en 
revisorsexamen genom avklarat prov av Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad 
revisor krävs en magisterexamen inom företagsekonomi, minst fem års praktik, avklarat 
prov för revisorsexamen samt högre revisorsexamen. (FAR 2006, ss. 11-12) Godkända 
och auktoriserade revisorer är de två olika kategorier av kvalificerade revisorer som vi 
har i Sverige (Björn Lundén information 2009). 
 
Revisorns oberoende, analysmodellen 
 
Enligt revisorslagen (SFS 2001:883) skall revisorn vara opartisk och självständig då 
denne utför sina revisionsuppdrag. Opartiskhet och självständighet benämns ibland med 
ett samlingsnamn, oberoende. Revisorn skall även vara objektiv i sina ställningstaganden. 
Anledningen till att dessa bestämmelser finns i revisorslagen (SFS 2001:883) är att 
användarna av en revisionsberättelse skall kunna lita på att revisorn inte har några andra 
intressen än att utföra en bra revision. Om det finns omständigheter som gör att revisorns 
opartiskhet eller självständighet kan ifrågasättas skall revisorn avstå från uppdraget. 
Revisorslagens (SFS 2001:883) bestämmelser om opartiskhet och självständighet bygger 
på den så kallade analysmodellen. Analysmodellen kan användas som hjälp för att avgöra 
om en revisor bör avsäga sig ett uppdrag, vilket är fallet under vissa specifika 
omständigheter. De omständigheter som nämns är om det finns hot för revisorns 
opartiskhet eller självständighet på grund av (FAR 2006, ss. 112-114): 
 

• Egenintresse: att revisorn har ett ekonomiskt eller annat intresse i bolaget. 
• Självgranskning: att revisorn granskar sitt eget arbete, till exempel rådgivning 

eller bokföring. 
• Partsställning: att revisorn tidigare tagit ställning för eller emot bolaget i till 

exempel en förhandling. 
• Vänskap/förtroende: att revisorn har personliga relationer till någon i bolaget, 

vilket påverkar revisorns ansträngningar att granska bolaget okritiskt. 
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• Skrämsel: att revisorn riskerar att påverkas av utomstående påtryckningar eller av 
en dominerande person i bolaget. 
(FAR 2006, s. 114) 

 
Tystnadsplikt 
 
”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, 
använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 
obehörigen röja sådana uppgifter.” (26 § revisorslag SFS 2001:883) Innebörden i dessa 
bestämmelser är att utomstående i princip endast får reda på det som står i 
revisionsberättelsen. Tystnadsplikt är nödvändigt för att en revisor skall kunna genomföra 
en revision. Utan tystnadsplikten skulle företag inte vilja lämna ut den information och de 
upplysningar som krävs för att revisorn skall kunna utföra sitt uppdrag. (FAR 2006, 
s. 119) 
 

3.2.5 RS, Revisionsstandard i Sverige 
 
Vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt styrelse och VDs förvaltning 
skall RS användas. RS skall även användas vid revision av andra näraliggande tjänster. 
RS är en svensk översättning och anpassning av de internationella revisionsstandarderna 
International Standards on Auditing (ISA), som ges ut av International Federation of 
Accountants (IFAC). Vissa standarder har anpassats till svensk lagstiftning. (FAR 2006, 
ss. 25-26) 
 
Utöver alla RS-standarder så innehåller RS även Ramverk för bestyrkandeuppdrag 
(FAR SRS Förlag 2008 del 2, ss. 335-336). I slutet av RS finns även Standard för 
översiktlig granskning (SÖG 2400 och 2410) samt Standard för näraliggande tjänster 
(SNT 4400) (FAR SRS Förlag 2008 del 2, s. 336). 
 
Ramverk för bestyrkandeuppdrag 
 
En av revisorns uppgifter är som tidigare nämnts att uttala sig om historisk, finansiell 
information. Det här är en form av bestyrkandeuppdrag. Ett bestyrkandeuppdrag kan 
antingen lämnas genom ett uttalande i revisionsberättelsen med hög men inte absolut 
säkerhet eller med begränsad säkerhet. (FAR 2006, ss. 21-22) Enligt FAR är målet med 
en revision att revisorn skall lämna en revisionsberättelse i vilken han eller hon uttalar sig 
med hög men inte absolut säkerhet (FAR 2006, s. 23). Ett uttalande av begränsad 
säkerhet brukar istället för revision benämnas översiktlig granskning. I revisorns rapport 
skall det framgå vilken grad av bestyrkande som avses genom att revisorns uttalande 
uttrycks i positiv alternativt negativ form. Hög men inte absolut säkerhet uttrycks i 
positiv form ”Jag tillstyrker att...”, medan begränsad säkerhet kan uttryckas ”Det har inte 
framkommit något som tyder på att xx inte...”, alltså i negativ form. (FAR 2006, s. 22) 
Enligt FAR SRS skall begreppet hög men inte absolut säkerhet nu ersättas av rimlig 
säkerhet, som översättning av det engelska begreppet reasonable assurance (Herolf & 
Hjalmarsson 2009). 
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Standard för översiktlig granskning (SÖG 2400) 
 
I slutet av RS finns SÖG 2400 Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella 
rapporter. Den här standarden finns till stöd för en revisor som inte är företagets valda 
revisor då denne skall genomföra en översiktlig granskning. Granskningen avser 
huvudsakligen bolagets finansiella rapporter och är inte lika utförlig som en revision. 
Tillsammans med SÖG 2400 skall även Ramverk för bestyrkandeuppdrag användas, 
vilken reglerar utformandet av den rapport som blir resultatet av den översiktliga 
granskningen. (FAR SRS Förlag 2008 del 2, ss. 611-612) Rapporten benämns inte 
revisionsberättelse, då den översiktliga granskningen inte motsvarar en revision, utan 
kallas istället Revisors rapport avseende översiktlig granskning (FAR SRS Förlag 2008 
del 2, s. 615). I standarden finns det exempel på vilka granskningsåtgärder som vanligtvis 
ingår i en översiktlig granskning. Det finns till exempel beskrivet vad revisorn skall göra 
vid granskning av de olika posterna i rapporterna, alltså hur en översiktlig granskning 
görs av exempelvis fordringar och varulager. (FAR SRS Förlag 2008 del 2, s. 618) Det är 
dock upp till revisorn och företaget som skall granskas att bestämma vilka villkor som 
gäller. Den översiktliga granskningen bygger på att revisorn ställer frågor till relevanta 
personer i företaget, gör analytiska granskningar och andra granskningsåtgärder. (FAR 
SRS Förlag 2008 del 2, s. 612) I revisorns rapport skall det finnas en beskrivning över 
vad översiktlig granskning är för något (FAR SRS Förlag 2008 del 2, s. 615). Revisorns 
uttalande skall göras med begränsad säkerhet, till exempel att revisorn inte har hittat 
något som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild enligt 
angiven föreställningsram för ekonomisk rapportering (FAR SRS Förlag 2008 del 2, 
s. 612).  
 
Standard för näraliggande tjänster (SNT 4400) 
 
I RS finns även en standard för näraliggande tjänster, SNT 4400 Uppdrag att utföra 
granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information. Den här 
typen av granskning är inte heller en komplett revision, utan kan till exempel innebära att 
revisorn granskar enskilda poster, såsom kundfordringar, leverantörsskulder eller 
resultatet för en viss del av organisationen. Fokus för granskningen kan dock även ligga 
på en finansiell rapport eller till och med en komplett uppsättning av finansiella rapporter. 
Revisorn, företaget och eventuellt tredje man avgör tillsammans vilka 
granskningsåtgärder av revisionskaraktär som skall utföras. (FAR SRS Förlag 2008 del 2, 
ss. 653-654) Granskningen skall redovisas i en Rapport över faktiska iakttagelser. I 
rapporten skall till exempel de granskningsåtgärder som utförts räknas upp och revisorns 
iakttagelser noteras (FAR SRS Förlag 2008 del 2, s. 656). 
 

3.3 Redovisning 
 
Ett företag kan ibland behöva hjälp med vissa redovisningstjänster. De kan då vända sig 
till en redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan till exempel hjälpa till med 
löpande bokföring, bokslut samt årsbokslut, men även med en mängd andra tjänster. Om 
ett företag anlitar en redovisningskonsult ligger ansvaret för den ekonomiska 
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informationen fortfarande på företaget. En redovisningskonsult kan dock dömas för 
medhjälp till bokföringsbrott om denne brutit mot lagen. (FAR SRS 2009b) 
 

3.3.1 Redovisningskonsult 
 
Vem som helst kan i praktiken kalla sig för redovisningskonsult, då det inte är en reglerad 
titel (FAR SRS 2009b). För att en redovisningskonsult skall framstå som seriös kan han 
eller hon till exempel bli medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). SRF 
är en branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige med 4500 
medlemmar. Vid antagningen till SRF testas konsultens kompetens. Det innebär att 
företag som anlitar en redovisningskonsult ansluten till SRF kan känna en trygghet i att 
denne besitter rätt kompetens. (Sveriges redovisningskonsulters förbund, 2009) 
 
En redovisningskonsult kan visa sin behörighet att arbeta med redovisningstjänster 
genom att bli medlem i FAR SRS. För att bli medlem finns det dock en rad krav som 
måste uppfyllas. Förutom tre års akademiska studier med företagsekonomisk inriktning 
krävs även minst fem års praktik inom redovisningsområdet. Tre av dessa fem år måste 
ha varit som redovisningskonsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå. Slutligen krävs 
också referenser från två personer som redan är medlemmar i organisationen. (FAR SRS 
2009b) 
 
Auktoriserad redovisningskonsult får dock inte vem som helst kalla sig. Endast de som är 
medlemmar i FAR SRS samt har genomgått en auktorisationsdag kan få titeln. På 
auktorisationsdagen informeras om FAR SRS etiska regler och ramverket Svensk 
standard för redovisningstjänster, Reko. En auktoriserad redovisningskonsult har 
förbundit sig att arbeta utifrån Reko. (FAR SRS 2009b) 
 

3.3.2 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko 
 
Reko är ett svenskt ramverk för redovisningskonsulter som gavs ut av FAR SRS år 2008. 
År 2009 kom en ny version ut, till följd av ett samarbete mellan FAR SRS och SRF. En 
av anledningarna till att Reko utvecklades är att redovisningskonsulter till följd av det 
nya lagförslaget förväntas behöva ta ett ökat ansvar. En annan orsak var att förtydliga vad 
som är god redovisningskonsultsed. (FAR SRS 2009b) 
 
Reko är tillämplig på vissa typer av uppdrag. Ramverket innehåller mål och 
beståndsdelar av olika redovisningsuppdrag. Alla redovisningskonsulter, oavsett om de är 
medlemmar i FAR SRS eller inte, uppmuntras beakta Reko i samband med 
redovisningsuppdrag. (FAR SRS 2009b) Redovisningskonsulten och uppdragsgivaren 
skall tillsammans komma överens om villkoren för uppdraget, vilka skall redogöras för i 
ett så kallat uppdragsbrev. (FAR SRS 2008) 
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Bokslutsberättelse / compilation 
 
En auktoriserad redovisningskonsult har möjlighet att utfärda en så kallad 
bokslutsberättelse. Det är en svensk anpassning av vad som internationellt kallas för 
compilation. Bokslutsberättelsen kan ses som ett intyg på att den auktoriserade 
redovisningskonsulten har upprättat årsbokslut eller årsredovisning i enlighet med Reko. 
(Grant Thornton 2008) Läsaren kan då förstå att arbetet utförts enligt högt uppsatta 
kvalitetsnormer och att innehållet därmed bör vara tillförlitligt (Carlsson 2008). 
Bokslutsberättelsen är inte avsedd för tredje man, utan riktar sig till uppdragsgivaren. 
Redovisningskonsulten tar inte heller på sig något ansvar för den ekonomiska 
redovisningen, utan det ligger helt och hållet på uppdragsgivaren. (FAR SRS 2008) En 
bokslutsberättelse skall inte förväxlas med en revisionsberättelse, då dessa inte har 
samma innehåll, syfte eller bakgrund. Båda rapporterna kan dock ses som 
kvalitetsstämplar på redovisningen. (Carlsson 2008) 
 

3.4 Banker 
 
I följande avsnitt beskriver vi vad som är av betydelse för banker då de gör 
riskbedömningar i samband med kreditgivning till företagskunder. Vi redogör även för 
bankers intresse i revision. 
 

3.4.1 Bankers användning av redovisningsinformation 
 
Tillsammans utgör ett företags årsredovisning och revisionsberättelse ofta ett 
beslutsunderlag för ett företags intressenter. Ett företag har flera olika typer av 
intressenter, där kreditgivare är ett exempel. (FAR 2006, ss. 23-24) Långivare, 
exempelvis banker, använder den externa redovisningen för att bland annat bedöma 
kreditrisken, det vill säga risken för att kredittagaren inte kommer att leva upp till sina 
betalningsförpliktelser. På kort sikt är kreditrisken beroende av kredittagarens nuvarande 
likviditet och soliditet medan kreditrisken på lång sikt är beroende av kredittagarens 
lönsamhetsutveckling. Ett företags likviditet och soliditet kan utläsas i dess 
balansräkning. Företagets framtida lönsamhetsutveckling kan till viss del bedömas utifrån 
företagets historiska utveckling som visas i dess redovisning. (Smith 2006, s. 20) 
Långivarnas behov av att bedöma företagets framtidsutveckling handlar om företagets 
förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser (Smith 2006, ss. 20-21).  
 

3.4.2 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömning kan sägas innefatta en bedömning eller analys av två olika slags risker; 
risk för fallissemang samt risk vid fallissemang. Risk för fallissemang avser risken att 
kredittagaren inte kommer att betala avtalade räntor, amorteringar och så vidare. När 
risken för fallissemang bedöms analyseras kredittagarens affärsidé, strategi, 
ägarnas/ledningens kompetens, verksamhetsplaner, marknadsbedömningar, organisation 
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samt årsredovisningar, delårsrapporter och kreditupplysningar. Risk vid fallissemang 
uppskattas istället genom att en bedömning görs utifrån hur säkerheternas värde utvecklar 
sig under kreditens löptid samt genom en bedömning av vilket reellt värde säkerheterna 
har efter en försäljning. (Tegin 1997, s. 17) 
 
Idag fokuserar kreditgivare på att bedöma kredittagarens långsiktiga överlevnadsförmåga, 
där bland annat företagets återbetalningsförmåga analyseras (Sigbladh, Lundén & 
Stenberg 1999, s. 104). Företagets återbetalningsförmåga kan uppskattas genom att en 
analys av lämpliga nyckeltal görs (Sigbladh, Lundén & Stenberg 1999, s. 163). 
Företagets nyckeltal visar företagets historiska utveckling samt dess ekonomiska ställning 
och lönsamhet vid bokslutstillfället (Sigbladh, Lundén & Stenberg 1999, ss. 104, 162). 
Genom att studera rätt kombination av nyckletal samt genom att göra en relevant 
jämförelse av ett begränsat antal nyckeltal kan företagets konkursrisk med största 
sannolikhet förutspås (Sigbladh, Lundén & Stenberg 1999, s. 104). 
 
Kreditgivningen inkluderar även att försöka prognostisera kassaflöden samt göra 
känslighetsanalyser. Med känslighetsanalys avses att en bedömning görs av hur känsligt 
företaget är för oförutsägbara händelser, som till exempel ränteförändringar. (Sigbladh, 
Lundén & Stenberg 1999, s. 104) Hedman (1994, ss. 60-61) menar att kundens 
kassaflödesanalys, nyckeltal samt historiska resultatutveckling utgör ett betydelsefullt 
underlag när kundens framtida kassaflöde skall prognostiseras.  
 

3.4.3 Säkerheter 
 
Att ställa säkerheter innebär att en eller flera av företagets tillgångar skall tillfalla en 
särskild långivare om företaget saknar förmåga att betala sina skulder. Till exempel så 
pantsätts fastigheter ofta via inteckningar. (Smith 2006, s. 40) Fastighetsinteckning 
innebär att fastighetsägaren pantsätter sin fastighet som säkerhet för en skuld. Fastigheten 
intecknas till ett särskilt belopp hos inskrivningsmyndigheten som sedan utfärdar ett 
pantbrev. Pantbrevet fungerar som ett bevis på att en inteckning av ett visst belopp har 
beviljats i fastigheten. Genom att fastighetsägaren överlämnar pantbrevet till långivaren 
uppkommer en panträtt till långivarens förmån i fastigheten. Om låntagaren inte betalar 
sitt lån enligt avtalat sätt ger panträtten långivaren rätt att sälja fastigheten. (Carlsson & 
Nygren 2005, ss. 88-89) 
 
Företagsinteckning är en annan typ av säkerhet som innebär att företaget ställer dess 
egendom som säkerhet i samband med att de tar lån, vanligtvis banklån. Om företaget 
inte betalar sina skulder ger företagsinteckningen fordringsägaren, till exempel en bank, 
rätt i företagets egendom. (Carlsson & Nygren 2005, s. 102) Med företagsinteckning 
avses inteckning i en näringsverksamhet av ett visst penningbelopp (Sigbladh, Lundén & 
Stenberg 1999, s. 189). Beviset för att företagsinteckning meddelats är 
företagshypoteksbrev eller hypoteksbrev, vilka motsvarar fastighetsrättens pantbrev 
(Tegin 1997, s. 232). Kundfordringar, övriga fordringar, patent samt maskiner och 
inventarier som inte är fast egendom är exempel på tillgångar som ingår i 
företagshypoteket (Tegin 1997, ss. 233-234).  
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3.4.4  Bankers intresse i revision 
 
För att kunna bedöma ett företags betalningsförmåga när det gäller att betala avtalade 
räntor och amorteringar behöver kreditgivare erhålla viss information (SOU 2008:32 
s. 245). Informationen kan betraktas som mer trovärdig om den har granskats av en 
kvalificerad revisor (SOU 2008:32, s. 253).  
 
Genom att en sakkunnig person, en revisor, har granskat och uttalat sig om att ett företags 
ställning och resultat har redovisats på ett korrekt sätt tillvaratas ett intresse hos bland 
annat företagets borgenärer. Syftet med revisionen kan därmed sägas vara att säkra 
tilltron till den verksamhet som granskas. (Diamant 2004, s. 19) Svensson (2003, s. 28) 
hänvisar till författaren Peterssohn som hävdar att redovisningsinformation endast kan 
betraktas som tillförlitlig om den har verifierats av en kvalificerad revisor. För att 
revisorn skall kunna skapa tilltro krävs bland annat att revisorn är en kunnig person. Det 
fordras även att det går att lita på att revisorn utfört sina granskningsuppdrag i enlighet 
med de regler som styr revisionens genomförande. Litar inte användarna av 
redovisningsinformationen på att revisorn utfört sitt granskningsarbete på ett korrekt sätt 
kommer revisionens tilltroskapande effekt att mistas. Ett av de viktigaste sätten för att 
tillvarata revisorns tilltro är att den valde revisorn både är och uppfattas som oberoende. 
Därför är kraven på revisorns oberoende av stor betydelse när det gäller att uppfylla 
revisorns tilltroskapande funktion. (Diamant 2004, s. 20) 
 
Enligt Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999, s. 108) är revisorn en ovärderlig 
informationskälla gentemot kreditgivare. Olika undersökningar har visat att revisorn i 
nästan samtliga fall har haft kännedom om konkursbolags dåliga affärer samt om att 
boksluten har manipulerats. Genom att banker kan få ta del av sådan information och på 
så vis få möjlighet att agera på ett tidigt stadium ökar möjligheten för att nämnda företag 
inte skall försättas i konkurs. Givetvis har revisorn tystnadsplikt, men det har 
kreditgivaren för det mesta löst genom att de i sina kreditavtal skrivit in att de har rätt att 
kommunicera fritt med företagets revisor. (Sigbladh, Lundén & Stenberg 1999, s. 108) 
 

3.4.5 Förtroende 
 
Johansson, Jönsson och Solli (2006, s. 49) anser att förtroende är centralt inom 
bankbranschen. Skribenterna hänvisar till författaren Knights som menar att skapandet 
och upprätthållandet av förtroendefulla relationer är en förutsättning för bankbranschens 
existens.  
 
Svensson (2003, s. 13) hänvisar till författaren Murray som menar att kreditbedömaren 
testar sig fram när denne efterhand erhåller ökad erfarenhet. Bortsett från erfarenhet är 
personkemi, känsla och intuition av stor vikt vid kreditbedömning anser Murray. 
(Svensson 2003, s. 13) Genom långsiktiga relationer med befintliga kunder skapas ett 
större förtroende mellan parterna och ett annat informationsläge för kreditgivaren 
(Svensson 2003, s. 16).  
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I bankvärlden är förtroende förknippat med begreppet risk (Johansson, Jönsson & Solli 
2006, s. 49). Logiken med risk är viktig när förtroende skall definieras. Att ha förtroende 
för någon innebär inte att vi kan lita på personen till 100 procent. När vi säger att vi har 
förtroende för någon är det snarare så att vi bedömer att sannolikheten för att personen i 
fråga kommer att agera som överenskommet är tillräckligt hög för att vi skall inleda ett 
samarbete. På samma vis kan uppfattad risk ses som sannolikheten för ofördelaktiga 
utfall, exempelvis förluster av en viss storlek. (Johansson, Jönsson & Solli 2006, s. 60) 
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4 Empiri 

 
I uppsatsens fjärde kapitel presenterar vi vårt empiriska material från de intervjuer vi 
genomfört. Två av intervjuerna är genomförda hos revisionsbyråer och tre hos banker. 
 

4.1 Intervjuer med revisionsbyråer 
 
Nedan redogör vi för vårt empiriska material som är resultatet av våra kvalitativa 
intervjuer hos två olika revisionsbyråer. Vid intervjutillfällena har vi utgått från en 
intervjuguide, se Bilaga 1. 
 

4.1.1 Pontus Tonning - Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Borås  
 
Kort beskrivning av revisionsbyrån 
 
Pontus Tonning1 är godkänd revisor och arbetar på revisionsbyrån Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Han sitter som revisor i 100-130 ägarledda företag, med en 
omsättning på mellan 0-200 miljoner kronor. Han är även kontorschef på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Borås. På kontoret arbetar 43 personer. De erbjuder tjänster 
inom flera olika områden, allt från revision och rådgivning till klassiska 
redovisningstjänster, såsom löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och 
deklarationer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges största revisionsbyrå, med 
3 400 anställda runt om i landet. Företaget är anslutet till det internationella nätverket 
PricewaterhouseCoopers, som innefattar omkring 160 000 anställda i 160 olika länder. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
 
Tonning vill inte offentliggöra hur stor andel av deras kunder som kommer att undantas 
revisionsplikten enligt de gränsvärden som föreslås i lagförslaget. Han menar att företaget 
i stort borde ha samma andel av små företag som landets genomsnitt. Alltså borde 
omkring 96 procent av deras kunder klassas som små företag och ingå i gruppen som 
påverkas av lagförslaget. På kontoret i Borås tror han dock inte att siffrorna är lika höga, 
då de där har ganska många stora kunder. Han påpekar dock att gränsvärdena redan har 
ändrats ett flertal gånger och att det är väldigt svårt att förutspå var gränserna slutligen 
kommer att landa. 
 
Om revisionsplikten försvinner sker en övergång från lagstadgad revision till 
efterfrågestyrd revision förklarar Tonning. Han är inte särskilt orolig för att det inte skall 
finnas någon efterfråga på revision om lagförslaget aktualiseras. Han förklarar att det 
finns många saker som tyder på att det endast är en ganska liten del av dessa små företag 

                                                
1 Pontus Tonning kontorschef Öhrlings PricewaterhouseCoopers, personlig intervju den 13 november 2009. 
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som kommer att välja bort revision. Toning förklarar att både deras egna undersökningar 
samt undersökningar som är utförda av deras konkurrenter tyder på att de flesta små 
företagen kommer att fortsätta att ha kvar revisionen. Det finns även forskare som har 
kommit fram till samma slutsats, berättar Tonning. Sedan kan det hända att kundernas 
intressenter kommer att ställa krav på revision, eller till exempel att företag ställer krav 
på sina samarbetspartners, såsom underleverantörer. Tonning menar att hans personliga 
åsikt är att de som har någon form av extern upplåning, till exempel från en bank, 
kommer att vilja ha revision även i fortsättningen. Tonning påpekar att det inte kan finnas 
många situationer då en revision inte skulle tillföra något värde. 
 
Alternativ till revision  
 
Byrån har under flera år arbetat med förberedelser inför omställningen från lagstadgad till 
efterfrågestyrd revision, berättar Tonning. Han menar att alla aktörer inom branschen, 
inklusive branschorganisationen, har gjort det. Först och främst handlar det om att 
försöka få kunderna att förstå vad nyttan med revision är. De måste förklara för kunderna 
vad det är de köper, vad det kostar och vad de har för fördelar genom att utnyttja tjänsten. 
Grunden för revision är kvalitetssäkring av information. Det går att likna vid en 
försäkringspremie. Likväl som ett företag med en kontantrörelse försäkrar sina kontanter, 
så vill styrelsen ha en försäkran om att de finansiella rapporterna som deras bolag ger ut 
är kvalitetssäkrade förklarar Tonning. 
 
Tonning förklarar att revision är en form av bestyrkandeuppdrag och för att kunna utfärda 
ett sådant måste det finnas ett regelverk att utgå ifrån. När det gäller revision heter 
regelverket RS. Vidare berättar Tonning att det idag bland annat finns två tjänster som 
kan betraktas som alternativ till revision. Den ena är översiktlig granskning, vilken 
regleras i SÖG 2400 ”Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter”. 
Den andra är den näraliggande tjänsten SNT 4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt 
särskild överenskommelse rörande finansiell information”. Ingen av dessa tjänster utgör 
en full revision, utan är mindre, inte lika omfattande granskningar förklarar Tonning. De 
här tjänsterna är inte alls särskilt utbredda idag, särskilt inte på de mindre bolagen. 
Alternativa tjänster till revision har även diskuterats på internationellt håll. Där kom de 
fram till att en revision är en revision, det vill säga full revision enligt ISA internationellt, 
eller i Sverige full revision enligt RS. Tonning förklarar att de som byrå inte kan driva 
utvecklingen av nya revisionstjänster, då det måste bygga på att en standardsättande 
enhet ger ut en ny standard. 
 
Tonning redogör sedan för en annan tjänst som börjar bli populär, att en auktoriserad 
redovisningskonsult lämna en bokslutsberättelse. Det görs utifrån vissa standarder såsom 
Reko. Redovisningskonsulten gör då på uppdrag av företaget en sammanställning av 
ekonomisk information i form av ett bokslut och skriver sedan en bokslutsberättelse. Det 
är viktigt att göra skillnad på bokslutsberättelse och revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen är avsedd för tredje man, vilket inte bokslutsberättelsen är. 
Bokslutsberättelsen innehåller inte heller något bestyrkande och redovisningskonsulten 
tar heller inget ansvar för de tjänster som utförts, till skillnad från revisorns ansvar vid en 
revision. Tonning nämner också att han är osäker på om bankerna har kunskap om vad 
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som skiljer en bokslutsberättelse och en revisionsberättelse åt och i så fall vad de sätter 
för värde på dem. 
 
Ytterligare tjänster som företaget erbjuder är traditionella redovisningstjänster, som att 
hjälpa företag med löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration. 
Tonning menar att dessa tjänster i allra högsta grad bidrar till att hålla en hög kvalitet på 
de finansiella rapporterna. Företaget kommer dock inte att erbjuda några nya tjänster till 
följd av lagförslaget.  
 
Tonning tror inte att det kommer att finnas något direkt samband mellan eventuell 
minskning av revision och ökning av redovisningstjänster. Som byrå vill de dock kunna 
hjälpa sina kunder med så mycket som möjligt, så att de bara skall ha en byrå att vända 
sig till, oavsett vad de vill ha hjälp med. De är dock begränsade av vissa oberoenderegler.  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer byrån att tappa vissa revisionsuppdrag, förmodar 
Tonning. De är dock positiva till efterfrågestyrd revision då det är bättre att sälja något 
som kunden vill ha, än något som företagen är åsatta enligt lag att ha. Byråns strategi för 
att tackla det eventuella antalet minskade kunder är att ta ett större ansvar kring kundens 
alla bekymmer, alltså erbjuda ett brett utbud av tjänster. Redan idag erbjuder byrån som 
sagt mycket traditionella redovisningstjänster och konkurrerar med redovisningsbyråer. 
Tonning berättar att de har gjort större förvärv av redovisningsbyråer de senaste åren och 
att de är den revisionsbyrå som satsat mest på redovisningstjänster. Han har dock svårt att 
säga om han tror att konkurrensen till dessa kommer att öka eller inte. Om så skulle bli 
fallet är han inte särskilt orolig. Han påpekar att konkurrens är jättebra då det medför att 
tjänsteutbudet måste vara det allra bästa, vilket är välkommet. 
 
På byrån arbetar de just nu med en internettjänst där de skall kunna stötta kunderna 
utifrån deras behov och lättare finnas till hands för dem berättar Tonning. 
Webbplattformen skall till exempel underlätta om kunden vill sköta en viss del av 
bokföringen själv, men sedan kunna ta hjälp med till exempel kvalitetssäkring av 
bokföringen månadsvis av byråns redovisningskonsulter. Redovisningskonsulten och 
kunden har alltså nu möjlighet att mötas på webben.  
 
Kreditgivarperspektiv  
 
Spontant så tror Tonning att banker har en negativ inställning till avskaffandet av 
revisionsplikten, sett ur ett kreditgivningsperspektiv. Vid kreditgivning så bygger allt på 
att de finansiella rapporterna är riktiga. Även ansvaret som revisorerna tar för 
rapporternas innehåll är av stor betydelse och därför måste det vara positivt ur ett 
kreditgivningsperspektiv att ha en revisionsberättelse att luta sig mot. Tonning bygger sin 
uppfattning på den löpande kontakt som han har med sina kunders banker. Som han har 
uppfattat det så vill bankerna ha kvar revisionen. I övrigt vet Tonning inte vad bankerna 
kommer att ställa för krav framöver, men han menar att de rimligtvis borde ställa högre 
krav. 
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4.1.2 Mikael Thorell - Revisionsaktiebolaget Trirev, Göteborg 
 
Kort beskrivning av revisionsbyrån  
 
Mikael Thorell2 är ägare och styrelseledamot i revisionsbyrån Revisionsaktiebolaget 
Trirev. Han har även externa revisionsuppdrag som auktoriserad revisor. Revisionsbyrån 
startades den 23 december 2005 och har sedan dess vuxit till att nu omfatta fyra personer. 
Deras nuvarande lokaler i Göteborg fick de tillgång till under 2009 och de delar dessa 
lokaler med ett handelsbolag, Exactum Ekonomi HB, som Revisionsaktiebolaget Trirev 
äger till 50 procent. Exactum Ekonomi HB är en redovisningsbyrå och startades under 
våren 2008. Thorell arbetade tidigare på en revisionsbyrå i Göteborg under 15 år. Då han 
startade Revisionsaktiebolaget Trirev valde vissa av hans tidigare kunder att flytta med 
honom, vilket medfört att de flesta av företagets kunder ligger i Göteborgsområdet. 
 
Bildandet av redovisningsbyrån Exactum Ekonomi HB är delvis ett resultat av att 
Revisionsaktiebolaget Trirev vill vara förberedda på det eventuella införandet av det nya 
lagförslaget, berättar Thorell. De valde att starta redovisningsverksamheten i ett separat 
företag för att kunna göra en tydlig distinktion mellan verksamheterna och de tjänster de 
inkluderar. Idag finns en strikt syn på jävssituationer, vilket begränsar dem något. De kan 
till exempel inte ta på sig uppdrag där kunden både vill ha hjälp med bokföring, bokslut 
och revision. De måste överlåta någon av tjänsterna till någon annan. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten  
 
Thorell berättar att de flesta, förmodligen till och med alla, av företagets kunder kommer 
att gå enligt benämningen små företag såsom gränserna är föreslagna i lagförslaget. 
Många av byråns kunder uppfyller ett, men inte två av gränsvärdena och kommer därmed 
att klassas som små företag. Thorell uppskattar att ungefär 80 procent av dessa små 
kunder fortfarande kommer att vilja ha kvar revision även om de undantas revisionsplikt. 
Han menar att det inte finns någonting som tyder på att de små företagen skulle välja bort 
revisionen, förutom då det gäller de allra minsta företagen. 
 
Thorell tror inte att de kommer att påverkas särskilt mycket om de nya reglerna tas i bruk. 
Vissa kunder kommer säkert att avstå från revision, men då kommer de att sälja in andra 
tjänster såsom hjälp med bokslut samt bokföring. Exempelvis arbetar den andra delägaren 
i Exactum Ekonomi HB med månadsvisa uppföljningar av budgetar och resultat och så 
vidare. Många av revisionsbyråns kunder har de jobbat med länge, så de är framme vid 
ett generationsskifte. Konsultation vid denna typ av situationer är något som de kommer 
att försöka sälja in. Med generationsskifte syftar Thorell på familjeägda företag där 
ägaren är i pensionsåldern. I dessa situationer finns det många val att göra och det tar tid 
att genomföra. 
 
Med tanke på att de nu kan erbjuda både revisions- och redovisningstjänster så har de 
förbättrat sin situation ur konkurrenssynpunkt, menar Thorell. Han tror att de fristående 

                                                
2 Mikael Thorell ägare Revisionsaktiebolaget Trirev, personlig intervju den 17 november 2009.  
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redovisningsbyråerna kommer att uppleva en hel del konkurrens. Samtidigt påpekar han 
att om revisionsplikten försvinner, så kommer det att medföra ett helt annat spelfält för 
efterföljande kontroller. I förslaget så föreslås det att företagen i sin deklaration skall 
ange om de har genomgått revision eller inte. Förmodligen kommer Skatteverket att rikta 
större uppmärksamhet mot de företag som kryssat i att de inte genomgått en revision. 
Thorell tror att det kommer att medföra att redovisningskonsulter kommer att få mer att 
göra då de företag som valt bort revision behöver kvalitetssäkra sin bokföring på något 
sätt. Då lagförslaget först presenterades märktes viss aktivitet på marknaden i form av att 
större revisionsbyråer köpte upp mindre, men enligt Thorell har det varit ganska lugnt på 
den fronten den senaste tiden. Thorell påpekar att de flesta revisionsbyråerna kommer att 
göra som de gjort och även börja erbjuda redovisningstjänster. Det som han tror gör att de 
inte kommer att förlora så många kunder är den nära kontakt de har etablerat under en 
lång tid. De kommer även att börja marknadsföra sig mer för att visa att de finns. 
 
Alternativ till revision 
 
När det gäller alternativa tjänster till revision, såsom översiktlig granskning och 
compilation så är Thorell skeptisk. Det är svårt att säga om kunderna kommer att 
efterfråga dessa tjänster som alternativ till revision, säger han. Han tror dock att utökade 
redovisningstjänster kommer att ersätta revisionen i högre grad än ofullständiga 
revisioner. Ett sådant exempel är bokslutsrapporten som den auktoriserade 
redovisningskonsulten kan göra. Bokslutsrapporten skall göras av någon på byrån som 
inte har varit med och gjort själva bokslutet. Thorell menar att en av de delar som utgör 
revision är den försäkran som revisorn lämnar på att redovisningen skall vara okej. 
Revisorn bestyrker alltså företagsledningens påstående. Intyget innebär också att målet 
för redovisningsinformationen är att den skall förbättras. Ett borttagande av 
revisionsplikten skulle kunna innebära en försämring av det här. Ytterligare en aspekt i 
nuvarande system är att om det ändå skulle uppstå fel som skulle ha hittats vid 
granskningen, då har kunden möjlighet att gå till revisorn och kräva ett skadestånd. Det 
faller till stor del bort som en förlängd försäkran om redovisningsinformationens kvalitet 
vid avskaffande av revisionsplikten. Det här förhållandet gäller idag vid översiktlig 
granskning, då revisorn har ett begränsat ansvar. Det är visserligen samma sak när det 
gäller bokslutsrapporten, i vilken redovisningskonsulten inte tar på sig något ansvar. Idag 
finns det ingen anledning för företagets kunder att utnyttja någon av dessa tjänster. En 
anledning till att göra en översiktlig granskning skulle till exempel kunna vara att ett 
företag befinner sig i en försäljningssituation och att de vill kvalitetssäkra innehållet i en 
delårsrapport eller liknande. Det är dock inte omöjligt, påpekar Thorell, att denna typ av 
tjänster kommer att efterfrågas av kunder i framtiden, till exempel för att bedöma 
kvaliteten på bokföringen, eller för att kundens bank efterfrågar det. 
 
Andra tjänster som kan fungera som alternativ till revision är de redovisningstjänster som 
företaget nu har möjlighet att erbjuda genom Exactum Ekonomi HB, berättar Thorell. Det 
är dock svårt för dem i dagsläget att göra större konsultationer eftersom de är ett så pass 
litet företag. Ibland tvingas de hänvisa sina kunder till någon annan. De ingår i en krets av 
företag som brukar hjälpa varandra och byta tjänster sinsemellan. Efter införandet av 
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lagförslaget kanske de kan expandera och ta på sig även lite större konsultationsarbeten, 
menar Thorell.  
 
Kreditgivarperspektiv  
 
Ur kreditgivningsperspektiv så tror Thorell inte att revisionen har någon större betydelse 
för bankerna. Hittills har en revisionsberättelse hjälpt till vid kreditgivningen och även i 
fortsättningen kommer de säkert också vilja se att det är ordning på bokföringen. Det kan 
dock ske antingen genom intyget från revisorn, eller en bokslutsberättelse eller något 
liknande. Thorell tror istället att bankerna i större utsträckning kommer att kräva privata 
borgen, till exempel i form av fastigheter eller liknande. Thorell menar att han redan idag 
har sett tendenser till att bankerna föredrar att ägarna tar privata lån genom att belåna sina 
hus, istället för att låna pengar genom företaget. Fördelen med det här är att bankerna har 
lättare att få ut sina pengar, menar han. 
 
Som revisor har Thorell ganska mycket kontakt med sina kunders banker. De har dock 
inte gjort några egna undersökningar för att ta reda på vad dessa kommer att ställa för 
krav. Han påpekar att det är svårt att förutspå då det är så många saker som spelar in. Ett 
exempel är vilken kontakt företaget har med sin bank. Det är väldigt stor skillnad mellan 
större banker i Göteborg och mindre banker i vissa avseenden. På landsorten är det till 
exempel vanligt att företagen har en väldigt nära relation till sin bank och ibland kan 
Thorell bli förvånad över vad banken vill ställa upp med för dessa företag. Visserligen 
kan företagen utnyttja konkurrensen i storstäderna till viss del genom att jämföra 
bankernas tjänster med varandra.  
 

4.2 Intervjuer med banker 
 
Nedan presenterar vi vårt empiriska material som är resultatet av våra kvalitativa 
intervjuer hos tre olika banker. Vid intervjutillfällena har vi utgått från en intervjuguide, 
se Bilaga 2. 
 

4.2.1 Per-Olof Olsson - Tjörns Sparbank, Skärhamn 
 
Kort beskrivning av banken  
 
Per-Olof Olsson3 är företagsmarknadschef på Tjörns Sparbank. Tjörns Sparbank är en 
fristående bank som bildades år 1906. Banken har idag tre kontor på Tjörn som 
sammanlagt sysselsätter runt 30 personer. Tjörns Sparbank har en marknadsandel på 
cirka 65 procent på Tjörn, vilken är något större på företagssidan. Marknadsområdet är i 
huvudsak på Tjörn, medan Stenungsund utgör närmarknad.  
 

                                                
3 Per-Olof Olsson företagsmarknadschef Tjörns Sparbank, personlig intervju den 18 november 2009.  
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Tjörns Sparbank erbjuder fullständig bankservice. De kan göra allt som de stora bankerna 
kan. En hel del sköts på kontoret i Skärhamn medan annat administreras via ett 
samarbetsavtal med Swedbank. Alla lagar och förordningar som kommer kontinuerligt 
behandlas även av Swedbank som gör om dessa till instruktioner för Tjörns Sparbank. 
Instruktionerna anpassar sedan Tjörns Sparbank till deras verksamhet. Olsson poängterar 
dock att Tjörns Sparbank lever på att de är en helt självständig bank, alla beslut fattas i 
banken. Swedbank kan aldrig tvinga dem till att göra si eller så, exempelvis besluta att en 
viss kund skall beviljas kredit eller inte.  
 
Arbetet på Tjörns Sparbank bedrivs i olika avdelningar, där en grupp bestående av sex 
personer arbetar mot företagssidan, vilken Olsson är ansvarig för. Olssons ansvar är att 
samordna verksamheten, dels se till att alla har att göra och dels vara med och försöka 
styra vardagen mot de mål och den inriktning som banken fastsällt. För Tjörns Sparbank 
är närheten till deras kunder oerhört viktig. Olsson berättar att de ofta gör företagsbesök 
hos sina kunder för att lära känna dem bättre. Olsson menar att deras personliga relationer 
medför att de har väldigt lite kreditförluster, vilket han anser beror på att kunden skall 
våga komma till dem om de har det svårt.  
 
Kreditbedömningsprocessen 
 
Enligt Olsson är revisionen en viktig del i samband med utlåning till små företag. I 
samband med kreditbedömning av ett företag berättar Olsson att de alltid tar in bokslutet. 
Är bokslutet inte påskrivet och det saknas en revisionsberättelse kan banken förbereda 
ärendet men det görs inte upp en affär förrän bokslutet är påskrivet. I samband med 
kreditbedömningen behandlas även kundens historiska ekonomi, där olika nyckeltal 
jämförs. En annan del av kreditbedömningsprocessen handlar om kundens framtida 
återbetalningsförmåga/kassaflöde. Här börjar banken med att göra en ekonomisk analys, 
vilken fokuserar på kundens framtida återbetalningsförmåga och som utgår ifrån att den 
sökta krediten kommer att beviljas. I den här delen ingår att en trend- och 
känslighetsanalys görs. Därefter bedöms kundens framtida 
återbetalningsförmåga/kassaflöde genom att kundens framtida återbetalningsförmåga 
analyseras. Den här delen är en av de väsentligaste delarna för bedömning av företagets 
framtida återbetalningsförmåga. Även delårsredovisning, budget samt prognoser är i det 
här sammanhanget viktiga att kommentera. I kreditbedömningsprocessen ingår även att 
banken gör en riskanalys. Analysen innefattar bland annat att kundens säkerheter bedöms 
och analyseras.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten  
 
Olsson uppskattar att 90 procent av bankens kunder kommer att gå under benämningen 
små företag enligt gränsvärdena i lagförslaget om avskaffandet av revisionsplikten. 
Olsson tror inte att deras bank kommer att påverkas alls om lagförslaget aktualiseras. Han 
förklarar att Tjörns Sparbank, under de senaste 15-20 åren, har varit väldigt noga med att 
deras kunder skall ha en riktig redovisningsfunktion och det kommer de även att vara i 
framtiden. Banken vill ha en utomstående redovisningsfunktion, någon som ser på 
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företagets ekonomi på ett professionellt sätt och som är kontinuerligt uppdaterad inom 
redovisningsområdet.  
 
Alternativ till revision  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer banken att fortsätta att vara väldigt bestämda på 
att de skall ha ett redovisningsmaterial som är kvalificerat, det skall vara genomgånget av 
personer som kan sin sak. Olsson poängterar dock att det inte behöver vara en 
kvalificerad revisor som säkerhetsställer kvaliteten på ett företags rapporter. Det viktiga 
är att det är en person som de vet är kompetent och som de genom tidigare affärer har 
byggt upp ett förtroende för. Han berättar att de har kontakt med fem till nio stycken 
redovisningsbyråer som de arbetat ihop med länge och känner sig trygga med. Personen 
som kan tänkas ersätta den kvalificerade revisorn skulle kunna vara en auktoriserad 
redovisningskonsult på någon av dessa redovisningsbyråer menar Olsson.  
 
Olsson känner inte till vad revisionstjänsten SNT 4400 innebär. Efter att han erhållit en 
förklaring till tjänstens innebörd berättar han att de i dagsläget inte har någon kund som 
använder sig av den typen av tjänst. Rent spontant skulle han dock kunna tänka sig att 
kunden kan låtas göra en revisorskontroll på exempelvis varulager, kundfordringar och 
avskrivningar. Olsson menar att dessa poster är viktiga att granska då de går att ”leka” 
ganska mycket med. Olsson känner heller inte till vad översiktlig granskning innebär. 
Efter en förklaring till nämnda tjänst berättar Olsson att revisionsberättelser som används 
idag inte är lika tydliga som för fem år sedan. Han menar att det ofta låter som att 
revisorn har fått i uppgift att titta på det här, och vid en bedömning bedömer revisorn att 
det borde vara si och så. Olsson tror däremot att utfärdandet av en bokslutsberättelse 
skulle kunna ses som ett alternativ till revision.  
 

4.2.2 Anders Jostrand - SEB, Stenungsund 
 
Kort beskrivning av banken  
 
Anders Jostrand4 arbetar som kontorschef på SEB i Stenungsund. Utöver kontoret i 
Stenungsund är han även ansvarig för SEB:s kontor på Tjörn och Orust. Dessa tre kontor 
tillhör en gemensam resultatenhet och omfattar totalt 18 personer, berättar Jostrand. 
Jostrands ansvar innefattar resultat, personal och marknad samt ett övergripande ansvar 
för verksamheten i stort. Jostrand är även ute en del på marknaden och gör kundbesök 
samt sitter med vid kreditbeslut och så vidare. Mycket av hans tid upptas dock av 
personalrelaterade arbetsuppgifter. SEB arbetar på många sätt som en säljorganisation. 
Det innebär att de har olika modeller för att coacha och följa upp hur det går för de 
anställda med deras befintliga kunder och nya affärer, förklarar Jostrand. 
 
SEB är en relativt internationell bank, berättar Jostrand. I koncernen arbetar över 20 000 
personer, varav över hälften utanför Sverige. Jostrand berättar att det finns en tradition i 
banken att vara en duktig kapitalplacerare. Då handlar det huvudsakligen om de allra 
                                                
4 Anders Jostrand kontorschef SEB Stenungsund, personlig intervju den 24 november 2009.  
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största företagen, som sköts separat i en särskild private banking avdelning. Dessa företag 
omsätter omkring 100-200 miljoner kronor och hanteras alltså inte på de lokala kontoren. 
 
Kreditbedömningsprocessen  
 
Vid kreditbedömning finns det många faktorer som spelar in, berättar Jostrand. Det allra 
viktigaste är att det finns ett kassaflöde som styrker företagets återbetalningsförmåga. 
Delvis så tittar de historiskt på kassaflödesanalysen som är framtagen ur resultat- och 
balansräkningen, men Jostrand påpekar att de inte får stirra sig blinda på hur det har gått 
de senaste åren när pengarna kanske skall användas till en investering för framtiden. Det 
är till exempel viktigt att se om det finns någon budget för investeringen och att försöka 
förutse hur kassaflödet kommer att påverkas av den. Förutom kassaflödet är även en 
viktig del vid kreditgivning vad det finns för typer av säkerheter. Jostrand berättar att det 
kan vara allt från företagsinteckningar och borgen till olika kreditavtal som de kan skriva 
ihop med kunderna. Ett exempel på ett sådant kreditavtal kan vara att kunden inte får lov 
att ta utdelning utan bankens skriftliga godkännande. Ett annat exempel kan vara att 
efterställa befintliga ägarlån efter bankens krediter, vilket innebär att ägaren inte har 
tillåtelse att ta tillbaka sina pengar innan bankens lån först är betalda. 
Revisionsberättelsen använder banken vid kreditbedömning på så sätt att de kontrollerar 
så att den inte är oren, förklarar Jostrand. I de fall de stöter på en oren revisionsberättelse 
så har det även betydelse för dem vad orsaken är. Om ett företag till exempel har betalat 
in en skatt något sent vid ett tillfälle, så kanske det inte har någon påverkan på 
kreditbedömningen.  
 
Ytterligare en sak som har oerhört stor betydelse vid kreditgivning är vilket förtroende 
som banken har för kunden, menar Jostrand. Om de har gjort affärer med kunden tidigare 
så vet de ofta om det går att lita på det kunden säger och om till exempel dess resultat- 
och balansräkningar har stämt. Det är svårare vid nya relationer. Då gör de allt för att 
försöka skaffa sig en bild över företaget, till exempel genom att ställa frågor, leta efter 
information på internet och så vidare. Ett annat bra sätt är att besöka kunderna, så att de 
lär sig mer om verksamheten. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten  
 
Enligt Jostrand kommer omkring 99 procent av deras kunder att definieras som små 
företag enligt gränsvärdena i lagförslaget om avskaffandet av revisionsplikten. På 
kontoret har de endast ett fåtal kunder som kommer att klassas som stora företag, 
eftersom de som sagt har en speciell avdelning i företaget som endast arbetar med dessa. 
Jostrand påpekar dock att marknaden i Stenungsund är lite speciell. De har ett antal 
gigantiska företag, men förutom dem så är de flesta företagen väldigt små. Det finns 
alltså inte så många som ligger storleksmässigt däremellan. 
 
Jostrand tror inte att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka banken särskilt 
mycket. Han menar att innan lagen kommer att tas i bruk, så kommer banken att ha tagit 
fram en policy om hur de skall hantera dessa nya förutsättningar. Vilka krav de kommer 
att ställa är inget som de själva bestämmer lokalt på kontoret, utan samma riktlinjer 
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kommer att gälla för hela SEB. Han menar dock att den produkt som de vill ha i 
slutändan ändå är den samma och att de kommer att vilja ha samma material som tidigare 
inför ett kreditbeslut. För att kunna lita på materialet som de får från kunderna så kommer 
de säkerligen kräva att någon kan intyga att det är riktiga siffror. Jostrand poängterar att 
företag endast revideras en gång varje år och att de i många fall måste använda sig av 
delårsrapporter som inte är reviderade. Det är en oerhörd skillnad på kvaliteten på sådan 
information mellan de olika kunderna. Genom att ställa rätt frågor och genom erfarenhet 
kan banken få en känsla av dessa rapporters kvalitet. Det kompletteras även genom att 
många företag tar hjälp av sina revisorer under årets gång, till exempel för att bekräfta 
värderingen av lager, pågående arbete eller något annat som kan vara svårt att följa. Det 
viktiga är och kommer även i framtiden att vara att det inte enbart är företagaren själv 
som har gått igenom siffrorna, utan att även någon annan person har kontrollerat dem. 
Personen kan till exempel vara en revisor eller redovisningskonsult.  
 
Jostrand anser att en godkänd eller auktoriserad revisors påskrift är ett bra intyg på att 
kvaliteten i bokföringen är hög. Han påpekar dock att banken har särskilt stort förtroende 
för vissa revisorer som de har arbetat med tidigare. De har då kännedom om ifall 
personen i fråga är duktig och seriös. Jostrand berättar att de har mycket kontakt med sina 
kunders revisorer. Ibland tar kunden till exempel med sin revisor till banken för att det 
känns tryggare för dem. Jostrand nämner också att de ser olika mycket av olika revisorer 
beroende på hur mycket rådgivning och konsultationstjänster de erbjuder. 
Direktkontakten mellan banken och revisorerna är dock begränsad av tystnadsplikt från 
båda håll. Det innebär att ingen av dem har rätt att lämna ut information till den andra 
utan att ha ett godkännande i form av en muntlig fullmakt från sin gemensamma kund, 
förklarar Jostrand. 
 
Alternativ till revision 
 
När det gäller översiktlig granskning och SNT 4400 så är de inte några tjänster som 
Jostrand känner till sedan tidigare. Efter att vi förklarat innebörden av dessa tjänster 
påpekar han dock att det säkerligen är dessa tjänster som vissa av deras kunder använder 
för att kvalitetssäkra de delårsrapporter som banken vill ta del av. Han anser att dessa 
tjänster känns lite mjuka i kanterna då de inte är kompletta revisioner, men att de 
säkerligen ändå kan vara användbara i vissa situationer. 
 
Som tidigare nämnts är det på central nivå som beslut kommer att tas om hur 
kreditbedömningsprocessen kommer att se ut i framtiden. Jostrand anser dock själv att 
det viktigaste är att någon kan intyga kvaliteten i bokföring och rapporter, men att det 
kanske inte har särskilt stor betydelse vem det är. Ett exempel på alternativ till revision 
kan vara att en auktoriserad redovisningskonsult utfärdar en bokslutsberättelse. Jostrand 
är inte särskilt orolig över att den auktoriserade redovisningskonsulten inte tar något 
personligt ansvar vid utfärdandet av bokslutsberättelsen. Han menar att det skulle spridas 
rykten på marknaden direkt om någon inte var seriös och lämnade felaktiga uppgifter.  
 
Framtiden får utvisa hur det kommer att bli då lagförslaget tas i bruk, menar Jostrand. 
Han påpekar dock att det säkerligen kommer att sättas någon form av standard för det här 
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på banken. Det brukar inte heller skilja sig särskilt mycket åt mellan banker. Det kommer 
säkert att finnas vissa minimikrav som alla banker kommer att använda sig av, oavsett om 
det är offentligt uttalat eller inte menar Jostrand. 
 

4.2.3 Annika Nestorson och Inge Johansson - Nordea, Skärhamn 
 
Kort beskrivning av banken 
 
Annika Nestorson5 arbetar som kontorschef på Nordea i Skärhamn medan Inge 
Johansson6 arbetar som kundansvarig för företag. Johansson arbetar i huvudsak på 
Nordea i Kungälv men även på kontoret Skärhamn. Nordea koncernen bildades år 2000 
och är idag lika stor som SEB, Swedbank och Handelsbanken är tillsammans. I Europa är 
Nordea bland de femton största börsnoterade bolagen och har cirka 37 000 anställda.  
 
Nordea i Skärhamn startades som Göteborgs bank år 1948 och sysselsätter idag sju 
personer. Nestorson berättar att arbetet i Skärhamn främst är inriktat mot privatsidan men 
att de har ett samarbete med Nordea i Kungälv, där en stor företagsavdelning är belagd. 
Nestorson förklarar att medarbetare från kontoret i Kungälv besöker Skärhamn ungefär 
en gång i veckan, då de antingen är på kontoret eller är ute på kundbesök. I Kungälv 
arbetar 25 personer, varav tio personer arbetar på företagssidan. Johansson berättar att de 
arbetar i team på Nordea, där de beroende på kundens behov sätter samman en 
arbetsgrupp med olika specialister.  
 
Kreditbedömningsprocessen  
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv arbetar banken mycket med UC, Upplysningscentralen, 
när de skall bevilja lån till företag. Bortsett från att banken alltid begär in reviderade 
bokslut samt preliminära delårssiffror vid kreditbedömningen så utgör UC den 
ekonomiskt viktigaste källan för dem. Johansson poängterar även att kundens 
återbetalningsförmåga är ytterst betydelsefull vid kreditbedömning. I det fallet krävs 
presentation av budgetar, där likviditetsbudget samt kassaflödesanalys är två viktiga 
inslag. Johansson berättar att fokus tidigare har legat på olika typer av säkerheter i 
samband utlåning, men att det nuförtiden är återbetalningsförmågan som utgör första 
prioritet i kreditbedömningsprocessen. Banken behöver dock komplettera med säkerheter, 
där de behöver göra värderingar. Johansson berättar att det ofta rör sig om 
fastighetsvärderingar. Det kan även handla om värderingar på kundens 
företagsinteckningar, vilka banken tar som säkerhet. Det kan då hända att banken behöver 
värdera en del bokslutsposter. Under kreditbedömningsprocessen händer det även att 
banken tar kontakt med kundens revisor. Johansson berättar även att de ofta är ute på 
kundbesök.  
 

                                                
5 Annika Nestorson kontorschef Nordea Skärhamn, personlig intervju den 25 november 2009.  
6 Inge Johansson kundansvarig företag Nordea Kungälv, personlig intervju den 25 november 2009.  



- Empiri - 

34 
 

Avskaffandet av revisionsplikten  
 
År 2007 fastställde Nordea att 98 procent av deras kunder skulle klassas som små företag 
enligt gränsvärdena i lagförslaget om avskaffandet av revisionsplikten. Johansson berättar 
att de inte tror att siffran har ändrat sig särskilt mycket fram till idag. Vidare menar han 
att Nordea kommer att påverkas om lagförslaget träder i kraft. Han förklarar att andra 
former då kommer att ta vid, såsom någon form av granskningskontroll. Johansson tror 
dock att företagarna själva kommer vilja försäkra sig om att de redovisar sitt företags 
ekonomiska status på ett korrekt sätt för att säkerhetsställa att de inte begår 
bokföringsbrott.  
 
Johansson anser att revisionen är betydelsefull i samband med utlåning till små företag. 
Han menar att det är viktigt att revisionsberättelsen är ren. Är revisionsberättelsen oren är 
det risk att det får en konsekvens i kredithanteringen, antingen i form av ett avslag eller 
att det krävs en fortsatt utredning. Om banken i det här läget väljer att gå vidare krävs det 
alltid en diskussion med kundens revisor förklarar Johansson. Vidare anser Johansson att 
en auktoriserad eller godkänd revisor säkerhetsställer kvaliteten på ett företags finansiella 
rapporter. Han menar att en kunnig person medför tilltro till materialet. Då kvaliteten 
mellan olika revisorer varierar anser Johansson att arbetet underlättas om kundens revisor 
är en person som de haft kontakt med tidigare och känner förtroende för.  
 
Alternativ till revision  
 
Vare sig Johansson eller Nestorson känner till vad tjänsterna SNT 4400 eller översiktlig 
granskning innebär. Efter att respondenterna erhållit en förklaring till nämnda tjänster 
menar Johansson att båda tjänsterna skulle kunna ersätta revisionen förutsatt att de 
accepteras av de som tar besluten på central nivå. Om revisionsplikten avskaffas kommer 
banken att ställa krav på vad de vill ha för information från företaget förklarar Johansson. 
Han menar att det skulle kunna vara de bitarna som en översiktlig granskning eller SNT 
4400 skulle kunna verifiera. Nordea har i dagsläget inte fastställt vad de kommer att ställa 
för krav på företag som väljer att avstå från revisionsplikten. Orsaken är enligt Johansson 
att ärendet har lagts på is tills vidare. Om en sådan policy skulle tas fram kommer den att 
gälla hela organisationen.  
 
Johansson tror att tjänster utförda av auktoriserade redovisningskonsulter, som 
exempelvis utfärdandet av en bokslutsberättelse, skulle kunna ses som ett alternativt sätt 
att säkerhetsställa kvaliteten på ett företags finansiella rapporter. Han menar att det hela 
tiden handlar om att banken måste känna förtroende för personen som de arbetar med. 
Johansson berättar att banken redan idag har mycket kontakt med olika bokförings- och 
redovisningsbyråer. Generellt sett handlar det om att banken vill kunna känna att de har 
med rätt personer att göra. Johansson tror att de kommer att kunna hitta andra lösningar 
om revisionsplikten avskaffas. Problemet är hela tiden om det kommer fram nya kunder 
som de inte känner till och skall finansiera, det kan då bli svårare och ta längre tid i 
kreditbedömningsprocessen än vad det brukar göra.  
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5 Analys 

 
I uppsatsens femte kapitel analyserar vi den empiriska informationen med utgångspunkt 
från teorin. Här knyts teori och empiri samman.  
 

5.1 Revisionsbyråer 
 
Nedan kopplas teori ihop och jämförs med våra två intervjuer hos revisionsbyråerna. 
Avsnitten behandlar vilka konsekvenser lagförslaget kan tänkas få för revisionsbyråerna, 
vilka alternativa tjänster till revision de kan erbjuda samt vad det finns för problem och 
hinder för revisionsbyråerna i lagstiftningen. 
 

5.1.1 Konsekvenser av revisionspliktens avskaffande 
 
Gränsvärdena i lagförslaget ligger på sådan nivå att 96 procent av Sveriges aktiva 
aktiebolag inte längre kommer att omfattas av revisionsplikten (SOU 2008:32, s. 188). 
Dessa företag kommer framöver att själva kunna välja om de vill bli reviderade eller inte 
(SOU 2008:32, s. 187). Tonning arbetar på den största revisionsbyrån i Sverige och vill 
visserligen inte offentliggöra siffrorna, men uppskattar att byråns andel av små företag 
ligger på ungefär samma nivå som andelen små företag i hela Sverige. Thorell däremot 
arbetar på en liten revisionsbyrå och har därmed endast små företag som kunder. 
 
Små företag skall i och med lagförslaget få en ökad frihet att bestämma vilka 
redovisnings- och revisionstjänster som de vill utnyttja (SOU 2008:32, s. 249). Enligt 
lagförslaget kan revisorerna räkna med färre revisionsuppdrag till följd av att vissa av 
dessa företag troligen kommer att välja bort revisionen. Det handlar framförallt om de 
allra minsta företagen. (SOU 2008:32, s. 187) Ingen av respondenterna är särskild oroliga 
för att drabbas hårt vid införandet av lagförslaget. De som har någon form av extern 
upplåning, till exempel banklån, kommer säkerligen även i fortsättningen att vilja ha 
revision, menar Tonning som är positiv till efterfrågestyrd revision. Han anser även att 
det inte finns många tillfällen då revision inte tillför något värde för företaget. Tonning 
påpekar även att flera undersökningar tyder på att få av de små företagen kommer att 
avstå revision. Thorell anser att den nära kontakten som byrån har med sina kunder 
kommer att vara betydelsefull och medföra att flera kunder kommer att fortsätta utnyttja 
deras tjänster. Han uppskattar att omkring 20 procent av de små företagen inte längre 
kommer att vilja ha revision. 
 
Enligt lagförslaget kommer revisionsbyråerna få ökad konkurrens i form av företag som 
tillhandahåller andra ekonomiska tjänster, som till exempel bokföringsbyråer och 
redovisningskonsulter (SOU 2008:32, s. 262). Tonning berättar att de redan idag erbjuder 
många redovisningstjänster och konkurrerar med bokföringsbyråer. Han tror dock inte att 
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det kommer att finnas något samband mellan minskade revisionsuppdrag och ökad 
efterfrågan på redovisningstjänster. Om konkurrensen kommer att öka så menar han att 
det är positivt. Thorell tror däremot att det kommer att finnas ett samband mellan revision 
och redovisning. Han menar att de företag som avstår revision troligtvis kommer att vilja 
kvalitetssäkra sin bokföring på alternativa sätt, till exempel med hjälp av 
redovisningstjänster, på grund av Skatteverkets förmodade utökade kontroller av dessa 
företag. 
 
Revisionsbyråerna kommer enligt lagförslaget att tvingas marknadsanpassa sina tjänster 
till sina kunders efterfrågan för att inte förlora alltför många kunder (SOU 2008:32, 
ss. 187, 249). I dagsläget erbjuder Öhrlings PricewaterhouseCoopers redovisningstjänster 
som löpande bokföring, bokslut, årsredovisning samt hjälp med deklaration, berättar 
Tonning. Till följd av lagförslaget har de utvecklat en ny Internettjänst, som skall 
underlätta kommunikationen mellan byrån och kunderna. För att bemöta lagförslaget har 
Revisionsaktiebolaget Trirev kompletterats med redovisningsbyrån Exactum Ekonomi 
HB, berättar Thorell. De kan nu även erbjuda redovisningstjänster, vilket kan vara ett 
alternativ för de kunder som inte längre vill ha revision, menar han. 
 

5.1.2 Alternativ till revision 
 
Översiktlig granskning samt compilation nämns i lagförslaget som tjänster som vissa 
revisorer säkerligen kommer att inrikta sig på. De är exempel på alternativa 
revisionstjänster som kan kvalitetssäkra finansiell information. (SOU 2008:32, s. 262) En 
av våra respondenter nämner även SNT 4400 som ett alternativ till revision. 
 
Översiktlig granskning & SNT 4400 
 
I lagförslaget nämns att små företag som väljer bort revision kan tänkas vara intresserade 
av att kvalitetssäkra sin finansiella rapportering med andra revisionstjänster, såsom 
översiktlig granskning (SOU 2008:32, s. 262). En annan sådan revisionstjänst är 
SNT 4400 (FAR SRS Förlag 2008 del 2, ss. 653). Båda respondenterna påpekar att dessa 
tjänster inte alls är särskild utbredda bland små företag idag. Thorell berättar att i 
dagsläget används till exempel översiktlig granskning ibland för att kvalitetssäkra 
delårsinformation. Tonning pekar på nackdelen med att dessa tjänster inte motsvarar en 
full revision och att internationella undersökningar konstaterat att de inte fullt ut kan 
ersätta en vanlig revision. Även Thorell är skeptisk, men menar att det inte är omöjligt att 
vissa av byråns kunder kommer att börja efterfråga dessa tjänster som alternativ till 
revision. Nackdelar med dessa tjänster är dock att revisorn inte lämnar någon 
ansvarsförsäkran, menar han. Tonning förklarar att revisionsbyråer själva inte kan 
utveckla nya revisionstjänster, utan att all revision måste bygga på ett ramverk. Det 
innebär att en standardsättande organisation måste ge ut en ny standard. 
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Auktoriserad redovisningskonsult - Bokslutsberättelse  
 
För att en redovisningskonsult skall framstå som seriös kan den till exempel bli medlem i 
SRF, som är en branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. 
Medlemskapet fungerar som en garanti för att redovisningskonsulten har rätt kompetens 
för att utföra redovisningstjänster. (Sveriges redovisningskonsulters förbund 2009) 
Thorell berättar att redovisningskonsulterna i Exactum Ekonomi HB är medlemmar i 
SRF. Han menar att det är en stor fördel och förmodar att företag som inte är anslutna till 
SRF säkerligen kommer att få det tuffare i konkurrensen. 
 
En redovisningskonsult kan som tidigare nämnt även vara auktoriserad. En auktoriserad 
redovisningskonsult är medlem i FAR SRS och arbetar utifrån Reko (FAR SRS 2009b). 
Tonning berättar att det här är en tjänst som har blivit populär den senaste tiden. Han 
påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att en revisionsberättelse är avsedd även för tredje 
man, men att så inte är fallet med den slutliga rapporten som en auktoriserad 
redovisningskonsult lämnar. Konsulten lämnar inte heller något bestyrkande eller någon 
ansvarsförsäkran såsom revisorn gör vid en revision. Thorell tror att redovisningstjänster, 
såsom de som utförs av redovisningskonsulter, kommer att ersätta revision i ganska stor 
omfattning. Även han påpekar att det finns nackdelar med att en auktoriserad 
redovisningskonsult inte lämnar någon försäkran på samma sätt som sker vid revision.  
 

5.1.3 Problem med alternativa tjänster 
 
En revisor får enligt jävsreglerna i ABL (SFS 2005:551) inte ha varit delaktig i 
bokföringen av det företag som skall revideras. Bokföringen får inte heller ha utförts av 
någon annan som arbetar i samma organisation som revisorn (17 § ABL SFS 2005:551). 
Förutom jävsreglerna så skall även hänsyn tas till revisorns oberoende, till exempel med 
hjälp av analysmodellen (FAR 2006, ss. 112-115). Analysmodellen säger till exempel att 
en revisor bör avsäga sig ett uppdrag om det finns ett så kallat självgranskningshot, alltså 
om revisorn riskerar att granska sitt eget arbete, såsom rådgivning eller bokföring 
(FAR 2006, s. 114). Båda respondenterna nämner att de i sin verksamhet är hindrade i 
flera avseenden av de befintliga reglerna avseende oberoende och jäv. Tonning berättar 
att byråns målsättning är att deras kunder endast skall ha en byrå som de kan vända sig 
till, oavsett vad de vill ha hjälp med. De erbjuder ett brett sortiment av 
redovisningstjänster samt revision, men begränsas i vad de kan erbjuda kunderna på 
grund av revisorns oberoenderegler. Thorell berättar att de valde att starta 
redovisningsverksamheten i ett separat företag för att kunna göra en tydlig distinktion 
mellan verksamheterna och de tjänster de inkluderar. Jävsreglerna är dock hårda och de 
kan inte idag ta uppdrag där kunden behöver hjälp med till exempel bokföring och 
revision. De tvingas i dessa fall att överlåta någon av tjänsterna till en annan byrå. 
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5.2 Banker  
 
Nedan kopplas teori ihop och jämförs med våra tre intervjuer hos bankerna. Avsnitten 
behandlar revisionens betydelse samt alternativa tjänster till revision.  
 

5.2.1 Revisionens betydelse 
 
Diamant (2004, s. 19) anser att en sakkunnig persons granskning och verifiering av ett 
företags finansiella rapporter bevarar ett intresse hos företagets borgenärer. Därmed 
fastställer Diamant (2004, s. 19) att syftet med revision är att skapa tilltro till den 
verksamhet som granskas. Resonemanget stämmer bra överens med FAR:s uppfattning 
om att avsikten med revision är att intressenterna till ett företag skall kunna lita på 
företagets ekonomiska information (FAR 2006, s. 19). Samtliga respondenter anser att 
revisionen är viktig i samband med utlåning. Till exempel så anser Johansson att en 
auktoriserad eller godkänd revisor säkerhetsställer kvaliteten på ett företags finansiella 
rapporter. Han menar att en kunnig person medför tilltro till materialet. Olsson är i inne 
på samma spår och poängterar att det är viktigt för dem att deras kunder arbetar med 
personer som är kunniga inom redovisning. 
 
Enligt FAR (2006, ss. 23-24) utgör ett företags årsredovisning samt revisionsberättelse ett 
beslutsunderlag för kreditgivare. Långivare använder den externa redovisningen för att 
bland annat bedöma kreditrisken (Smith 2006, s. 20). Samtliga respondenter berättar att 
de alltid begär in bokslutet inför en kreditbedömning. Olsson berättar till exempel att de 
aldrig gör upp en affär förrän bokslutet är påskrivet. Vidare anser Jostrand att en godkänd 
eller auktoriserad revisors påskrift är ett bra intyg på att kvaliteten i bokföringen är hög.  
 

5.2.2 Alternativ till revision 
 
Enligt lagförslaget om avskaffandet av revisionsplikten är en av anledningarna till 
förslaget att små företag själva skall få möjlighet att välja vilka redovisnings- och 
revisionstjänster som de vill utnyttja (SOU 2008:32, s. 249). Följden kommer enligt 
förslaget bli att revisionsbyråerna kommer att få ökad konkurrens från exempelvis 
redovisningskonsulter och bokföringsbyråer. En del revisorer kommer därför att inrikta 
sig på enklare revisionstjänster för kvalitetssäkring av finansiella rapporter, såsom 
översiktlig granskning samt compilation. (SOU 2008:32, s. 262) 
 
Översiktlig granskning & SNT 4400 
 
Den översiktliga granskningen är en övergripande granskning av företagets finansiella 
rapporter. En översiktlig granskning innebär att revisorn och företaget som skall granskas 
själva bestämmer vad som skall ingå i granskningen. (FAR SRS Förlag 2008 del 2, 
s. 612) SNT 4400 innebär däremot att revisorn granskar enskilda poster, såsom 
kundfordringar, leverantörsskulder eller resultatet för en viss del av organisationen. Vad 
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som skall granskas avgörs av revisorn, företaget och eventuellt av tredje man. (FAR SRS 
Förlag 2008 del 2, ss. 653-654) 
 
Ingen av respondenterna kände till vad vare sig SNT 4400 eller översiktlig granskning 
innebar, varför en förklaring gavs till dem. Jostrand berättar att en del av deras kunder 
troligen använder dessa tjänster redan idag i samband med att de kvalitetssäkrar sina 
delårsrapporter. Då ingen av tjänsterna innebär en full revision är Jostrands uppfattning 
att tjänsterna känns lite mjuka i kanterna. Han anser dock att de säkerligen skulle kunna 
vara användbara i vissa situationer. Johansson förklarar att Nordea kommer att fatta ett 
centralt beslut om vad de kommer att kräva för information från sina kunder om 
revisionsplikten avskaffas. Han menar att det skulle kunna vara de bitarna som en 
översiktlig granskning eller SNT 4400 skulle kunna verifiera, varför tjänsterna i så fall 
skulle kunna ses som alternativ till revision. Olssons spontana uppfattning var att SNT 
4400 skulle kunna användas för att granska väsentliga poster såsom varulager, 
kundfordringar och avskrivningar. Angående översiktlig granskning så menar Olsson att 
revisionsberättelsen inte är lika tydlig idag som för fem år sedan, på så vis att det ofta 
låter som att revisorn har fått i uppgift att titta på det här, och vid en bedömning bedömer 
revisorn att det borde vara si och så.  
 
Auktoriserad redovisningskonsult - Bokslutsberättelse  
 
Som tidigare nämnts kommer revisionsbyråer att få ökad konkurrens från bland annat 
redovisningskonsulter (SOU 2008:32, s. 262). En auktoriserad redovisningskonsult har 
rätt att utfärda en bokslutsberättelse, vilket är en svensk anpassning av den internationella 
tjänsten compilation (Grant Thornton 2008).  
 
Samtliga respondenter tror att tjänster utförda av auktoriserade redovisningskonsulter 
skulle kunna ses som ett alternativt sätt att säkerhetsställa kvaliteten på ett företags 
finansiella rapporter. De är alla eniga om att ett alternativ till revision skulle kunna vara 
att en auktoriserad redovisningskonsult utfärdar en bokslutsberättelse. Både Johansson 
och Olsson menar att det hela tiden handlar om att banken måste känna förtroende för 
människorna som de arbetar med. Inte bara för de personer som granskar sina kunders 
redovisning utan även för sina kunder. Även Jostand poängterar att det är viktigt för dem 
att känna förtroende för sina kunder. Förtroendets betydelse belyses även av Johansson, 
Jönsson och Solli (2006, s. 49) som anser att förtroende är centralt inom bankbranschen.  
 
Både Olsson och Johansson har i dag mycket kontakt med olika redovisnings- och 
bokföringsbyråer. Olsson menar att personen som skulle kunna tänkas ersätta den 
kvalificerade revisorn skulle kunna vara en person på någon av dessa redovisnings- och 
bokföringsbyråerna. Enligt Olsson byggs förtroendet upp genom tidigare affärer med 
personen ifråga. Resonemanget stämmer bra överens med Svenssons (2003, s. 16) tankar 
som menar att långsiktiga relationer med befintliga kunder medför att ett större 
förtroende skapas mellan parterna i relationen.  
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6 Slutsatser 

 
I uppsatsens sjätte kapitel presenterar vi studiens slutsatser genom att våra två 
forskningsfrågor besvaras. Vi presenterar även en avslutande diskussion samt ger förslag 
till fortsatt forskning.  

 

6.1 Forskningsfråga 1 
 
Vilka alternativa tjänster till revision kan revisionsbyråer erbjuda små företag som 
väljer bort revision? 
 
Båda respondenterna nämner att revision handlar om att kvalitetssäkra bokföringen. De 
menar att de företag som väljer bort revisionen kommer att behöva kvalitetssäkra sin 
bokföring på något alternativt sätt. Revisionsbyråerna har inte haft möjlighet att själva 
utveckla några nya tjänster till följd av lagförslaget. Vissa av de tjänster som de erbjuder i 
dagsläget kan de dock tänka sig skulle kunna användas för att öka kvaliteten på 
bokföringen.  
 
Översiktlig granskning är ett exempel på en tjänst som båda revisionsbyråerna erbjuder. 
Vår undersökning visar dock att översiktlig granskning inte är särskilt vanlig bland små 
företag idag. En av respondenterna nämner att det visserligen inte är omöjligt att 
kunderna i framtiden kommer att efterfråga tjänsten för att kvalitetssäkra sin bokföring, 
alternativt för att till exempel dess bank kräver det. En av respondenterna tar även upp 
SNT 4400 som en tänkbar alternativ tjänst till revision. Det är också en befintlig tjänst 
som de kan erbjuda redan i dagsläget. Vår undersökning visar att inte heller denna tjänst 
är särskilt använd idag.  
 
Något som respondenterna upplever har blivit allt mer populärt på senare tid är att en 
auktoriserad redovisningskonsult biträder företaget med bokföringen och sedan intygar 
för det i en bokslutsberättelse. Vår undersökning tyder på att revisionsbyråerna anser att 
tjänsten kan vara ett bra alternativ till revision. De påpekar dock att revisorn i detta fall 
inte tar på sig något ansvar, vilket kan vara negativt ur kundens perspektiv. 
 

6.2 Forskningsfråga 2 
 
Vilka alternativa tjänster till revision kan banker tänkas acceptera vid beviljande 
av lån till små företag? 
 
Då ingen av respondenterna före vår intervju kände till vad vare sig översiktlig 
granskning eller SNT 4400 innebar var det svårt för dem att svara på om dessa tjänster 
skulle kunna ses som alternativ till revision. Även det faktum att ingen av bankerna i 
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dagsläget har fastställt vilka krav som de kommer att ställa på företag som inte väljer att 
bli reviderade, bidrog till att vi inte erhöll ett klart svar. Den övervägande uppfattningen 
var dock att SNT 4400 samt översiktlig granskning säkerligen skulle kunna vara 
användbara i vissa situationer. Det faktum att två av respondenterna framhävde sitt 
missnöje med att översiktlig granskning och SNT 4400 inte utgör en full revision, bidrar 
emellertid till att vår undersökning pekar på att dessa tjänster inte kommer att kunna ses 
som alternativ till den årliga revisionen, utan endast vara användbara vid särskilda 
tillfällen.  
 
Vår studie visar även på att det viktigaste inte är att det är en auktoriserad revisor som 
granskat ett företag, utan att det istället handlar om att det är en kunnig person som 
banken byggt upp ett förtroende för. Att känna förtroende blir därmed ytterst 
betydelsefullt i samband med bankernas beslut angående alternativ till revision. Samtliga 
respondenter tror att ett alternativ till revision skulle kunna vara att en auktoriserad 
redovisningskonsult utfärdar en bokslutsberättelse. Således visar vår undersökning på att 
utfärdandet av en bokslutsberättelse kommer att vara ett populärt alternativ till revision 
framgent.  
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Det finns vissa problem som begränsar revisionsbyråernas friheter när det gäller vilka 
tjänster de kan erbjuda sina kunder. För det första så påpekar en av respondenterna att 
byråerna själva inte kan driva utvecklingen av nya revisionstjänster, utan att dessa måste 
bygga på att en standardsättande organisation ger ut en ny standard. Vi tycker dock att det 
är positivt att respondenterna påpekar att branschorganisationerna, FAR SRS och SRF, 
arbetar med förberedelser inför det eventuella avskaffandet av revisionsplikten. Det 
innebär även att utbudet av tjänster kommer att vara det samma, eller åtminstone 
liknande, på alla revisionsbyråer. Ingen byrå kan utveckla egna tjänster och utmärka sig 
på marknaden. Det gäller dock för byråerna att se till att de kan erbjuda de nya tjänster 
som utvecklas, för att kunna vara konkurrenskraftiga. 
 
Ett annat problem för revisionsbyråerna kan vara att revisions- och redovisningsområdet 
idag är strikt reglerat med så kallade jävs- och oberoenderegler, vilket gör att en byrå inte 
kan utföra både revisions- och redovisningstjänster för samma kund. Om revisionsplikten 
avskaffas kan det bli svårt för byråer att klara sig genom att endast erbjuda 
revisionstjänster. Verksamheten kompliceras då av dessa regler och det kan uppstå 
problem till följd av detta. Exempel på detta kan vi se i en av våra respondenters 
verksamheter. Den mindre revisionsbyrån vi intervjuade har anpassat sin verksamhet 
genom att denne startat ett separat handelsbolag för att ha revisions- och 
redovisningstjänster åtskilda. 
 
Respondenten vi intervjuade på den större revisionsbyrån nämnde att byrån har utvecklat 
ett mer serviceinriktat kommunikationsmedel över Internet för att underlätta för kunderna 
och deras specifika behov. Det här är också delvis en konsekvens av lagförslaget, då de 
nu måste vara extra duktiga att tillfredsställa sina kunders behov för att hålla efterfrågan 
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på tjänsterna uppe. Vi kan tänka oss att även andra byråer har gjort liknande anpassningar 
som kan komplettera det tjänsteutbud de har sedan tidigare. 
 
Som tidigare nämnts har de banker som vi intervjuat ännu inte fastställt vilka krav som de 
kommer att ställa på företag som väljer bort revision. En av våra respondenter menar 
dock att det viktiga idag och även i framtiden är att det inte endast är företaget självt som 
har gått igenom dess redovisning, utan att den även har kontrollerats av en utomstående 
part. En annan respondent tror i sin tur att de kommer att kunna hitta andra lösningar om 
revisionsplikten avskaffas. Han understryker att problemet hela tiden är om det kommer 
nya kunder som söker lån, som de inte har arbetat med tidigare. Processen kan då ta 
längre tid än i normalfallet. 
 
En utav bankerna som vi intervjuat är en fristående bank där alla beslut fattas lokalt på 
kontoret. De övriga två bankerna är i många frågor styrda från en högre, central nivå i 
organisationen. Vilka krav som skall ställas vid kreditgivning är ett exempel på en fråga 
som den fristående banken själv beslutar om, medan de andra två bankerna är styrda av 
ett centralt beslut som gäller hela dess organisation. En av våra respondenter framhåller 
att dessa krav troligen inte kommer att skilja sig särskilt mycket åt mellan olika banker. 
Han förklarar att det säkerligen kommer att finnas vissa minimikrav som alla banker 
kommer att använda sig av, oavsett om det är offentligt uttalat eller inte. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vår studie genomfördes innan lagförslaget om revisionspliktens avskaffande 
aktualiserades skulle det vara intressant att få ta del av en motsvarande undersökning 
efter lagens införande. Intressanta frågor att belysa skulle vara vilka alternativ tjänster till 
revision som banker till slut accepterade samt om dessa erbjöds av revisionsbyråerna. 
 



 

43 
 

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Carlsson, Pål & Nygren, Anna (2005) Ekonomisk uppslagsbok. Uddevalla: MediaPrint 
 
Cassel, Filip (1996) Den reviderade revisionsrollen. Falun: Scandbook AB 
 
Diamant, Adam (2004) Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens 
utveckling, dess funktion och konstruktion. Uppsala: Iustus Förlag AB 
 
FAR (2006) Revision – En praktisk beskrivning. Kristianstad: Kristianstads boktryckeri 
AB 
 
FAR SRS (2008) Samlingsvolymen del 1, Avesta: STC i Avesta AB 
 
FAR SRS (2008) Samlingsvolymen del 2, Avesta: STC i Avesta AB 
 
Hedman, Pär (1994) Kreditanalys. Malmö: Daleke Grafiska AB 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Johansson, Inga-Lill, Jönsson Sten & Solli, Rolf (2006). Värdet av förtroende. Danmark: 
Narayana Press 
 
Lönnqvist, Rune (2006) Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. Polen: Pozkal 
 
Moberg, Krister (2006) Bolagsrevisorn, Oberoende – ansvar – sekretess. Stockholm: 
Elanders Gotab 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder. Ungern: Elanders 
Hungary Kft 
 
Ryen, Anne (2004) Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudie. Malmö: 
Daleke Grafiska AB 
 
Sigbladh, Roland, Lundén, Björn & Stenberg, Vidar (1999) Kreditbedömning - Hur du 
undviker kundförluster när du säljer mot faktura eller lämnar andra former av kredit. 
Uddevalla: Media Print  
 
Smith, Dag (2006) Redovisningens språk. Danmark: Narayana Press 
 
Tegin, Åke (1997) Kredithandboken. Falköping: Gummessons Tryckeri AB 



 

44 
 

 
Thomasson, Jan, Arvidson, Per, Lindquist, Hans, Larson, Olov & Rohlin, Lennart (2006). 
Den nya affärsredovisningen. Slovenien: Korotan Ljublijana 
 
Thurén, Torsten (2005) Källkritik. Falköping: Elanders Gummessons 
 
Elektroniska källor 
 
Björn Lundén information (2009). (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.blinfo.se/ > 
Gratistjänster / Ekonomisk ordbok / Kvalificerad revisor (2009-12-10) 
 
FAR SRS (2008). Standard för redovisningskonsulter – Reko. (Elektronisk) PDF format. 
Tillgänglig: < http://www.farsrs.se/ > För press / Pressmeddelanden / 
Pressmeddelanden 2008 / Läs Standard för redovisningskonsulter (Reko) (2009-11-24) 
 
FAR SRS (2009a). (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.farsrs.se/ > Om FAR SRS 
(2009-11-24) 
 
FAR SRS (2009b). (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.farsrs.se/ > För studenter / 
Redovisningskonsult (2009-12-07) 
 
Grant Thornton (2008). Flest auktoriserade redovisningskonsulter hos Grant Thornton. 
(Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.grantthornton.se/ > Press / Pressmeddelanden / 
Flest auktoriserade redovisningskonsulter hos Grant Thornton (2009-11-24) 
 
Herolf, Olle & Hjalmarsson, Bo (2009) International Standards on Auditing ISA. 
Lathund till väsentligare ändringar jämfört med Revisionsstandard i Sverige (RS). 
(Elektronisk) PDF format. Tillgänglig: < 
http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/09ISARSLATHUND.PDF > (2009-12-
02) 
 
Olofsson, Maud (2009). Nu minskas regelbördan för landets företagare. (Elektronisk) 
Tillgänglig: < http://www.regeringen.se/sb/d/11806/a/128658 > (2009-09-30) 
 
Sveriges redovisningskonsulters förbund (2009) Tillgänglig: < http://www.srfkonsult.se/ 
> Om SRF (2009-12-07) 
 
Thorell, Per & Norberg, Claes (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. (Elektronisk) 
PDF format. Tillgänglig: < http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/R
evisionsplikten_i_sm__458a.pdf > (2009-09-30) 
 



 

45 
 

Tidningsartiklar 
 
Carlsson, Mikael (2008). På väg mot en ny branschstandard. Redovisningskonsulten, 
nummer 8. 
 
Pettersson, Janne (2009). Slopad revisionsplikt drar ut på tiden. Dagens handel, 1 
oktober. 
 
Precht, Elisabeth (2008). Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen. Balans, 
april. 
 
Avhandlingar 
 
Svensson, Birgitta (2003). Redovisningsinformation för bedömning av små och 
medelstora företags kreditvärdighet. Diss. Uppsala universitet. Uppsala: 
Universitetstryckeriet.  
 
Offentliga dokument 
 
Utredningen om revisorer och revision (2008) Avskaffande av revisionsplikten för små 
företag. (Statens offentliga utredningar 2008:32) Tillgänglig: < 
http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/102124 > (2009-09-30) 
 



 

46 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide revisionsbyråer 

1. Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 
2. Kan Ni ge oss lite kort information om revisionsbyrån Ni arbetar på? 

3. Den 3 april 2008 lade den före detta justitieministern, Bo Svensson, fram ett förslag 
som innebär att de företag som inte uppfyller mer än ett av följande villkor kommer 
att klassas som små aktiebolag:  
• En redovisad nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 
• En redovisad balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor. 
• Ett medelantal anställda på mer än 50 stycken. 

Hur många av Era kunder kommer att gå under benämningen små företag enligt 
ovannämnda definition?  

4. Har Ni någon teori om hur många av dessa som fortfarande kommer att vilja bli 
reviderade även om de undantas revisionsplikt? I så fall – vad grundar Ni det på? 

5. Har Ni vidtagit några åtgärder eller börjat förbereda Er inför den eventuella 
förändringen? I så fall – på vilket sätt? 

6. Finns det alternativa tjänster till revision, till exempel översiktlig granskning och 
SNT 4400, som Ni kan erbjuda era kunder för att säkerställa kvaliteten på deras 
bokföring och rapporter? Utöver nämnda tjänster, finns det ytterligare några? 

7. Kan Ni i så fall beskriva dessa tjänster och på vilket sätt de gör ett företags 
bokföring/rapportering tillförlitlig? 

8. Är det här tjänster som Ni även har erbjudit era kunder tidigare? 
9. Hur tror Ni att just er byrå kommer att påverkas om de nya reglerna tas i bruk? 

10. Tror Ni att konkurrensen till bokföringsbyråer och andra redovisningskonsulter, samt 
andra som tillhandahåller ekonomiska tjänster, kommer att öka? I så fall - hur 
kommer Ni att bemöta den ökade konkurrensen? 

11. Hur tror Ni att banker ser på avskaffandet av revisionsplikten ur ett 
kreditgivningsperspektiv? 

12. Har Ni någon uppfattning om vad banker kommer att ställa för krav vid beviljande 
av lån till små aktiebolag som inte kommer att omfattas av revisionsplikt? 

13. Har ni något övrigt att tillägga?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide banker 

1. Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 
2. Kan Ni ge en kort beskrivning av banken Ni arbetar på? 

3. Den 3 april 2008 lade den före detta justitieministern, Bo Svensson, fram ett förslag 
som innebär att de företag som inte uppfyller mer än ett av följande villkor kommer 
att klassas som små företag:  
• En redovisad nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 
• En redovisad balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor. 
• Ett medelantal anställda på mer än 50 stycken. 

Hur många av Era kunder kommer att gå under benämningen små företag enligt 
ovannämnda definition?  

4. Hur tror Ni att Er bank kommer att påverkas om de nya reglerna tas i bruk? 
5. Kan Ni beskriva hur processen går till när Ni skall bevilja lån till ett företag? Vilken 

information använder Ni Er av vid kreditbedömning av små aktiebolag? Om ni 
använder Er av flera olika typer av information, vilken anses som väsentligast? 

6. Vilken betydelse spelar revisionen för Er i samband med utlåning till små 
aktiebolag? 

7. Anser Ni att en kvalificerad eller godkänd revisor säkerställer kvaliteten på ett 
företags finansiella rapporter, i så fall varför? 

8. I vilken omfattning använder Ni Er av reviderad redovisningsinformation i samband 
med kreditbedömning av små aktiebolag?  

9. Förklara om och i så fall hur revisionsberättelsens innehåll används för att avgöra om 
ett företags skall beviljas lån eller inte.  

10. Om lagförlaget aktualiseras kommer Ni då att kräva revision vid beviljande av lån, 
eller finns det andra säkerheter/alternativ för Ert långivande till små aktiebolag, i så 
fall vilka?  

11. Vår sista fråga kommer att handla om olika alternativa tjänster till revision som vi 
förmodligen kommer att erhålla från två kommande intervjuer med två olika 
revisionsbyråer.  

12. Har ni något övrigt att tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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