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Sammanfattning 
 
Idag förs en diskussion om att slopa revisionsplikten för små aktiebolag, så kallade 10/24-
bolag i Sverige. Inom den europeiska unionen är det endast ett fåtal länder som har kvar 
revisionsplikten för liknande företag. Det bör dock noteras att definitionen för små 
aktiebolag skiljer sig åt mellan länderna. I och med harmoniseringen som sker mot 
europeiska unionens normer har också ett direktiv vuxit fram angående revisionsplikten. 
Det är enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv upp till varje medlemsland att besluta om 
revisionsplikten skall slopas för små aktiebolag. Ett argument som nämns för ett 
borttagande är att det är en relativt stor kostnad för de små företagen.  
 
Ett företags årsredovisning används främst av intressenterna för att kunna avgöra ett 
företags finansiella ställning. Med denna diskussion som grund ansåg vi att det skulle vara 
intressant att titta närmare på hur företags externa och upplysta intressenter ställer sig till 
ett borttagande av revisionsplikten. Genom teorin begränsades undersökningen till att 
omfatta de intressenter som företag kontinuerligt kommer i kontakt med samt att dessa 
skulle vara externa och upplysta. Vår empiriska undersökning har vi gjort med en 
kvalitativ ansats genom att intervjua fem intressenter. Två banker, två myndigheter och ett 
försäkringsbolag står för intressenterna i undersökningen.  
 
Den övergripande slutsatsen med undersökningen är att revisionen utifrån intressenternas 
perspektiv är väldigt viktig. Utan revisionsplikten skulle en stark kvalitetsgaranti samt 
varningssignal försvinna för intressenterna. Detta i sin tur skulle leda till ett utökat 
kontrollbehov från intressenterna för att säkerställa årsredovisningen. För att klara 
kontrollbehovet är det troligt att kostnader för riskavgifter och övriga kontroller skulle 
överstiga revisionsarvodet storlek. 
 



 

 

Abstract 
 
Today there is a discussion about the possibilities to omit the audit duty for small joint-
stock companies, so called 10-24 companies in Sweden. In the European Union it is only a 
minority that still obtain the audit duty for such companies. However it is important to 
remember that definitions of small joint-stock companies differ within the union countries. 
A result of the harmonization towards European Union norms is that a directive has 
developed regarding the audit duty. In the European Union´s fourth company directive it 
is stated that each member country can choose to omit the audit duty for small companies. 
One of the arguments for omitting the audit duty is that the audit fee is quite expensive for 
small companies.  
 
In the first place, a company´s accounting should be used by the stakeholders to ensure the 
financial position of the company. With this debate in mind, we found it interesting to 
investigate how external and informed stakeholders think about omitting the audit duty. 
The theory helped us to limit the study to stakeholders who usually and continuously are 
in contact with small companies. Besides that, the stakeholders should be external and 
informed. Our empirical investigation was performed with a qualitative research approach 
by making five interviews with stakeholders. Two banks, two authorities and one 
insurance company are the stakeholders in this investigation.  
        
The overall conclusion of this paper is that the audit is very important from a stakeholder 
point of view. A clear quality guaranty and warning signal would disappear for the 
stakeholders if the audit duty was omitted. If the duty of audit was omitted it would lead to 
an added control need for the stakeholders to ensure that the information is correct. To 
ensure the control need would probably exceed the costs of auditing as it is today. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel börjar med en bakgrund om revision av mer allmän karaktär för att sedan 
övergå i en problemdiskussion. Meningen med problemdiskussionen är att sätta in läsaren 
i ämnet. Problemdiskussionen kommer sedan att utmynna i vårt syfte med uppsatsen.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Behovet av revision uppstod enligt Cassel (1996) redan på 1600-talet som följd av ägarnas 
behov att kontrollera sina anställda. I takt med att företagen växte ökade också 
delegeringen från ägare till styrelse och anställda vilket bidrog till en större risk för 
ägarna. Detta medförde i sin tur att ägarna ville skydda sina intressen genom att anlita 
personer som de hade stort förtroende för. Dessa personer skulle även ha stor ekonomisk 
kunskap för att kunna utföra en oberoende granskning av företaget. I dagens samhälle är 
det dock betydligt fler än ägarna som har nytta av att ett företag revideras. Enligt FAR 
(1994) har alla intressenter behov att veta att den ekonomiska information som de grundar 
sina beslut på verkligen överensstämmer med företagets faktiska situation. 
 
Runt alla organisationer finns det, enligt Bruzelius & Skärvad (1989) grupper som har 
olika intressen i hur ett företag utvecklas. Dessa grupper kan delas in i ägare, kreditgivare, 
anställda, stat & kommun, leverantörer och kunder. Författarna kallar dessa grupper för 
intressenter och menar att de oftast bidrar med någonting till företaget samtidigt som de 
vill ha någonting tillbaka. Innan dessa intressenter ger sig in i en bytesaffär med ett företag 
vill de ha viss information om företagets ställning. Tomkins (2001) beskriver denna sorts 
information som typ 1 information och menar att den är nödvändig för att skapa tillit och 
för att kunna kontrollera situationer. Denna typ av information gällande företag menar 
Lundén (1997) delvis kan utläsas från årsredovisningen som företag presenterar. De olika 
intressenterna tolkar och använder informationen i årsredovisningen för olika syften. 
Banken använder exempelvis informationen till att bedöma risker vid lån och 
kreditgivning för att utifrån detta sätta räntor. Myndigheter använder informationen till 
grund för bedömningar av bidrag och skatter. Även kunder och leverantörer använder 
informationen när de skall bedöma ett företags leveranssäkerhet och betalningsförmåga.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Alla aktiebolag är enligt den svenska bokföringslagen skyldiga att löpande bokföra 
företagets samtliga ekonomiska affärshändelser. Denna redovisning har, enligt Lundén 
(1997) två syften, dels den interna för kontroll och planering inom företaget och dels den 
externa redovisningen till företagets intressenter. Den externa redovisningen sammanfattas 
i årsredovisningen. Årsredovisningen är offentlig och har enligt Lundén i första hand som 
uppgift att ge information till företagets intressenter.  
 
Lundén (1997) menar att intressenter ställer olika krav på vilken information som skall 
kunna utläsas från årsredovisningen. De olika kraven som intressenterna ställer på 
årsredovisningen förklarar Kam (1990) genom att dela in intressenterna i olika grupper 
beroende på om de är interna eller externa samt naiva eller upplysta. Till de interna hör 
ägare, företagsledning och i vissa fall anställda medan de övriga anses vara externa. Om 
intressenten är naiv eller upplyst avgörs av kunskaperna att tolka en årsredovisning. Dessa 
faktorer menar författaren avgör behovet av att få ta del av den ekonomiska informationen. 
Till följd av intressenternas olika informationsbehov har ett standardiseringskrav uppstått 
på hur årsredovisningen skall utformas. Standardiseringen innebär att informationen som 



 INLEDNING  
 
  

2 

ett företag presenterar skall vara inriktad på sådant som intressenterna vill ta del av. Med 
en standardisering, menar Lundén att det skapas objektivitet som gör att oberoende 
bedömare av information når samma resultat utifrån samma förutsättningar. Den 
möjliggör även att informationen går att jämföra mellan år och olika företag. 
 
Innan ett företags årsredovisning offentliggörs skall den granskas av en oberoende revisor. 
Meningen med revision är enligt FAR (1994) i första hand att se om ett företags 
affärshändelser har redovisats rätt och om de redovisade siffrorna ger en riktig bild av 
företaget. Revisorn skall även granska hur styrelse och verkställande direktör har skött 
förvaltningen av företaget. Revisionen skall utmynna och presenteras i en 
revisionsberättelse. FAR menar att en revisionsberättelse utgör en slags kvalitetsstämpel 
på att den ekonomiska information som lämnas ut till omvärlden verkligen stämmer 
överens och ger en rättvisande bild av företagets ställning. Eller som Proverum Revision 
AB skriver på sin hemsida, ”Revisionen utförd av kvalificerade revisorer som är 
granskade och godkända av Revisorsnämnden är en kvalitetsstämpel på ditt bolags 
redovisning och rapportering”. 
 
Enligt en undersökning gjord av Bergsten & Pesämaa (2001) upplever reviderade små 
företag att deras intressenter kan dra stor nytta av revisionen för att få viktig information 
om företagets ställning. Två av intressenterna som företagen upplever har stor nytta av 
revision är skattemyndigheten och banker. Kam (1990) anser att behovet av revisionen 
varierar mellan intressenterna. Det är enligt honom de externa och upplysta intressenterna 
som har nytta av revisionen, vilket han förklarar med att de externa intressenterna saknar 
nödvändig insikt i företaget och därför är i stort behov av en oberoende granskning. Han 
menar vidare att det krävs att intressenten har en viss kunskap för att kunna tolka den 
information som revideras. Saknas denna kunskap finns det inte heller något behov av 
revision. Undersökningen av Bergsten & Pesämaa  visar även att företagen anser att 
revisionen kan vara viktig för att skapa trovärdighet och tillit som senare kan användas vid 
relationsskapande gentemot företagets intressenter.  
 
I Sverige består näringslivet till största delen av småföretag. Trots detta är många av de 
befintliga reglerna om redovisning och revision i första hand anpassade för större företag. 
Det finns dock vissa lättnader för små aktiebolag men det kan ändå i många fall vara svårt 
och kostnadskrävande att följa alla regler och rekommendationer som finns i svensk 
lagstiftning. En ökad internationalisering av vårt näringsliv innebär, enligt FAR (1994), att 
vi måste tänka mer på de regler som gäller i andra länder. I dagsläget är det endast ett fåtal 
av medlemsstaterna i EU som har kvar revisionsplikten för små aktiebolag. Enligt den 
svenska aktiebolagsslagen (10 kap, 1§) omfattas dock alla aktiebolag, oavsett storlek, 
verksamma i Sverige av revisionsplikten. För att svenska företag skall kunna konkurrera 
på lika villkor med företag i andra länder kan det krävas en harmonisering mot de krav 
andra länder ställer på sina företag gällande exempelvis revisionsplikten.  
 
Enligt Lundén (1997) har Sveriges medlemskap i EU medfört att Sverige måste införa 
vissa bestämmelser i den svenska lagstiftningen. Bland dessa regler finns det fjärde 
bolagsdirektivet som enligt Svensson & Edenhammar (1996) behandlar vilka skyldigheter 
ett bolag med begränsat delägaransvar har gällande årsbokslut och revision. Det fjärde 
bolagsdirektivet innehåller även en öppning som ger medlemsstaterna möjlighet att låta 
små aktiebolag slippa revisionsplikten.  
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Den senaste tiden har det i Sverige förts en diskussion på området huruvida små 
aktiebolag, så kallade 10/24-bolag1, skall omfattas av revisionsplikten. Orsaken till 
diskussionen är att det kan vara en tung kostnad att bära för de mindre bolagen. Samtidigt 
skall det även ske en harmonisering mot de internationella redovisnings- och 
revisionsreglerna sedan Sveriges inträde i den Europeiska Unionen. Motargumentet i 
diskussionen är att företagens intressenter kräver någon form av säkerställande av 
informationen som skall ligga till grund för hur samarbetet mellan dem och företagen 
utformas. 
  
Utifrån ovanstående diskussion undrar vi vad ett företags externa och upplysta intressenter 
anser om att befria små aktiebolag från revisionsplikten? Hur påverkar detta relationen 
mellan företaget och dess intressenter? Vad skulle krävas av företaget för att kunna ingå i 
relationer med denna typ av intressenter om kvalitetsstämpeln i form av revisionen 
försvinner? Detta leder oss ner till syftet med denna uppsats. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån fem externa och upplysta intressentaktörers 
perspektiv: 
• Beskriva hur de ställer sig till ett borttagande av revisionsplikten för små 

aktiebolag, samt 
• Identifiera vilka konsekvenser ett borttagande av revisionsplikten kan medföra. 

 
 

                                                 
1 Bolag med högst 10 anställda och en balansomslutning på högst 24 miljoner i balansomslutning, enligt 
Lundén (1997).  
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2 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de val som har gjorts gällande ansatser, 
angreppssätt och datainsamlingsmetoder. Därefter kommer vi att presentera hur vi har 
gått till väga för att nå våra resultat. Som avslutning kommer en diskussion om 
undersökningens metodproblem och en framarbetad analysmetod.  
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vid arbetet med denna uppsats utgick vi från befintlig teori kring ämnet och genomförde 
sedan en empirisk undersökning för att få information om hur det är i verkligheten. Med 
teorin som grund utarbetades intervjufrågor för att kunna samla in den empiriska 
informationen. Därefter jämfördes resultatet av den empiriska undersökningen med 
teorierna för att kunna dra slutsatser. I undersökningen har vi alltså arbetat deduktivt. 
Enligt Holme & Solvang (1997) kännetecknas ett deduktivt angreppssätt av att forskaren 
utgår från tidigare publicerad teori för att därefter göra en undersökning i empirin och 
avslutningsvis arbeta fram och presentera slutsatser.  
 
Vår empiriska undersökning bygger på fem intervjuer. Att göra intervjuer kan enligt 
Holme & Solvang (1997) kallas för att göra kvalitativa undersökningar. Vi ansåg att 
personliga intervjuer var att föredra eftersom vi upplevde att de skulle leda till en bättre 
dialog än vid exempelvis telefonintervjuer. Eriksson & Wiedersheim–Paul (1997) antyder 
att en kvalitativ metod tillåter en närmare relation till aktörerna där tillfälle för ömsesidig 
tillit kan skapas. Enligt Holme & Solvang kännetecknas ett kvalitativt angreppssätt främst 
av dess flexibilitet. I arbetet ansåg vi att det skulle vara av större intresse att få en djupare 
förståelse över vad som ligger till grund för att det krävs revisionsplikt för små företag. 
Detta kan liknas med Holme & Solvangs åsikter om att ett kvalitativt angreppssätt i första 
hand skall användas när syftet är att gå in på djupet. 
 
Vi använde oss av den information som kommit fram vid intervjutillfällena för att kunna 
dra slutsatser. Vid arbetet med denna undersökning har vi därför antagit ett analytiskt 
synsätt, vilket enligt Arbnor & Bjerke (1994) är att föredra vid försök att förklara en 
objektiv verklighet. Det var dock viktigt för oss att vara uppmärksam på att alla individer 
kunde ha en subjektiv tolkning som inte stämmer helt överens med verkligheten, vilket 
innebär att vi har vissa inslag av ett aktörssynsätt. Lundahl & Skärvad (1999) anser att 
olika individer kan tolka samma verklighet på olika sätt, alltså att det inte finns en enda 
korrekt verklighet utan flera. Det var därför viktigt för oss att även beakta aktörssynsättet 
för att ha i åtanke att det kan finnas flera olika verkligheter. Svenning (2000) påpekar att 
en stor fara vid användandet av kvalitativa metoder är att författaren i slutändan låter de 
intervjuade stå för den enda och sanna skildringen av verkligheten medan den egna 
analysen faller bort.  
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur intressenterna ställer sig till ett 
borttagande av revisionsplikten. För att uppnå syftet valde vi att genomföra en liten survey 
bestående av fem personliga intervjuer. Orsaken till att vi valde att genomföra 
undersökningen med en survey var för att vi ansåg det vara intressant att få en lite bredare 
syn på hur ett borttagande av revisionsplikten skulle komma att påverka intressenterna. 
Enligt Holme & Solvang (1997) utförs ofta en survey med syftet att kunna dra generella 
slutsatser om en population. Vi genomför dock en liten survey vilket innebär att vi endast 
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undersöker fem olika intressentaktörer och kommer därför också att vara försiktiga med 
att dra alltför stora generella slutsatser. Undersökningen bygger på intervjuer med de 
intressenter vi ansåg är små företags vanligaste externa och upplysta intressenter.  
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Hela processen började med att välja ett ämne och därefter fastställa problemet. En 
diskussion om revisionspliktens borttagande i små företag, som är aktuell just nu, väckte 
vårt intresse och låg till grund för en tidig problemformulering. När valet av ämne var 
klart försökte vi se vilka utredningar som tidigare gjorts kring ämnet för att säkerställa de 
originalitetskrav som finns på uppsatser vid svenska universitet. Med originalitetskrav 
menas att studenten skall göra ett arbete som inte är ett plagiat eller som är för nära, 
innehållsmässigt, ett tidigare arbete. Vår tanke var från början att undersöka hur de små 
företagen ställer sig till borttagandet av revisionsplikten. Det visade sig vara ett redan 
undersökt ämne så vi beslutade oss för att se problemet från intressenternas perspektiv. 
När själva problemet var fastställt gick vi in för att finna litteratur, artiklar och övrigt 
intressant material för att kunna utforma en bra bakgrund och problematisering kring 
ämnet. Efter att ha utformat bakgrund och problematisering preciserade vi metod och 
angreppssättet för vår uppsats. 
 
Artikel och litteratursökningen gjorde vi med hjälp av sökverktygen på bibliotekets 
hemsida vid Luleå tekniska universitet. Sökverktygen var Lucia, Libris, EconLit, Business 
Source Elite, Emerald och Affärsdata. De sökord vi använde var revision, revisionsplikt, 
information, småföretag, intressenter, kvalitetssäkring, kvalitet, certifiering samt dess 
engelska motsvarigheter. Orden användes var för sig och tillsammans för att nå relevant 
information. Dessutom har vi tittat i referenslistor i tidigare utgivna uppsatser och 
avhandlingar för att få tillgång till ytterligare informationskällor. 
 
2.4 Val av fallstudieföretag 
 
De undersökningar som tidigare var gjorda kring vårt tilltänkta ämne var behandlade från 
antingen revisorernas eller småföretagens sida. Det fanns däremot en lucka i forskningen i 
och med att väldigt lite hade skrivits om vad ett borttagande av revisionsplikten skulle 
innebära för företags intressenter. För att begränsa antalet intressenter fann vi det lämpligt 
att se närmare på de intressenter som enligt teorin kallas externa och som dessutom är 
upplysta. Vid valet av intressentaktörer utgick vi från två kriterier. Aktörerna skulle som 
tidigare nämnt höra till de intressentgrupper som teorin kallar för externa och upplysta. 
Det andra kriteriet var att undersöka vanliga typer av intressentaktörer som de allra flesta 
10/24-bolag av denna typ kommer i kontakt med. Genom att undersöka vanliga typer av 
aktörer hoppas vi kunna öka generaliserbarheten i undersökningen. Våra slutliga 
undersökningsobjekt blev FöreningsSparbanken och Handelsbanken som representanter 
för intressentgruppen kreditgivare. Stat & kommun representeras av Skattemyndigheten 
och Länsstyrelsen. Den sista intressentgruppen som passade in i våra kriterier var 
leverantörer, där ansåg vi att ett försäkringsbolag även skulle uppfylla kriteriet som 
innebar att de flesta 10/24-bolagen skulle komma i kontakt med den typen av aktör. Vårt 
val av försäkringsbolag föll på Skandia.   
 
2.5 Datainsamling 
 
Utifrån den teoretiska referensramen utformades ett antal frågor som utgjorde grunden till 
intervjuguiden. Syftet med intervjuguiderna var att fungera som diskussionsunderlag 
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under intervjuerna. Samtidigt som vi konstruerade frågeguiden bokades tid för 
intervjuerna. Intervjuerna har genomförts med en person som har anknytning till 10/24-
bolag hos intressentaktörerna. På skattemyndigheten genomfördes dock en gruppintervju 
med två personer på deras initiativ. För att vara säkra på att täcka in alla områden vid 
intervju gick vi igenom teorikapitlet vid konstrueringen av intervjuguiden. På så vis 
försäkrades att alla väsentliga frågor för att besvara syftet fanns med. För att säkerställa att 
frågorna vid intervjuerna inte skulle misstolkas tog vi hjälp av medlemmar ur vår 
seminariegrupp för att kunna diskutera upplägget på frågorna. Vid diskussionerna med 
seminariemedlemmarna var det ganska lätt att finna frågor som var lämpliga eller direkt 
olämpliga. Genom att testa våra tilltänkta intervjufrågor har det bidragit till att vi har 
kunnat komponera frågor som verkligen är relevanta för att besvara syftet med uppsatsen. 
På det sättet har vi dessutom undvikit förvirring bland de intervjuade.  
 
För att öka tillförlitligheten har vissa åtgärder vidtagits. Vid undersökningar av olika slag 
kan det lätt uppstå fel på grund av slarv, förväxlingar eller andra liknande omständigheter. 
Med detta i åtanke genomfördes varje intervju var för sig och sammanställdes sedan direkt 
efteråt då allt fanns klart i minnet. Vi ansåg att det var bättre att sammanställa en intervju 
innan någon fler genomfördes för att vara säkra på att inte blanda ihop informationen. 
Dessutom kom vi överens med de intervjuade om att få återkoppling angående intervjun 
när vi sammanställt vårt material. På detta sätt minskades risken för missförstånd och 
feltolkningar. Vi valde också att göra personliga intervjuer för att eventuellt kunna få en 
blick av vart intervjun var på väg. I vissa fall kan det vara lätt att se om den intervjuade 
verkligen svarar sanningsenligt eller svävande på frågor. Vårt ämne behandlar egentligen 
inget som skulle kunna anses som känsligt för intressenterna och därigenom kan 
tillförlitligheten anses stärkas ytterligare. Vid intervjuerna förde vi noggranna 
anteckningar för att vara säkra på att fånga upp all information. 
 
2.6 Metodproblem 
 
I vår litteraturstudie hade vi relativt lätt att hitta teorier kring ämnet revision i allmänhet. 
Det var också ganska lätt att finna teorier kring intressenter men som då saknade den 
direkta kopplingen till revision. Det vi kom fram till från början var att det saknas skrivet 
material som tillgodoser den vetenskapliga höjd som är ett delkrav i uppsatsskrivandet. Att 
det saknas material med tillräcklig vetenskaplig höjd kommer från att lite forskning 
tidigare gjorts på området. Vi har därför fått rikta in oss på att använda det material som 
finns tillgängligt samt försöka hitta andra närbesläktade områden som kan användas för att 
knyta samman vår teoretiska referensram.  
 
2.7 Analysmetod 
 
Under arbetet med denna uppsats har den modell som vi presenterar i teorikapitlet legat 
till grund (se figur 3.5). Modellen har använts dels för att ta fram lämpliga teorier men 
även för att strukturera analyskapitlet. De teorier som redogörs i teorikapitlet är de som vi 
finner relevanta för att beskriva relationen mellan företag och dess intressenter. Teorierna 
behandlar även intressenternas behov av att få ta del av säkerställd information rörande 
företagets ställning. De kunskaper vi fick genom arbetet med teorikapitlet har sedan legat 
till grund för den empiriska undersökningen. Vid analysen av arbetet har vi börjat med att 
redogöra för den information som framkommit vid den empiriska undersökningen. Detta 
kopplar vi sedan till vad de befintliga teorierna på området säger. Avslutningsvis 
summeras allt detta i våra egna slutsatser.  
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3 TEORI 
 
I detta kapitel redogörs för de teorier som vi anser vara relevanta för att kunna besvara 
vårt syfte. Till en början behandlas grundläggande teorier rörande redovisning och 
information, för att sedan övergå till att behandla teorier om intressenterna och deras 
behov av revisionen. Kapitlet redogör även för hur revisionen kan ses som en 
kvalitetssäkrande åtgärd. Avslutningsvis kommer vi att knyta ihop och klargöra 
sambanden mellan dessa teorier i en analysmodell. 
 
3.1 Redovisning 
 
Alla företag har vissa skyldigheter för hur de skall redovisa sina affärshändelser. De lagar 
och regler som klargör skyldigheterna återfinns i den svenska Bokföringslagen (BFL) 
samt Årsredovisningslagen (ÅRL). Rekommendationer och praxis för hur dessa lagar och 
regler skall tolkas och följas har tagits fram av Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 
och Redovisningsrådet (RR). Enligt Bokföringslagen skall företagets bokföring upprättas i 
enlighet med god redovisningssed, vilket innebär att alla affärshändelser bokförs 
systematiskt och kronologiskt med tillhörande verifikationer. Genom att bokföra 
företagets affärshändelser i enlighet med god redovisningssed är det möjligt att kontrollera 
företagets ställning och resultat, enligt Bokföringslagen 5 kap, 1§. (FAR 2002). 
 
Lundén (1997) menar att redovisningen går att dela upp i två delar, beroende på dess syfte. 
De två delarna är intern och extern redovisning. Den interna redovisningen har som 
uppgift att underlätta planering och kontroll över ett företags verksamhet. I den externa 
redovisningen ingår bokföringen, årsbokslutet, årsredovisningen samt företagets 
delårsrapporter. De affärshändelser som har ägt rum under det gångna räkenskapsåret skall 
sedan, enligt Lundén, sammanfattas i företagets årsbokslut. Till skillnad från årsbokslutet 
är årsredovisningen offentlig och syftar till att ge information om företagets ställning till 
intressenterna. 
 
Årsredovisningen skall, enligt Lundén (1997) presenteras efter en viss standardiserad 
form. Lundén menar att det är många som är intresserade av den ekonomiska 
informationen som följer med ett företags årsredovisning. Warming-Rasmussen & Jensen 
(1998) konstaterar att de externa användarna består av flera heterogena grupper med olika 
intressen i företaget. De olika intressenterna ställer enligt Lundén olika krav på vad 
årsredovisningen skall innehålla och därigenom har standardiseringen uppkommit som en 
kompromiss utifrån deras krav. Hur årsredovisningen skall presenteras och vad den skall 
innehålla är lagstadgat i årsredovisningslagen. Utifrån den reviderade årsredovisningen 
skall det vara möjligt för intressenterna att fatta olika beslut rörande framtiden. För att 
intressenterna skall kunna finna och tolka informationen som presenteras är det viktigt 
med en standardisering av redovisningen. 
 
Huruvida redovisning kan anses vara sanningsenlig eller inte för Solomons (1991) och 
Tinker (1991) en debatt om. Salomons (1991) hävdar att redovisning tas fram av en 
självständig part som presenterar informationen som den ser ut i verkligheten och utan att 
hitta på något. Tinker (1991) har en annan uppfattning och anser att redovisaren alltid 
påverkas av olika parter och därför inte kan vara självständig och oberoende. Dessutom 
påverkas redovisaren enligt Tinker av tidigare erfarenheter och av uppdragsgivarens 
anvisningar och önskningar. Salomons har däremot uppfattningen att en redovisare inte 
påverkas av några yttre effekter och därför kan förmedla korrekt information. Dessutom är 
redovisaren bunden att följa vissa lagar och förordningar för att inte göra fel. 
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3.2 Information 
 
Information skall, enligt Kam (1990), syfta till att underlätta beslutsfattande i olika 
situationer. Han menar att relevans och tillförlitlighet är två kvaliteter som informationen 
måste besitta för att kunna fylla sitt syfte. För att informationen skall vara relevant vid 
beslutsfattande krävs att den kan reducera osäkerheten i beslutsprocessen. Information om 
historiska aktiviteter kan enligt Kam bidra till att minska osäkerheten och öka förmågan 
att förutse effekterna av framtida handlingar. Tillförlitligheten menar Kam består av de tre 
kriterierna, trovärdighet, verifierbarhet och neutralitet. Utöver relevans och tillförlitlighet 
menar Kam att även objektivitet är en viktig egenskap hos informationen.  
 
Enligt Badger (2002) är det företagets skyldighet att hålla intressenterna informerade om 
företagets ställning och utsikter för framtiden. Han menar att det alltid har varit viktigt för 
företag att kommunicera ärligt med dess intressenter, oavsett företagets storlek och 
ställning. Författaren menar vidare att företag som har god kommunikation till sina 
intressenter alltid har haft ett gott anseende. Badger hävdar även att informationsbehovet 
idag är högre för att kunna stabilisera de alltmer dynamiska marknaderna. Enligt 
Mastrandonas & Strife (1992) måste företagaren förstå vad intressenterna vill veta och 
varför för att kunna presentera rätt information. De menar vidare att det i grunden handlar 
om att förstå varför intressenten har ett intresse för företaget. 

3.2.1 Information genom årsredovisningen. 
 
Enligt Carmichael, Willingham & Schaller (1996) är årsredovisningen den viktigaste 
kommunikationen mellan företag och intressenter. Lönnqvist (2002) beskriver att nyttan 
med årsredovisningen är att bidra med information till intressenterna så att de kan fatta 
bättre beslut i frågor som rör företaget. Lönnqvist menar att intressenterna kan ställa sina 
egna prognoser om företagets utveckling utifrån informationen i årsredovisningen. Att 
visa upp företaget för de externa intressenterna genom årsredovisningen anser Bamber & 
Snowball (1992) ofta görs för att detta är ett gemensamt språk som båda parter förstår. 
Innehållet i årsredovisningen kan enligt Carmichael, Willingham & Schaller variera något 
mellan olika företag beroende på verksamhet och storlek. Oavsett hur avancerad 
redovisningen är så följer revisorns underskrift med och säkerställer informationen för 
företaget och dess intressenter. Intressenter förlitar sig enligt Boynton, Johnson & Kell 
(2000) på den reviderade information. Därför anser författarna att revisorn har ett viktigt 
ansvar gentemot intressenterna som använder den reviderade informationen. Pounds 
(2002) menar dock att den information som kan utläsas från den traditionella 
redovisningen är ofullständig för intressenterna. Han menar att den inte är tillräcklig för 
det informationsbehov intressenterna har. Istället bör redovisningen kompletteras med mer 
icke-finansiell information om företagets ställning.  
 
Lönnqvist (2002) menar att den historiska information som presenteras i årsredovisningen 
skall ligga till grund för intressenternas egna prognoser om hur företaget kommer att 
utvecklas. I några få fall är det dock den historiska informationen som intressenterna är 
intresserad av. Exempelvis fastställer skattemyndigheten företagets skatt för det gångna 
året utifrån det resultat som företaget har redovisat. På samma sätt grundas utdelningen till 
aktieägarna och andra eventuella bonussystem på de historiska siffrorna. 
 
Lönnqvist (2002) anser att det är ytterst viktigt att årsredovisningen och dess utformning 
är reglerad och lagstadgad. Om årsredovisningen inte var reglerad i lag skulle det enligt 
författaren finnas stor risk att företag förskönar informationen beroende på vad syftet är. 
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Detta skulle kunna resultera i att företag förvränger informationen och exempelvis 
redovisar ett högre värde på tillgångar vid förhandlingar om lån och krediter. Författaren 
menar att detta kan leda till att intressenterna, i detta fall banker, fattar felaktiga beslut och 
kan drabbas av förluster. För att undvika liknande scenarier och skydda företagets 
intressenter finns det enligt Lönnqvist en omfattande lagstiftning om vad och hur ett 
företag skall redovisa information. För att säkerställa att lagar, regler och praxis som finns 
på området efterlevs är företag skyldiga att låta revidera årsredovisningen innan den 
offentliggörs. Revisionsberättelsen skall enligt Lönnqvist även bifogas i årsredovisningen. 
Johansson & Östman (1992) anser att revisorernas granskning är viktig för den totala 
informationsprocessen och för att skapa säkerhet för intressenterna. Vidare hävdar 
författarna att den externa informationsanvändaren kan minska sin osäkerhet om företagets 
ställning genom revisorns granskning. 

3.2.2 Information som förtroendeskapare 
 
Enligt Swift (2001) är det i ett affärsförhållande viktigt att intressenterna har förtroende 
för företaget som de handlar med. Förtroende är enligt författaren en förutsättning för att 
nå stabila och långsiktiga relationer i ett förhållande mellan företag och dess intressenter. I 
ett sådant förhållande riskerar båda parter någonting samtidigt som de har någonting att 
vinna på samarbetet. Därför krävs att parterna har god information om varandra för att 
veta ungefär vilka risker de tar. 
 
Enligt Johansson & Östman (1992) är förtroende ett viktigt inslag i alla ekonomiska 
sammanhang. Utan förtroende är det troligt att det uppstår behov av kontrollmekanismer 
och regelsystem vilket i sin tur medför negativa effekter för ekonomiska funktioner. Det 
som kan bli följden av förtroendebrist är att tid- och kostnadskrävande processer måste 
användas för att styra upp verksamheten. Enligt författarna påverkar förtroende och 
användning av ekonomisk information varandra ömsesidigt. Genom ekonomisk 
information kan förtroende byggas upp. När det finns förtroende mellan parterna är inte 
risken stor för att parterna skall börja ifrågasätta varandra. Börjar frågetecken om den 
ekonomiska informationen uppstå så kommer förtroendet mellan parterna att minska. 
Exempelvis har förtroendet en avgörande roll när en långivare skall besluta om villkor och 
agerandet i övrigt. Enligt författarna utgör det som nämns ovan ett tryck på företag att 
kontinuerligt tillhandahålla en tillfredsställande bild av verksamheten till sina intressenter. 
 
Tomkins (2001) kallar den form av information som används för att skapa tillit och 
kontrollera relationen för typ 1 information. Han menar vidare att typ 1 information är 
viktig i ett inledande skede av en relation där det behövs information om exempelvis 
parternas kompetens och pålitlighet. Längre in i relationen handlar det snarare om 
information av typ 2 som behandlar hur samarbetet skall planeras rent praktiskt. I en 
relation mellan ett företag och dess intressenter är det av stor betydelse i vilken fas av 
relationen de befinner sig i. Enligt Tomkins skiftar behovet av den information som skapar 
tillit och förtroende till motparten beroende på i vilket skede relationen är. Tomkins 
beskriver behovet av information som ett inverterat U-samband. Han menar att det i 
inledningsfasen av relationen finns ett visst behov av information. I takt med att 
samarbetet tar fart och blir mer omfattande ökar behovet av informationen för att våga lita 
på motparten. När parterna har ett fungerande samarbete och har skapat ett förtroende för 
varandra minskar behovet av information igen. 
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Figur 3.1 Informationsbehov över tid. ( Tomkins, 2001) 
 
3.3 Företags intressenter 
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (1989) härstammar intressentmodellen från Chester I 
Barnard´s studier inom organisationsteori. Barnard beskrev organisationen som ett system 
av medvetet samordnade aktiviteter mellan två eller flera personer. Författaren menar att 
en organisation uppstår när fysiska eller juridiska personer är beredda att på något sätt 
bidra till organisationens verksamhet och kan kommunicera med varandra för att uppnå ett 
gemensamt mål. De som ingår i en organisation och bidrar med något till verksamheten 
kallar Barnard för intressenter. Kring ett företag finns det ett flertal fysiska och juridiska 
grupper som är villiga att ingå utbytesrelationer med företaget. Dessa presenteras och 
illustreras vanligtvis med intressentmodellen. Se figur 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Intressentmodell. 
 
Mellan ett företag och dess intressenter finns enligt Bruzelius & Skärvad (1989) ett 
ömsesidigt beroendeförhållande. Författarna menar att ett företag är beroende av att 
intressenterna är villiga att bidra med olika saker till företagets verksamhet, samtidigt som 
intressenterna är beroende av företaget för att få sina behov tillfredsställda. 
Beroendeförhållandena kan vara av olika grad. Några vanliga utbytesrelationer kan enligt 
författarna se ut på följande sätt: 
 

• Kreditgivarna bidrar med kapital till verksamheten och vill i gengäld få ränta och 
regelbundna amorteringar. 
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 REVISION 
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• Stat & kommun erbjuder företaget samhällstjänster av olika slag och vill då i 
gengäld få samhällsansvariga företag som betalar skatt för sina vinster. 

• Leverantörer förser företaget med varor och vill då ha en kompensation i form av 
en säker kund med hög betalningssäkerhet. 

 
Beroende på företagets ställning och i vilken fas de befinner sig i kommer även aktörerna 
inom de olika intressentgrupperna att skifta. En intresseaktör som alltid har ett konstant 
intresse i företaget är skattemyndigheten som vid varje räkenskapsårs slut skall försäkra 
sig om att de får in den skatt som företaget är skyldiga att erlägga. Vissa aktörer kan bli 
företagets intressenter på grund av speciella händelser. En sådan aktör kan till exempel 
vara kronofogdemyndigheten. De blir intressenter i vår bemärkelse endast om företaget 
hamnar i obestånd eller har betalningskrav hängande över sig. 

3.3.1 Balans i modellen 
 
Bruzelius och Skärvad (1989) menar att intressentmodellen av vissa kan anses förespråka 
en harmonisyn. Alla intressenterna har olika intressen och utbytesrelationer med företaget. 
Dessa kan ofta stå i motsats till varandra, exempelvis kan de anställda kräva högre lön 
vilket gör att ägarnas avkastning minskar. Författarna menar att det är viktigt att uppnå en 
maktbalans mellan de olika intressenternas krav. En viss intressents särintresse får inte 
uppnå för stor genomslagskraft eftersom det kan leda till ett sämre förhållande för övriga 
intressenter. Detta menar författarna i värsta fall kan hota hela verksamheten. Författarna 
menar även att det är viktigt att uppnå en balans mellan bidrag och belöning, vilket 
innebär att intressenten måste få en belöning som motsvarar det bidrag som de 
tillhandahåller verksamheten. Exempelvis vill bankerna ha en ränta som motsvarar den 
risk de åtar sig genom att låna ut kapital till ett företag. 
 
Reavill (1997) menar att det är företagsledningens roll att agera intressebalansör mellan de 
olika intressenternas krav och önskemål. Även Samuelsson (1979) menar att 
företagsledningen skall fungera som medlare och mäklare mellan intressenterna och bör 
ha som mål att uppnå en intressebalans. Därför bör företagsledningen se till helheten och 
inte enbart till en intressents individuella önskemål för att kunna uppnå en långsiktig 
konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Bruzelius & Skärvad (1989) menar att grunden 
för att åstadkomma och bibehålla samordnade aktiviteter är att kommunicera ut 
information till företagets intressenter. 
 
3.4 Revision 
 
Revisionen syftar enligt FAR (1994) främst till att se om de affärshändelser som har skett i 
företaget har redovisats på rätt sätt och om de redovisade siffrorna rörande företagets 
ekonomi ger en riktig bild av företagets ställning. Revisionen syftar även till att klargöra 
hur styrelse och verkställande direktör har skött förvaltningen av företaget.  Carmichael, 
Willingham & Schaller (1996) menar att revisionen utförs genom en oberoende 
granskning av speciella affärshändelser i företaget. Enligt FAR skall revisionen utmynna i 
en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om årsredovisningens innehåll och företagets 
förvaltning. Målet med revision är enligt FAR att revisorn skall medverka till att en 
trovärdig information om företagets ställning och förvaltning presenteras.  
 
Enligt Boynton, Johnson & Kell (2000) ger revision fördelar till det reviderade företaget. 
Författarna menar att den självständiga revisorn kan ge förslag till förbättringar av 
företagets kontrollverktyg och förbättringar av processer i företaget. Detta är särskilt 
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värdefullt för de små och medelstora företagen. FAR (1994) menar att den 
kvalitetsstämpel som revisionen utgör kan vara nödvändig då många av företagets 
intressenter fattar stora och avgörande beslut utifrån den information som presenteras i 
årsredovisningen. Även Carmichael, Willingham & Schaller (1996) menar att det är 
viktigt att säkerställa den information som redovisas innan denna presenteras för 
intressenterna. Seow (2001) menar att revisionen inte bara säkerställer utan också 
förbättrar kvaliteten på informationen.  

3.4.1 Revision som kvalitetssäkring 
 
Enligt FAR (1994) kan revisionen ses som en kvalitetsstämpel på ett företags 
årsredovisning. Kvalitetsstämpeln säkerställer informationen som företaget lämnar ut till 
sina intressenter. Sandholm (1988) anser att intressenternas kvalitetsuppfattning styrs av 
förväntningar. Om det som företaget presenterar uppfyller förväntningarna blir 
intressenterna förmodligen nöjda och anser att produkten har bra kvalitet. Karlsson & 
Söderstedt (1997) anser att de flesta företag som inför kvalitetssystem tycks ha kunden i 
fokus. Även Nordkvist (1996) vidhåller att en kvalitetssäkring bygger på att sätta kunden i 
fokus.  
 
ISO är en av de mest kända certifieringarna enligt Karapetrovic & Willborn (2001). ISO 
certifieringen grundar sig på att företaget självständigt väljer att presentera sin situation. 
Trots att certifieringen är frivillig anser författarna att antalet användare har ökat lavinartat 
sedan mitten av 1980-talet. Kvalitetscertifiering leder enligt Karapetrovic & Willborn 
bland annat till en konkurrensfördel samtidigt som den leder till kontinuerliga 
förbättringar av det enskilda företagets processer. Enligt Johnson (2000) bidrar 
certifieringsgranskningen till att felaktigheter uppmärksammas och korrigeras, vilket i sin 
tur leder till att kunskapen förbättras. Enligt Nordkvist (1996) innebär kontrollsystemen 
vid en certifiering att en stor genomströmning av information och utbildning av personal 
sker. Från början var revisionen vid en certifiering enligt Bergman & Klefsjö (1995) en 
intern företeelse.  Idag däremot anlitar de flesta företagen enligt författarna en oberoende 
extern granskare till revideringen för att detta inger större trovärdighet mot företagets 
intressenter.  
 
Enligt Nicolau och Sellers (2002) har kvaliteten blivit ett viktigt konkurrensmedel för 
företag. Författarna har genomfört en undersökning om hur den spanska aktiemarknaden 
reagerar på en kvalitetscertifiering. Studien visar på klara samband mellan en certifiering 
och att värdet på aktierna ökar. Detta skulle enligt författarna tolkas genom att risken för 
att satsa pengar i företagets minskar eftersom processerna i företaget är säkerställda.  

3.4.2 Revision för intressenterna. 
 
FAR (1994) menar att det inte bara är företagets ägare som har nytta av revisionen. Även 
företagets övriga intressenter såsom kreditgivare, stat & kommun, leverantörer med flera 
som inte har lika bra insyn i företagets verksamhet har därför stor nytta av att den 
redovisade information är reviderad och ger en rättvisande bild av företagets ställning. 
 
Enligt Carmichael, Willingham & Schaller (1996) når ett företag sina mål genom att nyttja 
mänskliga och ekonomiska resurser. Ofta kommer de ekonomiska resurserna genom 
externa individer eller grupper, alltså intressenter, trots att dessa egentligen är relativt 
långt ifrån den interna processen och besluten i företaget. Boynton, Johnson & Kell (2000) 
anser att revision ger många ekonomiska fördelar för företag. Att stora företag som till 
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exempel IBM är villiga att satsa cirka tio miljoner dollar årligen på revision för att 
bibehålla tillgång till kapitalmarknaden är ett tydligt exempel. Vidare anser författarna att 
små företag oftast använder sin revision för att erhålla banklån eller för att finna andra bra 
finansieringsmöjligheter. Genom att visa upp företagets finansiella situation via en 
reviderad årsredovisning kan det bidra till att intressenter som satsar pengar i företaget kan 
erbjuda lägre ränta eller sänka sina krav på avkastning. Enligt författarna kan detta liknas 
med att delar av risken för intressenterna reduceras genom att den givna informationen 
från företaget är granskad av en revisor.   
 
Boynton, Johnson & Kell (2000) påpekar att revision grundas på historiska fakta och 
därför inte ger någon direkt ny information till företagets intressenter. Men hur som helst 
ger informationen säkerhet till intressenterna genom att den begränsar möjligheterna för 
företaget att visa upp falsk information. Författarna anser vidare att vetskapen om 
revisorns uppgift medför att ledningen och de anställda i det reviderade företaget undviker 
att göra felaktigheter i redovisningen. Dessutom är det troligt att ledningen i det 
reviderade företaget utför och tillhandahåller mer sanningsenliga rapporter för att de 
känner till granskningen. Även Carmichael, Willingham & Schaller (1996) menar att 
revision bidrar till att intressenterna får mer tillförlitlig information om ledningens 
handlande och företagets ställning, än vad som skulle vara fallet utan revision.  
 
Cassel (1996) anser att behovet av revision är väldigt stort för att kunna säkra kvaliteten 
på informationen som används för beslutsunderlag av företagets intressenter. Han menar 
att revisionen utgör en stor nytta, men det finns en risk att intressenterna litar för mycket 
på informationen som är reviderad, vilket kan leda till att vissa felaktigheter inte upptäcks. 
Seow (2001) menar att användare av ekonomisk information ofta ser revisorns granskning 
som en försäkran mot förluster, om de bara litar på informationen. Cassel menar vidare att 
intressenter inte bör lita blint på en reviderad årsredovisning med tanke på hur dagens 
revisionsuppdrag ser ut. Idag förväntas en revisor stödja klienterna med långtgående 
rådgivning och därefter granska resultaten av sina egna råd. Samtidigt menar författaren 
att det förväntas att revisorn utför omfattande granskningar oavsett kostnaden trots att 
även revisionsbyråerna är verksamma på en efterfrågestyrd marknad. 
 
Cassel (1996) ställer sig även frågan om vilka effekter en slopad revisionsplikt skulle 
medföra ur ett samhällsperspektiv. Författarens åsikt är att det finns en stor risk att det 
sker en dramatisk ökning av felaktig och vilseledande information som inte påtalas. Detta 
menar han skulle leda till att intressenterna kan få dåliga beslutsunderlag vilket i sin tur 
resulterar i en marknad präglad av misstro. Med dessa argument menar Cassel att det är av 
yttersta vikt med en oberoende granskning av den information som ett företag redovisar. 

3.4.3 Intressenternas behov av revision 
 
Om ett företags redovisning har granskats genom revision så har informationen 
säkerställts. Revisionen medför att intressenterna i de allra flesta fall vågar lita på 
informationen som presenterats. Utan revision är det möjligt att intressenterna skulle 
behöva ta del av betydligt mer information för att kunna skapa en bild av företagets 
ställning. Revision kan med andra ord sägas minska intressenternas informationsinsamling 
eftersom de direkt får den information de vill ta del av och samtidigt vet att den är korrekt 
framtagen. Genom att begränsa informationen till det väsentliga undviker intressenterna 
att fastna i insamlingsfasen av information som enligt Brunsson (1982) är en farhåga vid 
försök att fatta ett rationellt beslut. Brunsson menar att ett helt rationellt beslut är nästan 
omöjligt att fatta eftersom det kräver exakt rätt mängd information. Författaren beskriver 
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informationsinsamlingen som ett vanligt problem vid beslutsfattande och menar att 
beslutsfattaren antingen samlar in för mycket eller för lite information för att beslutet skall 
vara helt rationellt. Genom att rätt och relevant information presenteras direkt kan 
revisionen antas bidra till att de beslut som fattas blir mer handlingsrationella eftersom 
beslutsprocessen blir kortare om intressenterna vågar lita på informationen. 
 
Enligt FAR (1992) har intressenter olika starkt behov av att företag granskas av en revisor. 
De som anses ha störst behov av revision är de externa och upplysta intressenterna. 
Exempel på externa intressenter är enligt Bergström & Lumsden (1993) banker, stat & 
kommun och myndigheter. Den andra sortens intressenter enligt författarna är interna, det 
vill säga ägaren och företagsledningen. I mindre företag har oftast ägaren och 
företagsledningen en god insikt i verksamheten och har därför inte ett direkt behov av 
revision, enligt FAR (1994). Kam (1990) delar upp intressenterna på ytterligare två sätt, 
den naiva och den upplysta. Den naiva förstår inte eller saknar förmågan att tolka den 
finansiella informationen som lämnas av företaget. Den upplysta däremot har tillräcklig 
kunskap och kan själv bilda sig en uppfattning om företaget utifrån den information som 
presenterats. I modellen nedan illustreras hur stort behovet av revisionen är för de olika 
intressenterna till små aktiebolag. Ju starkare linje runt intressenten desto större behov av 
revisionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Revisionsintressenter för småföretag. 
 
Som tidigare nämnts har intressenterna olika behov och nytta av att information är 
reviderad. Figuren ovan illustrerar ett lågt behov av revision för både ägare och 
företagsledning i små företag. Detta beror, som nämnts ovan, på att de redan har god insikt 
i företaget. De har således inget direkt behov av en revision. Kunder och leverantörer har 
ett visst behov av att informationen de tar del av är reviderad eftersom denna ligger till 
grund för bedömningar om företagets leveranssäkerhet och betalningsförmåga. 
Information som är reviderad skapar säkerhet för dessa intressenter vid beslut rörande 
företaget. FAR (1994) menar vidare att även de anställda har en viss nytta av att företaget 
har granskats av en revisor. De anställdas nytta med revisionen är mer av känslomässig 
och personlig karaktär. Vetskapen om att ett företag visar tillförlitlig information skapar 
trygghet för de anställda.  
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De intressenter som har det största behovet av att företagets information har blivit 
reviderad är kreditgivare samt stat & kommun. Kreditgivarna skall delvis utifrån den 
information som årsredovisningen delger bedöma hur kreditvärdig företaget är och hur 
stor risk de tar genom att bevilja företaget lån och krediter. Stat & kommun kan bestå av 
ett flertal intressenter i sig. En myndighet som alltid har ett behov av att företagets 
ekonomiska information är reviderad är skattemyndigheten. De grundar sina skattekrav på 
det redovisade resultatet och är därför väldigt beroende av att informationen är säkerställd 
av en oberoende part. Andra myndigheter kan ha behov av revision vid beräkning av olika 
stöd och bidrag till företaget. Kreditgivare och stat & kommun är förutom de 
intressenterna med störst behov av revision också de som generellt sett har den största 
kunskapen att tolka och använda ekonomisk informationen från företag, vilket Kam 
(1990) menar är en förutsättning för att ha ett behov av revision. 
 
Utifrån detta resonemang kan vi utläsa ett tänkbart samband mellan hur stor risk 
intressenterna tar med att ingå en utbytesrelation med ett företag och intressentens behov 
av att få den ekonomiska informationen säkerställd av en revisor. Sambandet ser ut som 
modellen nedan visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Revisionsbehov  
 
3.5 Teorisammanfattning 
 
Den modell som illustreras nedan skall fungera som en vägledning genom arbetet med 
uppsatsen. Modellen skall åskådliggöra vilken väg informationen går från företaget till 
dess intressenter för att skapa ett förtroende samt vilken alternativ väg som finns. För att 
ett företag skall kunna överleva och utvecklas krävs att de har en god relation till sina 
intressenter. Denna relation kan liknas vid en utbytesrelation där båda parterna satsar 
något till relationen men också har krav på motprestationer. För att intressenterna skall 
kunna beräkna för- och nackdelar med att ingå i relationen krävs information om företaget. 
Denna information utgörs ofta av den årsredovisning som företaget presenterar.  
 
Hur företagets årsredovisning skall utformas och vad den skall innehålla är reglerat enligt 
lagar för att intressenterna skall vara säkra på att få ta del av den information som de har 
behov av. Eftersom intressenter grundar sin relation med företag utifrån denna sorts 
information har ett behov uppstått av att en oberoende revisor skall granska företaget och 
säkerställa det som presenteras i årsredovisningen. Beroende på om intressenten är intern 
eller extern, naiv eller upplyst varierar behovet av att få informationen granskad. Även 
andra faktorer som i vilken fas relationen är och hur stor risk relationen innebär påverkar 
behovet av att få informationen reviderad. Generellt kan sägas att utan en oberoende 
granskning skulle intressenterna behöva ta del av betydligt mer information rörande 
företaget för att skapa ett förtroende innan de ger sig in i någon relation. Denna 
information skulle också behöva kontrolleras för att intressenterna skall kunna lita på den. 
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Genom att intressenterna får ta del av en redovisning som är granskad och säkerställd 
begränsas behovet av ytterligare information. Detta gör att de kan nå en ökad 
handlingsrationalitet i beslut rörande företagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Analysmodell 
 
Modellen visar hur informationen presenteras i årsredovisningen. Det kan tänkas att vissa 
störningar kan påverka den information som presenteras. Dessa störningar kan bero på 
medvetna eller omedvetna fel, det vill säga manipulation eller helt enkelt okunskap. Med 
en revision av årsredovisningen så påpekas och korrigeras dessa störningar, vilket gör att 
informationen är säkerställd när intressenterna tar del av den. Utan revisionen så tar 
intressenterna del av informationen med eventuella störningar vilket gör att de behöver 
ytterligare information. För att vara helt säkra och våga lita på den information som 
företaget presenterar kan intressenterna i vissa fall vara tvungna att kontrollera den. Med 
modellen försöker vi att illustrera tänkbara steg för att skapa förtroende för företaget både 
med och utan revision. Som modellen visar så krävs det fler steg för att uppnå förtroende 
om redovisningen inte är reviderad, därigenom kan revisionen sägas skapa en viss 
handlingsrationalitet i relationerna mellan företag och dess intressenter. Utifrån de teorier 
som ligger till grund för denna modell tror vi oss avslutningsvis kunna dra slutsatser som 
skall besvara vårt syfte. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av den empiriska undersökningen. 
Kapitlet är uppdelat i tre delar, kreditgivare, stat & kommun och leverantörer. Varje del 
börjar med en kort presentation av de aktörer vi har intervjuat och deras relation med 
10/24-bolag. Vi kommer dessutom att redogöra för hur de olika intressenterna ser på 
revisionspliktens borttagande. De intressenter som är undersökta är 
FöreningsSparbanken och Handelsbanken som representerar intressentgruppen 
kreditgivare. Stat & kommuns åsikter har erhållits från Skattemyndigheten och 
Länsstyrelsen. Även leverantörer har varit en del i undersökningen genom 
försäkringsbolaget Skandia. Kapitlet avslutas med en empirisammanfattning. 

4.1 Kreditgivare 
 
Intressentgruppen kreditgivare har i denna undersökning representerats av 
FöreningsSparbanken och Handelsbanken. Intervjuerna har genomförts med en person på 
företagsavdelningen på respektive bank. På Handelsbanken intervjuades David Jones som 
är ansvarig för företagsmarknaden och på FöreningsSparbanken intervjuades Staffan 
Bergdahl som jobbar mot företagskunder. Både Bergdahl & Jones uppger att en stor del av 
företagen som är bankkunder passar in i beskrivningen 10/24-bolag. Enligt Bergdahl är 
nästan alla av bankens företagskunder av denna typ. Jones uppskattar att cirka 50 procent 
av bankens företagskunder är 10/24-bolag. Både FöreningsSparbankens och 
Handelsbankens relation till företag består av att leverera ett flertal produkter. Dessa 
produkter består av diverse banktjänster, däribland lån och kreditgivning som utgör de 
mest komplexa och riskfyllda produkterna.  

4. 1.1 Information  
 
Informationen som FöreningsSparbanken tar del av vid en relations inledning utgörs bland 
annat av affärsplan och årsredovisning. Bergdahl påpekar även att banken försöker skapa 
en egen bild av företagaren genom en personlig kontakt med denne. Även Jones påpekar 
att relationen till kunden är viktig och menar vidare att de ser på relationerna som ett 
”äktenskap” där det är viktigt att tro på en långsiktig relation mellan bank och kund.  
 
I en befintlig relation med ett företag påverkas FöreningsSparbankens informationsbehov 
av hur djup och omfattande relationen är. Vid stabila relationer används räkenskaperna till 
viss del men Bergdahl påpekar att den absolut viktigaste sortens information kommer från 
den ”nära” relation som skapas med kunden. En relation skall enligt Bergdahl bygga på 
förtroende. Vid kreditgivning måste banken säkerställa att det som lånas ut kan betalas 
igen. Vid det fallet bedöms ett företag ur två olika riskperspektiv. Det första är en 
bedömning av risken att företaget misslyckas med sin verksamhet. Den andra bedömning 
är att se hur stor risken är att banken inte får igen det lånade kapitalet om företaget 
misslyckas. Vid den första är det särskilt viktigt att lära känna företagaren, organisationen, 
affärsidén och affärsplanerna. Vid den andra riskbedömningen är det viktigt att känna till 
vilka säkerheter som finns i företaget. I det fallet utgör tillgångarna en viktig post. 
Värderingar vid kreditprövning görs enligt Bergdahl årligen för att vara säker på var 
banken har sina kunder. Banken följer dessutom upp företagen löpande under året.  
 
Handelsbanken har enligt Jones ett stort behov av information om sina företagskunder. 
Mycket av informationen finner de i årsredovisningen men de har även tillgång till andra 
informationskällor som exempelvis Upplysningscentralens databas där de automatiskt ser 
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viktiga händelser rörande företag. Även Bergdahl nämner Upplysningscentralen som en 
viktig informationskanal. Databasen flaggar löpande för händelser som är viktiga att 
känna till. Det är bland annat möjligt att se betalningsanmärkningar, ägarskiften och 
styrelseförändringar. Det som enligt Jones är särskilt viktigt att titta på i en årsredovisning 
är balansräkning, nyckeltal, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. 
 
Beroende på kundernas storlek delar Handelsbanken in dem i två olika segment baserat på 
utlåningens storlek. Kunder där Handelsbanken har en utlåning på mer än en miljon ingår i 
en årlig limitdragning. Jones nämner att informationsbehovet skiljer sig åt mellan 
segmenten. Kunder som lånar mindre än en miljon har en något enklare uppföljning. 
Handelsbanken går igenom företagets årsredovisning noggrant minst en gång per år i 
samband med limitdragningen. De försöker även att skapa en viktig personlig kontakt med 
företagaren genom att tilldela kunden en företagsrådgivare hos banken. Det är samma 
person som är ansvarig för uppföljningen av engagemanget i företaget. För de större 
kunderna krävs en mer avancerad uppföljning. Det innebär att banken granskar 
årsredovisningen både noggrannare och oftare samt att de tar del av fler delrapporter under 
året. Vidare besöker de företaget för att få en bild av verksamheten. 
  
I de relationer som Handelsbanken har med sina kunder behövs olika sorters information. 
Den information som behövs delar Jones in i fyra punkter. Dessa punkter utgör också 
stegen som banken går igenom vid alla relationer: 
 

1. Entreprenören: Att lära känna och bygga en bild av vilken typ av person som 
driver företaget. 

2. Affärsidén: Se om det verkar finnas en bra idé att bygga vidare kring. 
3. Kalkyler: Så mycket ekonomisk information som möjligt, både historisk och 

aktuell. 
4. Säkerheter: Se på balansräkningens tillgångssida för att veta vilka möjligheter de 

har att få igen det satsade kapitalet vid en likvidering. 
 
Både Bergdahl & Jones påpekar att det som går att utläsa från årsredovisningen är gammal 
information som de borde känna till innan den presenteras förutsatt att relationen mellan 
parterna är god. Jones anser att banken skall vara bland de första att ta del av information 
rörande ett företag. Om de får ta del av informationen via massmedia är det ett 
misslyckande i relationen. Bergdahl belyser att det kan visas upp en hel del i en 
årsredovisning beroende på vilken ståndpunkt företaget och revisorn har för framtiden. 
Enligt Bergdahl skulle risken att misstolka liknande information kunna undvikas förutsatt 
att relationen mellan parterna är bra. 

4.1.2 Behov/Nytta med revisionen 
 
Enligt Bergdahl riktar sig revision främst till företaget i fråga men även intressenterna kan 
ha nytta av revisionen. Jones däremot anser att revisionen främst riktar sig till 
intressenterna men att även företagen kan dra nytta av den. Jones tror att de företagare som 
är kunniga inom redovisningsfrågor lättare kan acceptera revisionsplikten och se den som 
bekräftelse. Härigenom blir revisionen också billigare. Det är snarare de företagare som 
har dålig kunskap och kontroll som får dras med de stora kostnaderna. Bergdahl menar att 
revision är viktig för att intressenterna skall kunna försäkra sig om att redovisningen 
verkligen stämmer överens med verkligheten. Bergdahl anser även att säkerheten skapar 
ett förtroende för företaget och att revisionen fungerar som kvalitetssäkrare. Ur detta 
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perspektiv anser Bergdahl att revisionen har blivit allt viktigare under de senaste åren med 
tanke på börsras, IT-bubblor och redovisningsskandaler.  
 
Bergdahl anser att revisionsbehovet är större vid relationer med okända företag än då 
banken redan har en god insikt i företagets verksamhet. Efter ett par år i relationen kan 
revisionen ses som mindre viktig. Han säger även att vetskapen av att en redovisning är 
reviderad skapar ett visst förtroende för den, men menar samtidigt att man bör ta 
revisionen med en nypa salt med tanke på att revisorns smärtgräns är ganska hög. 
Bergdahl tror att revisorn drar sig för att skriva en oren revisionsberättelse alldeles för 
länge. Därför anser han att en reviderad redovisning kan ge en missvisande bild av 
företaget. Jones anser att behovet av revisionen kvarstår oberoende av hur stark relationen 
är. Det som blir skillnaden vid en lång relation hos Handelsbanken är att de redan har 
kännedom om de två första stegen men revisionen krävs fortfarande för de två sista stegen. 
För att steg tre och fyra skall kunna göras tillförlitliga menar Jones att det är viktigt att 
någon utomstående har granskat siffrorna. Han menar att mycket av kreditgivningen är 
personrelaterad men att man aldrig kan bortse från den ekonomiska informationen. 
Jämförelser mellan olika år är en bra måttstock som kan användas.  
 
Både Bergdahl & Jones belyser att revisorn kan vara ett bollplank som ger bra information 
till ett företag. Revisorerna har trots allt en bred erfarenhet, kunskap och kompetens. Om 
ett företag visar upp en oren revisionsberättelse för banken krävs enligt Bergdahl en 
diskussion med företagaren och revisorn för att gå till botten med problemet. Även 
Handelsbanken träffar ofta kunden och dennes revisor för att reda ut oklarheter.  

4.1.3 Revisionspliktens  borttagande och dess konsekvenser 
 
Om revisionsplikten skulle försvinna anser Bergdahl att banken inte i någon större 
utsträckning skulle behöva mer information än idag. Han tror dock att banken i vissa fall 
själva skulle behöva kontrollera att uppgifterna stämmer. Att det skulle krävas någon 
ytterligare information är inte sannolikt eftersom banken alltid är i behov av att ha tillgång 
till all information för att kunna göra en korrekt helhetsbedömning av företaget. Jones 
däremot anser att ett borttagande skulle medföra en stor osäkerhet för alla intressenter. De 
flesta nyckeltal som används tas fram genom siffror i redovisningen. Skulle informationen 
inte vara säkrad med hjälp av revision skulle det med andra ord ge konsekvenser även på 
nyckeltalen. Jones tror att starka företag även i fortsättningen skulle ge bra redovisningar 
trots att revisionsplikt försvann. Däremot tror han att de företag som har det ekonomiskt 
knackigt skulle kunna hålla skenet uppe för att vinna tid vid problem.  
 
Vid ett borttagande av revisionsplikten skulle enligt Jones en viktig varningssignal 
försvinna. Dessutom skulle redovisningen tappa en kvalitetsstämpel. Informationen skulle 
eventuellt kunna bli helt irrelevant. Därmed anser Jones att det skulle bli nödvändigt att 
söka mer information för att fatta korrekta beslut. Om banken får göra en ytterligare 
informationssökning för att säkerställa informationen eller om de måste höja riskräntan är 
frågan. Att titta på de viktiga tillgångsposterna i balansräkningen och säkerställa att de 
existerar samt vilket värde de har skulle definitivt vara viktigt om revisionsplikten 
försvinner.  
 
Om revisionsplikten tas bort skulle det påverka intressenterna på olika sätt menar 
Bergdahl. Många skulle antagligen ställa nya krav på företagen. Hur detta skulle påverka 
FöreningsSparbanken är enligt Bergdahl oklart. Han anser att relationen till företaget och 
vetskapen om vem som utför uppgifterna skulle bli ännu viktigare. Ett alternativ skulle 



 EMPIRI  
 
  

20 

kunna vara att kräva att företagen har kompetent redovisningspersonal eller använder sig 
av redovisningsbyråer som säkerställer informationen. Både Bergdahl & Jones anser att 
det kunde vara möjligt att banken ställer vissa krav på företag om revisionsplikten 
försvann. De tror att banken eventuellt skulle kunna kräva en revidering av företaget innan 
någon ny relation ingås. Ett företag med betryggande verksamhet och bra relation skulle 
enligt Jones eventuellt kunna undgå revisionsplikten men däremot de företag som ligger 
på gränsen skulle antagligen bli ”bestraffade” i form av riskräntor eller revisionstvång. 
Bergdahl anser däremot att relationen kan ersätta revisionsplikten. I de relationer där det 
finns ett ömsesidigt förtroende har revisionskontrollen en mindre betydelse. Däremot är 
den ekonomiska informationen avgörande vid relationsbyggande med nya kunder. 
 
En kvalitetscertifiering på frivillig basis skulle enligt Bergdahl kunna fungera som ett 
alternativ. Enligt Bergdahl vore det viktigt att tänka på att det är företaget som sätter upp 
målen och därför vara kritisk till om det är bra. Dessutom måste ett företag som vill 
behålla certifieringen få den granskad med jämna mellanrum för att kunna visa upp att den 
efterföljs. Bergdahl anser att banken skulle vilja ha en extern part som granskar siffrorna 
för att de skall kännas fullkomligt tillförlitliga. Jones anser att en kvalitetscertifiering inte 
skulle utgöra något alternativ till revisionen, möjligtvis ett plus i kanten. Enligt Jones ger 
revisionen som den är idag en rättvis bild av företaget.  
 
Jones tror inte att det enbart skulle vara intressenterna som drabbas av informationsbrist 
om revisionsplikten försvinner utan även de små företagen skulle försättas i en svår 
situation. Jones anser att de flesta leverantörer idag har kunskap att titta på ekonomisk 
information för att säkerställa sina leveranser. En leverantör saknar i jämförelse med en 
bank en säkerhet vid en eventuell konkurs. Antagligen skulle de flesta viktiga intressenter 
kräva någon form av granskning från en oberoende part för att kunna etablera samarbete. 
Både Bergdahl & Jones är övertygade om att kontroll, avgifter, räntor och dylikt skulle 
öka i sådan omfattning att det inte fanns något att vinna för företagen med borttagande av 
revisionsplikten. Det skulle med andra ord kosta lika mycket för ett företag trots att 
revisionsplikten försvinner.  
 
4.2 Stat & kommun 
 
Genom att undersöka Skattemyndigheten och Länsstyrelsen hoppas vi kunna fånga in 
åsikter från två vanliga aktörer ur intressentgruppen stat & kommun. De såkallade 10/24-
bolagen kommer årligen i kontakt med Skattemyndigheten när de betalar sina skatter. 
Ekonomiska stöd och bidrag som är vanliga för liknande företag kan sökas och beviljas av 
Länsstyrelsen. 
 
På Skattemyndigheten intervjuades Christer Forsmark och Roger Sandberg. De jobbar 
som skatterevisorer. En skattrevisor granskar de redan reviderade årsredovisningar utifrån 
skattetekniska aspekter. Utöver annan kontroll granskas även företag med orena 
revisionsberättelser. När en revisor avger en oren revisionsberättelse skickas denna till 
Skattemyndigheten för kännedom. Om Skattemyndigheten vid sin kontroll eller 
skatterevision finner allvarliga brister i den ursprungliga revisionen är de skyldiga att 
anmäla revisorn till revisorsnämnden. Skatterevisorer granskar med andra ord den vanliga 
revisorns arbete även om aktörerna påpekar att detta endast är en biprodukt i arbetet. På 
Länsstyrelsen intervjuades Thord Lundmark som handlägger utvecklings- och 
landsbygdsstöd för företag i Norrbottens län. Bidragen är till för att underlätta 
finansieringen för företag vid större investeringar. Länsstyrelsen handlägger 800-1000 
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ärenden per år. Av dessa uppskattar Lundmark att cirka 75 procent söks av företag av 
typen 10/24-bolag. 

4.2.1 Information 
 
Skattemyndigheten har enligt Forsmark & Sandberg tillgång till mycket information 
utöver årsredovisningen. De har ett såkallat basregister som visar företagets ägare, 
styrelse, firma med mera. Företag lämnar preliminär uppgifter som underlag för 
beskattning i viss form och månatligen redovisning för moms, sociala avgifter och 
preliminärskatt. Därför är det möjligt att titta på de deklarerade skatterna som sedan kan 
kontrolleras mot balans- och resultaträkningarna. Ibland använder skatterevisorerna de 
orena revisionsberättelserna som lämnats av den vanliga revisorn som ett av flera 
urvalsinstrument för kontroll.  
 
Lundmark anser att länsstyrelsen jobbar likt banker och andra finansiärer. Vid ett beslut 
granskas allt från affärsplaner och idéer till budgetar, årsredovisningar och framtida 
prognoser. Det är enligt honom möjligt att dela upp informationen på bakgrund, nuläge 
och framtid. Lundmark säger att de även använder ett dataprogram med information om 
Sveriges alla företag grundat på årsredovisningen. Med hjälp av detta program är det lätt 
att kontrollera företagets ställning. Vid ett beslut är länsstyrelsen alltid i kontakt med 
övriga finansiärer. Länsstyrelsen fattar inget beslut om stöd innan alla andra finansiärer 
gett klartecken för satsningen. Avslutningsvis diskuteras ofta projektet gemensamt mellan 
alla parter och därmed blir förtroendet för projektet helt avgörande för utfallet. Lundmark 
menar att han själv försöker bilda en uppfattning om företaget genom personliga kontakter 
och arbetar därför ungefär två dagar i veckan med att besöka aktuella företag.  

4.2.2 Behov/Nytta med revisionen 
 
Lundmark anser att revisionen riktar sig till både företaget och dess intressenter men 
menar att företagen får ut för lite av den. Företagen får med rimlig säkerhet veta om 
redovisningen stämmer. Vidare menar Lundmark att det i lite större företag kan vara av 
större nytta för ägaren att se att all information stämmer. I ett litet företag känner ägaren 
till vad som görs och hur det går. Det är viktigt att tänka på att det lilla företaget ofta 
saknar rena ekonomifunktioner och därmed är i stort behov av att någon tittar igenom 
bokslutet och dessutom kan ge hjälpande information vid behov. Även intressenterna kan 
dra stor nytta av revisionen. Revisionen säkerställer till viss mån informationen. Det är 
enligt Lundmark viktigt att vara kritisk till informationen trots att den är reviderad. 
Lundmark menar att det är viktigt att tänka på att revisorn jobbar under ständig tidspress, 
vilket innebär att denne inte kan kontrollera allt. Forsmark & Sandberg anser att alla 
intressenter som besitter kunskapen att tolka en årsredovisning har nytta av revisionen.  
 
Nyttan med revision från skatterevisorernas sida är betydande. De menar att det är en klar 
fördel att kunna veta att informationen är granskad av en oberoende granskare. Revisionen 
utgör enligt dem en kvalitetsstämpel. En allmän uppfattning som Forsmark & Sandberg 
har är att aktiebolag har mycket högre status än andra bolagsformer som inte omfattas av 
revisionsplikt. Detta just för att revisionen säkerställer informationen. För 
skatterevisorerna är det en trygghet att kunna utgå ifrån vad den vanliga revisorn har 
kommit fram till. Antingen för att arbeta vidare ifrån eller för att dra slutsatsen att det är 
korrekt. Även för Länsstyrelsen är det viktigt med revision eftersom de kan ta del av 
lagbrottsremiser i form av orena revisionsberättelser. De grundar också en stor del av 
besluten på informationen som delges i årsredovisningen. För skattemyndigheten skulle 
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informationen bli klart mindre värd om den inte var granskad. Lundmark som tidigare har 
jobbat som skatterevisor anser att det är skattemyndigheten som har det största behovet av 
revision. 
 
Både Länsstyrelsen och Skattemyndigheten anser att dagens redovisningar går att lita på. 
Enligt Forsmark & Sandberg har Skattemyndigheten ett konstant behov av revision 
eftersom skatten beräknas varje år. Aktörerna menar att man bör vara medveten om att 
revisorernas rapporter speglar historiska fakta. Aktörerna menar att det hinner hända 
väldigt mycket i ett företag på ett år. Exempelvis kan företaget ha bytt ägare. Lundmark 
anser att revisionsbehovet är som störst vid första kontakten med ett företag och att det 
därefter minskar i takt med att relationen byggs upp. De flesta som söker bidrag är nya 
kontakter för Länsstyrelsen vilket innebär att de i regel inte hinner bygga upp någon 
djupare relation till företaget. Varken Skattemyndigheten eller Länsstyrelsen anser att det 
har skett en förändring av revisionsbehovet under de senaste tio åren.  

4.2.3 Revisionspliktens  borttagande och dess konsekvenser 
 
Forsmark & Sandberg anser att ett borttagande av revisionsplikten skulle leda till att en 
del av skatterevisorernas grundinformation och ett viktigt urvalsinstrument försvinner. 
Detta i sin tur skulle leda till ytterligare kontrollbehov men på vilket sätt är svårt att säga. 
Även Lundmark anser att ett borttagande av revisionsplikten skulle påverka arbetet 
eftersom de ofta utgår från revisionsberättelsen. Han menar att en revisionsanmärkning är 
lätt att jobba vidare ifrån. Skulle revisionsberättelsen försvinna skulle också en tydlig 
varningssignal försvinna. Vid tveksamma fall tar Lundmark redan idag kontakt med 
företagaren samt revisorn för att klargöra situationen. 
 
Forsmark & Sandberg tror på en kraftig kvalitetsförsämring på årsredovisningen om 
revisionsplikten slopas. Företagarna skulle dessutom mista viktig rådgivning från revisorn. 
Att kvaliteten sjunker skulle antagligen enligt Lundmark, Forsmark & Sandberg inte bero 
på illvilja utan på att det skulle bli mer tolkningsfel och att de ofrivilliga felen skulle öka 
eftersom ingen korrigerar siffrorna eller påpekar felen. Lundmark har uppfattningen att de 
som vill hålla på med ekonomiskt fusk redan idag gör det. Utan revisionsplikten anser 
Lundmark att många småföretag kan råka illa ut. Den ekonomiska informationen i flertalet 
av liknande företag sköts av ägaren som ofta har vissa brister rörande ekonomisk 
information. Speciellt svåra punkter menar Lundmark är skattefrågor. Enligt Lundmark 
skulle förtroendet mot företagen minska om revisionsplikten togs bort. 
  
Lundmark ser inte att det finns några direkta alternativ till revision. Kvalitetssäkring 
genom någon form av certifiering skulle kunna vara ett alternativ men då krävs att en 
utomstående granskare säkerställer informationen. Det skulle med andra ord fungera som 
revisionen gör idag. Att det skulle vara upp till varje enskilt företag att presentera 
informationen får anses som dåligt. Istället tror han att många intressenter skulle ställa 
krav på revision innan ett samarbete inleds även om det inte är lagstadgat. För 
Skattemyndigheten finns det inte något alternativ till revision enligt Forsmark & 
Sandberg. De tror dock att vissa företag skulle fortsätta med revisionen för att säkerställa 
informationen, både för egen och intressenternas del, trots att revisionsplikten avskaffas. 
Revision skulle kunna utgöra en konkurrensfördel mot andra företag om revisionsplikten 
avskaffas.  
 
Forsmark & Sandberg anser att ett alternativ till revision skulle vara att företag säkerställer 
redovisningskunskaperna genom kompetent personal eller överlåter jobbet till en 



 EMPIRI  
 
  

23 

redovisningsbyrå. I sådana fall  skulle detta kosta mycket pengar och troligtvis är 
revisionen därför egentligen ett relativt billigt alternativ. Båda är övertygade om att 
kostnadsökningen hos intressenterna för säkerställande på ett eller annat sätt skulle 
återspeglas på avgifter och dylikt för företagen.  
 
4.3 Leverantörer 
 
Intressentgruppen leverantörer har vi låtit representeras av ett försäkringsbolag eftersom 
de återfinns bland de flesta företags intressenter. Intervjun har genomförts med Torbjörn 
Olsson på Skandias företagsavdelning. Av Skandias företagskunder i Luleå är ca 60-70 
procent av typen 10/24-bolag. Relationen med denna typ av företag består av att Skandia 
erbjuder och levererar försäkringar av olika slag.  

4.3.1 Information 
 
Nya kunder skaffar Skandia nästan uteslutande genom att de tar kontakt med potentiella 
kunder och erbjuder dem sina produkter. Den information som ligger till grund för det 
kundurval de gör hämtas ur Affärsdatas företagsinformation. Utifrån denna information 
som presenteras i företagens årsredovisning räknar Affärsdata fram ett rating betyg på alla 
företag. Denna rating kan liknas vid ett rankingsystem där de granskade företagets 
ställning betygsätts på en femgradig skala. Den information som Skandia får fram ur 
ratingen avgör helt vilka företag som är potentiella kunder. Olsson berättar att de aldrig 
försäkrar ett företag med ratingbetyget ett och att betyget två utgör ett gränsfall som bör 
undvikas.  
 
För att beräkna premien till företag vid en verksamhetsförsäkring är inte bara de bokförda 
värdena användbara. Detta beror på att värdena är avskrivna enligt plan. Det som är 
aktuellt för ett försäkringsbolag är återanskaffningsvärdet för tillgångarna istället för de 
redovisade siffrorna. Dock beaktas siffror som omsättning och lönekostnader ur 
årsredovisningen för att kunna göra en korrekt helhetsbedömning. 
Återanskaffningsvärdena presenteras av företagaren till försäkringsbolaget. Det måste 
finnas verifikat som säkerställer att egendomen existerar. Med andra ord bygger en stor 
del av den information som Skandia tar del av på det som presenteras i årsredovisningen 
men de har givetvis även en personlig kontakt med kunden för att skapa förtroende för 
denne. 

4.3.2 Behov/Nytta med revisionen 
 
Att Olsson i arbetet får reviderade siffror är en förutsättning för att kunna göra ett bra 
arbete. Han anser att revisionen är viktig som kvalitetssäkrare. Idag har Olsson ett starkt 
förtroende för hur revisorerna utför sitt arbete. Revisorerna gör ett viktigt arbete och 
besitter stor kompetens. Därmed anser han även att informationen stämmer väl överens 
med verkligheten. Han anser att revisionen riktar sig till både företaget och dess 
intressenter. Olsson anser vidare att det krävs en viss kunskap för att läsa och tolka en 
årsredovisning. Förutsatt att intressenterna besitter denna kunskap anser han att de har lika 
stor nytta av revisionen som företaget. Olsson lyfter hela tiden fram att företaget får ut 
mycket mer än en namnteckning av revisorn och att det därför är av stor vikt att ha kvar 
revisionsplikten. 
 
Olsson påpekar att relationer till kunderna är viktig. Ett långt samarbete hjälper till för att 
kunna lita på ett företag. Trots det vill försäkringsbolaget alltid titta på ratingbetyget för att 
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kunna avgöra tendenser i företagets ekonomiska styrka. Ratingskalan ger en bra bild av 
företagets ekonomiska situation. Utan en reviderad årsredovisning skulle det i Skandias 
fall inte gå att lita på ratingbetyget. Olsson anser att det finns en viss ekonomisk 
kunskapsbrist bland små företagsledare och därför har revisorn en viktig kompletterande 
uppgift som rådgivare. Olsson anser att det inte finns någon skillnad mellan olika 
branscher utan att det är lika viktigt i alla typer av företag med revision. Storleken däremot 
har en viss betydelse. Ju större ett företag blir desto viktigare blir det av naturliga skäl att 
få siffrorna reviderade ur försäkringsbolagets synvinkel. Det handlar trots allt om större 
belopp och risker.  

4.3.3 Revisionspliktens  borttagande och dess konsekvenser 
 
Om revisionsplikten togs bort skulle det antagligen medföra att de ofrivilliga felen ökar. 
Dessutom anser Olsson att en eventuell borttagning av revisionsplikten kan leda till 
minskad ärlighet från de små företagen. Olsson själv förstår inte själva problemet med de 
dyra revisionsarvodena i och med att företagen får ut en mängd information av revisorn i 
form av hjälp och rådgivning. Om revisionsplikten togs bort innebära en stor risk för alla 
parter. Inte minst för det enskilda företaget som antagligen kunde missa viktiga signaler 
som en revisor med kunskap kan varna för. Revisionen görs fortlöpande under året som en 
process vilket medför att informationen löpande granskas. Utan den löpande granskningen 
kan företagare missa viktiga signaler. Om revisionen skulle ske vartannat år anser Olsson 
skulle medföra att en del av den kontinuerliga granskningen försvinner och därmed ökar 
risken för fel. 
 
Ohlsson tror att revisionsborttagande antagligen skulle leda till att olika former av extra 
riskpremier skulle uppstå för att kunna försäkra ett företag. Om revisionen försvinner 
skulle möjligtvis medföra att vissa utredningar måste göras av försäkringsbolaget för att 
säkerställa informationen. Antagligen skulle det krävas en enskild avdelning för denna typ 
av arbete hos försäkringsbolaget. Detta i sin tur skulle medföra ytterligare höjningar av 
avgifter och kostnader för företag.  
 
Avslutningsvis menar Olsson att kostnaden för revisionen är väldigt låg i förhållande till 
nyttan som företagen får ut. Olsson har uppfattningen att revisionsplikten definitivt bör 
finnas kvar för denna typ av företag. Mer konkret säger Olsson att: ”Om ett företag inte 
klarar av revisionskostnaden skall de definitivt fundera på om det är värt att fortsätta 
verksamheten”. 
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Tabell 4.1 Empirisammanfattning. 

 
 
 
 
  

 FöreningsSparbanken Handelsbanken Skattemyndigheten Länsstyrelsen Skandia 

Hur stor del 
av de företag 

ni har 
relationer med 

är 10/24-
bolag? 

Nästan alla. Ca 50 procent. Ca 70 procent. Ca 75 procent. 60-70 procent. 

Vilken typ av 
bytesrelation? 

Lånar ut kapital och 
erhåller i gengäld 
ränta och avgifter. 

Lånar ut kapital och 
erhåller i gengäld 
ränta och avgifter. 

Staten erbjuder olika 
samhälltjänster 

kräver dock skatt på 
företagens resultat. 

Erbjuder 
investeringskapital, 

vill få tillbaka företag 
som ger jobb 

Erbjuder 
försäkringar. Tar i 

gengäld ut avgifter av 
företagen. 

Alternativ till 
revision 

Några års relation 
med bra kontakt kan 
ersätta  revisionen. 

Eventuellt att 
företaget nyttjar bra 

ekonomipersonal 
eller 

redovisningsbyrå. 

Inget alternativ. 
Eventuellt skulle ett 

företag med 
betryggande 
verksamhet i 

kombination till god 
relation kunna undgå 

revisionsplikten. 

Alternativ saknas. 
Eventuellt nyttja 

kunnig 
ekonomipersonal 

eller nyttjar 
redovisningsbyrå.  

Inget alternativ Inget alternativ 

Till vem riktar 
sig 

revisionen? 

Till det enskilda 
företaget i första 

hand men även till 
intressenterna. 

Till intressenterna i 
första hand men 

också till företaget. 

Till både företaget 
och intressenterna. 

Företaget får dock ut 
för lite av revisionen. 

Rimlig säkerhet. 

Till alla som besitter 
kunskapen att läsa 

ekonomisk 
information. 

Till både företaget 
och intressenterna 

förutsatt kunskap att 
läsa ekonomisk 

information. 
Information 
över tiden 

I början är det viktigt 
att titta närmare på 
själva företagaren, 

affärsidé, affärsplan 
och årsredovisning. 

Senare när relationen 
fungerar bra övergår 

informationen att 
komma från den nära 

relationen 

Vill ha så mycket 
information som 

möjligt av kunden. 
En viktig del kommer 

från 
årsredovisningen. 

Revisionsbehovet är 
konstant oavsett 

relationens längd. 

Revisionsbehovet är 
konstant. Alla företag 
betala skatt årligen. 

Informationsbehovet 
är störst i början. 

Minskar sedan i takt 
med relationen. Vid 
beslut granskas allt 

från företagare, 
affärsidé och 
affärsplan till 

budgetar, 
årsredovisning och 
framtida prognoser. 

Relationen är viktig 
och underlättar 
förtroendet till 

företag. Kontrollerar 
dock alltid 

ratingskalan.  

Är revision en 
kvalitetsstämp

el 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Ett 
borttagande 

av 
revisionsplikt
en skulle leda 

till… 

Oklart hur det skulle 
påverka. Inte till 

något ökat 
informationsbehov, 

eventuellt måste viss 
forskning göras av 
banken. Banken är 

redan idag i behov av 
att ha tillgång till all 

information. 
Eventuellt skulle 

banken kunna kräva 
revision av företag 

för att kunna bli 
kund. 

Skulle leda till 
osäkerhet för alla 

parter. Banken skulle 
mista en viktig 
varningssignal. 
Informationen 
riskerar att bli 

irrelevant. Banken 
måste själv ut på 

fältet för att 
säkerställa 

informationen. 
Eventuellt skulle 

banken kunna kräva 
revision 

 

Informationen skulle 
bli klart mindre värd.  
Troligtvis en kraftig 
kvalitetsförsämring. 

En tydlig 
varningssignal skulle 
försvinna. En viktig 

del av 
grundinformationen 

försvinner. Företagen 
skulle mista en viktig 
rådgivare. Ytterligare 
kontroll för att vara 
tillfredsställd. Men 

på vilket sätt är svårt 
att säga. 

Skulle antagligen 
leda till ökat 

kontrollbehov men 
det finns inga 

resurser. 
Informationen blir 

mindre värd. En del 
som skulle försvinna 
är att man inte längre 

får del av de orena 
revisionsberättelsen. 

Skulle påverka 
arbetet eftersom man 

ofta utgår från 
revisionsberättelsen. 

Varningssignal skulle 
försvinna. 

Att det blir svårt att 
förlita sig på 
ratingbetyget. 

Borttagandet skulle 
också öka risken för 

att missa viktiga 
signaler för alla 

parter. Skulle leda till 
ökat kontrollbehov. 
Riskpremier skulle i 

annat fall öka. En 
möjlighet är att vissa 

undersökningar 
måste göras av 
bolaget själv 

Förtroende för 
informationen 

i 
årsredovisnin

gen 

Visst förtroende, 
dock viktigt att ta 
siffrorna med en 

nypa salt. 

Har förtroende för 
revisorerna eftersom 

de besitter bra 
erfarenhet, 

kompetens och 
kunskap. 

Visst förtroende, men 
det är viktigt att ställa 

sig kritisk till 
informationen. 

Informationen går att 
lita på. 

Har förtroende för 
informationen som är 

reviderad. Är 
dessutom enligt lag 

skyldiga att 
rapportera fel som 

den vanliga revisorn 
gjort. 

Starkt förtroende i 
och med att 

revisorerna har en 
väldigt bra kunskap. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel jämförs resultatet från den empiriska undersökningen med de behandlade 
teorierna. Vi kommer även att löpande delge läsaren egna synpunkter och kommentarer. 
Analysen grundas  på den analysmodell som presenteras i teorikapitlet. För att underlätta 
för läsaren har vi försökt att i möjligaste mån använda samma struktur i analysen som i 
teorikapitlet. 
 
5.1 Information  
 
Vid undersökning har samtliga aktörer klargjort vikten av att ha tillgång till relevant 
information vid relationsskapande med företag. Alla intressenter tar del av ungefär samma 
typ av information även om källorna kan variera något. Samtliga använder dessutom på ett 
eller annat sätt informationen som presenteras i årsredovisningen. Olika typer av 
information krävs vilket tydligast framgår av Handelsbankens arbetsprogram. De går 
igenom fyra steg vid varje relation där de behöver olika information. Gemensamt för all 
information som intressenterna tar del av är att den skapar förtroende för företaget. I teorin 
anser Swift (2001) att det krävs förtroende mellan parterna för att en relation skall fungera.  

5.1.1 Information genom årsredovisningen 
 
Intressenterna använder informationen i årsredovisningen på olika sätt beroende på vilket 
intresse de har. På skattemyndigheten är de mest intresserade av att ta del av företagets 
resultaträkning medan exempelvis Handelsbanken poängterar vikten av att granska 
balansräkningen. Detta kan liknas med Warming-Rasmussen & Jensen (1998) åsikter om 
att intressenter består av flera heterogena grupper med olika intressen i företaget. Enligt 
Lundén (1997) har intressenterna även olika krav på innehållet i årsredovisningen. Vid 
intervjuerna framgår tydligt att olika intressenter fokuserar på olika delar av 
årsredovisningen. Exempelvis Bergdahl anser att informationen används till att göra en 
riskbedömning av att ingå i relation med ett företag. Informationen används sedan som ett 
beslutsunderlag för att avgöra om en relation bör ingås samt på vilka villkor. Detta kan 
jämföras med Lönnqvist (2002) som beskriver att nyttan med årsredovisningen är att ge 
information till intressenterna så att de skall kunna fatta bättre beslut rörande företaget. 
 
Mycket av informationen som samtliga intressenter tar del av bygger på siffror ur 
årsredovisningen. Olsson på Skandia menar att försäkringsbolaget är väldigt beroende av 
den reviderade informationen som finns i årsredovisningen. Utifrån de nyckeltal som 
baseras på årsredovisningen bedömer Skandia både befintliga och presumtiva kunderna. 
Även om intressenterna tar del av olika ekonomisk information om företaget baseras den 
ofta på siffror hämtade ur företagets redovisning. Detta kan liknas med Carmichael, 
Willingham & Schaller (1996) som anser att ekonomisk information är den viktigaste 
typen av information mellan ett företag och dess intressenter. Samtliga aktörer tog även 
del av annan information än den rent finansiella. I de flesta fall rörde sig detta om 
affärsidé och affärsplaner. Detta stämmer med Pounds (2002) syn om att informationen i 
årsredovisningen är ofullständig för intressenterna. Han menar att årsredovisningen bör 
kompletteras med mer icke-finansiell information om företagets ställning. 
 
Skattemyndigheten är endast intresserad av informationen ur ett historiskt perspektiv för 
att kunna beräkna och kontrollera att rätt skatt är erlagd av företaget. Även Jones, 
Bergdahl & Olsson använder siffrorna till annat än att bedöma framtiden. De menar att det 
är möjligt att studera företagets balansräkning för att värdera företagets tillgångar samt se 
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vilka säkerheter som finns. Detta kan liknas med det Lönnqvist (2002) anser om att det är 
möjligt för intressenterna att använda informationen för att ställa prognoser likväl som den 
kan användas för bedömning av historiska aspekter. 

5.1.2 Information som förtroendeskapare 
 
Jones menar att det är viktigt att ta del av all relevant information rörande ett företag 
eftersom han jämför relationen med ett ”äktenskap”. Han menar att banken skall finnas för 
företaget även i sämre tider. Därför är det viktigt att banken känner ett förtroende för 
företaget. Förtroendet kan byggas upp genom att ta del av information om företaget. Jones 
anser att risken de tar med att ingå i en relation påverkar informationsbehovet. Han 
påpekar att banken ofta är den intressent som riskerar mest i faktiska kronor. De klarar 
dock av en kreditförlust och överlever medan exempelvis en leverantör kan drabbas 
betydligt värre av en kreditförlust. Handelsbanken delar dessutom upp sina kunder 
beroende på hur stor utlåningen är. Detta stämmer väl överens med den modell vi 
behandlat i teorin om att det finns ett samband mellan intressentens risk och dennes 
informationsbehov. De övriga undersökta intressenterna menar dock att de tar del av 
samma mängd information vid alla relationer oberoende av risken. 
 
Att det finns ett förtroende för företaget anser aktörerna är väldigt viktigt. Det märks dock 
tydligast hos bankerna, försäkringsbolaget och Länsstyrelsen. Detta tror vi beror på att 
Skattemyndigheten inte har någon möjlighet att välja vilka de skall ha en relation med 
eftersom de har ett intresse i alla skatteskyldiga företag. I Skattemyndighetens fall används 
därför informationen mer för att kontrollera än att bygga upp förtroende.  
 
Enligt Jones, Bergdahl, Olsson och Lundmark krävs det i en relations inledningsskede 
mycket grundläggande information om företaget och företagaren för att skapa ett 
förtroende. När relationen utvecklas övergår behovet av information till att mer vårda 
förtroendet mellan parterna. Detta får stöd i teorin av Tomkins (2001) som menar att det i 
inledningen av relationen krävs typ 1 information för att skapa ett förtroende för 
motparten. När detta förtroende finns mellan parterna så övergår informationsbehovet till 
att omfatta det han kallar för typ 2 information. Den typen av information syftar mer till 
att planera och samordna arbetet.   
 
5.2 Revision  
 
Seow (2001) menar att revisionen inte bara säkerställer utan också förbättrar kvaliteten på 
informationen. Detta tror även de intervjuade. Samtliga aktörer är dessutom överens om 
att årsredovisningen skulle innehålla betydligt mera fel än den gör idag om 
revisionsplikten skulle slopas. Detta tror de inte skulle bero på fusk och manipulation utan 
på okunskap. Jones har en annan uppfattning och tror att företag som ligger på gränsen till 
kris antagligen skulle försköna redovisningen för att vinna tid om revisionsplikten togs 
bort. Detta kan liknas med Boynton, Johnson & Kell (2000) som menar att vetskapen om 
revisorns uppgift gör att företaget undviker att göra felaktigheter i redovisningen. Även 
Cassel (1996) är av åsikten att ett borttagande av revisionsplikten skulle leda till en 
dramatisk ökning av felaktig och vilseledande information som inte påtalas. Detta menar 
han skulle kunna få stora effekter ur ett samhällsperspektiv genom att intressenterna får 
dåliga beslutsunderlag som i sin tur kan leda till en marknad präglad av misstro. 
 
Enligt aktörerna är det möjligt att lita på den reviderade informationen. Bergdahl tror dock 
att revisorerna har ganska hög smärttröskel och att de därför i vissa fall försöker undvika 
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att skriva orena revisionsberättelser. Han säger vidare att behovet av revision har ökat de 
senaste åren med tanke på börsras, IT krascher och redovisningsskandaler. Även 
Lundmark anser att det är viktigt att vara kritisk till informationen trots att den är 
reviderad. Att det finns tveksamheter till den reviderade informationen stämmer inte 
överens med Cassel (1996) som säger att det finns en risk att intressenterna litar för 
mycket på den reviderade informationen. Detta kan leda till att vissa felaktigheter inte 
upptäcks. Seow (2001) delar uppfattningen och säger att användare av ekonomisk 
information ofta ser revisorns granskning som en försäkran mot förluster. Därför anser vi 
att det är viktigt att beakta Tinker (1991) åsikter om att en redovisare påverkas av externa 
omständigheter. Att respondenternas åsikter angående förtroendet för revisorernas 
granskning skiljer sig från de teorier vi har behandlat tror vi beror på den senaste tidens 
redovisningsskandaler. Det är troligt att intressenternas förtroende har påverkats när det 
har framkommit att revisorer i vissa fall har godkänt felaktigheter i redovisningar.  
 
Lundmark anser att de företag som vill fuska med sin redovisning redan gör det idag trots 
revisionsplikten. Dessutom anser bankerna, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen att det 
är viktigt att inte ha en övertro till den reviderade redovisningen. Bergdahl belyser att en 
redovisare kan visa upp en hel del i en årsredovisning beroende på ståndpunkt inför 
framtiden. Här belyser Lundmark att granskaren trots allt jobbar under en ständig tidspress 
och därför inte kan kontrollera allt. Att det inte går att lita på allt som presenteras kan 
kopplas till Tinker (1991) som menar att redovisaren sköter sitt arbete relativt fritt och 
påverkas av exempelvis förväntningar och önskningar. Att sedan revisorn arbetar under 
tidspress som Cassel (1996) nämner gör att denne inte kan granska allt.  

5.2.1 Revision för intressenterna 
 
På frågan vem revisionen riktar sig till svarade Bergdahl att revisionen främst är till för 
företaget medan Jones anser att den riktar sig till intressenterna. Båda säger dock att 
revisionen är till stor nytta för både företaget och dess intressenter. Detta anser även 
Lundmark, Forsmark, Sandberg och Olsson. Enligt FAR (1994) riktar sig revisionen 
främst till att säkerställa informationen för företagets intressenter men de menar precis 
som aktörerna att revisionen skapar nytta för både företaget och dess intressenter. Olsson, 
Forsmark & Sandberg hävdar att det krävs en viss kunskap för att tyda en årsredovisning 
och de intressenter som inte har det inte heller har nytta av revisionen. Olsson menar att de 
intressenter som besitter denna kunskap har lika stor nytta av revisionen som själva 
företaget. Denna tanke stärks av Kam (1990) som menar att det endast är de upplysta 
intressenterna som har nytta av revisionen.  
 
Vem av intressenterna som har den största nyttan av revision har de intervjuade svårt att 
med säkerhet säga. Jones tror att det är bankerna som har den största nyttan av revision 
men säger samtidigt att leverantörer borde vara mest beroende av revision eftersom de ofta 
kan drabbas väldigt hårt vid en eventuell konkurs. De har ju inte som bankerna en 
förtursrätt vid fördelning av konkursbon. Han tror dock att de flesta leverantörer är mer 
intresserad av en kortsiktig prognos och därför fokuserar på företagets likviditet för att 
försäkra att de kommer att få betalt för levererade varor. Banker och andra intressenter är 
enligt Jones mer intresserad av långsiktiga prognoser vilket gör att de har ett större behov 
av att informationen som presenteras i årsredovisningen är säkerställd. Lundmark som är 
före detta skatterevisor menar att Skattemyndigheten är den intressent som är mest 
beroende av revisionen och har svårt att se hur de skulle utföra sin uppgift om 
redovisningarna inte var reviderade. 
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Undersökningen tyder på att nyttan med revision är beroende av företagets storlek. Olsson 
menar att de små företagen har en stor nytta av revisionen eftersom de får en mängd 
information av revisorn löpande under året. Även Boynton, Johnsson & Kell (2000) menar 
att det reviderade företaget kan få förslag till förbättringar, både gällande kontroll och 
process, av revisorn. De menar vidare att detta är speciellt viktigt i små och medelstora 
företag.  
 
Lundmark anser att små företag inte får ut så mycket av själva revisionen eftersom ägaren 
redan har tillräcklig insikt i verksamheten. Han menar istället att det i lite större företag 
kan vara av större nytta för ägaren att få se att all information stämmer. Det är dock viktigt 
att tänka på att det lilla företaget ofta kan sakna rena ekonomifunktioner och därmed är i 
stort behov av att någon tittar igenom bokslutet och dessutom kan komma med hjälpande 
information vid behov. Lundmarks åsikter om att ägarens behov är större i stora företag 
stämmer väl överens med FAR (1994). Boynton, Johnson & Kell (2000) har uppfattningen 
att de små företagen kan dra stor nytta av revisionen för att exempelvis erhålla banklån.  
 
5.3 Revision som kvalitetssäkring 
 
Enligt alla aktörer i vår undersökning kan revisionen ses som en kvalitetsstämpel. Detta 
stämmer väl överens med det FAR (1994) säger om revisionen. Lundmark är den enda 
som har uppfattningen att revision ger för lite till företaget men är samtidigt nöjd att 
informationen är granskad och säkerställd för egen skull. Att revisionen ger för lite tror vi 
kan förklaras genom att revisorn trots allt har begränsad möjlighet till granskning 
beroende på tidsaspekter. Samtliga aktörer anser att det inte finns något alternativ till 
revisionen som är aktuellt. En ISO-certifiering skulle exempelvis inte vara ett alternativ, 
eventuellt som Jones sade ett plus i kanten. Att kvalitetssäkring i form av revision höjer 
förtroendet är ett faktum som har kommit fram i undersökningen. För att dra en parallell 
till hur viktig revisionen är för förtroendet anser vi att det är lämpligt att lyfta in Nicolau 
och Sellers (2002) undersökning rörande förtroendeökningen hos spanska aktieägare vid 
en kvalitetscertifiering. Författarna ser klara positiva samband mellan ett företags 
aktievärde och en certifiering.  
 
5.4 Intressenternas behov av revision 
 
Bergdahl anser att behovet av revision för bankens del är störst vid inledning av en 
relation för att i takt med att relationen utvecklas alltmer avta i betydelse. Denna åsikt 
delas av Lundmark & Olsson samt efter viss tvekan även av Jones. För Länsstyrelsens del 
handlar de flesta ärenden om nya relationer vilket gör att de alltid har ett behov av 
revision. Även för Skattemyndigheten är behovet av revisionen konstant, vilket vi tror 
beror på att de inte har någon möjlighet att bygga upp någon personlig relation till 
företagen.  
 
I teorin försökte vi se ett samband mellan revisionsbehovet och Tomkins teorier om hur 
informationsbehovet förändras över tiden. Vi anser att Revisionen på samma sätt som 
informationen fyller syftet att skapa ett förtroende. Tomkins menar att 
informationsbehovet kan liknas vid ett inverterat U-samband. Då skulle behovet till en 
början vara lågt och sedan öka kraftigt när relationen utvecklas för att efter ett tag avta 
igen. Detta stämde till viss del genom att intressenternas behov av revisionen minskar allt 
eftersom tiden går och parterna lär känna varandra. I inledningsskedet hade dock 
intressenterna ett stort behov av revisionen vilket enligt Tomkins informationsteori skulle 
vara ganska lågt. Denna skillnad mellan de undersöktas åsikter och teorin tror vi kan 
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förklaras genom att de intressenter som ger sig in i en relation vill vara säkra på vilka 
risker de tar eftersom de ofta skall leva med relationen under en väldigt lång tid framöver. 
Istället för Tomkins inverterade U-förhållande anser vi istället att sambandet skulle kunna 
visas genom ett linjärt förhållande över tiden, där behovet är som störst vid inledningen av 
en relation för att sedan avta i takt med att relationen utvecklas. 
 
5.5 Revisionspliktens borttagande och dess konsekvenser 
 
Utan revisionsplikten skulle det för vissa intressenter bli aktuellt att söka mer information 
för att skapa ett förtroende för företaget. Informationen i redovisningen skulle eventuellt 
bli helt irrelevant. Jones anser att det skulle bli nödvändigt att söka mer information för att 
fatta korrekta beslut. Frågan är om banken skulle bli tvungna att göra ytterligare 
informationssökning för att säkerställa informationen eller höja riskräntan. För 
Länsstyrelsen skulle det vara aktuellt att försöka få tag i mera information om det skulle 
finnas förutsättningar för det. Forsmark & Sandberg menar att om revisionsplikten tas bort 
skulle det leda till att en del av skatterevisorernas grundinformation försvinner. Bergdahl 
däremot anser att FöreningsSparbanken inte i någon större utsträckning skulle behöva 
skaffa mer information än idag. Detta eftersom banken redan behöver all information för 
att kunna göra en korrekt helhetsbedömning. Utifrån aktörernas åsikter ser vi en ökad risk 
för intressenterna att fatta beslut på felaktiga grunder om inte informationen är reviderad. 
Detta stämmer väl överens med Boynton, Johnson & Kell´s (2000) teori som säger att 
reviderad information minskar intressenternas risk genom att de kan lita på den givna 
informationen.  
 
Utan revisionsplikten skulle intressenternas osäkerhet öka vilket enligt de intervjuade 
aktörerna skulle leda till ökade kontroller. Bergdahl menar att de i vissa fall själva skulle 
behöva kontrollera att uppgifterna stämmer. Jones menar att ett borttagande skulle 
medföra en stor osäkerhet för alla intressenter. De flesta nyckeltal som idag används av 
intressenter tas fram genom siffror i redovisningen. Skulle informationen inte vara säkrad 
skulle det även kunna ge konsekvenser på nyckeltalen.  
 
Om informationen inte är reviderad menar Forsmark & Sandberg att det för 
Skattemyndigheten skulle krävas ytterligare kontroll men på vilket sätt är svårt att sia om. 
Lundmark anser att Länsstyrelsen skulle påverkas av ett borttagande av revisionsplikten 
eftersom de ofta utgår från att studera revisionsberättelsen. Om revisionsberättelsen 
försvinner skulle också en tydlig varningssignal försvinna. Lundmark menar att det idag är 
lätt att utgå från anmärkningar i revisionsberättelsen och diskutera detta med företaget och 
revisorn för att skapa en bättre bild av situationen. Enligt Johansson & Östman (1992) är 
förtroende viktigt i alla ekonomiska sammanhang. Utan förtroende för informationen 
uppstår enligt författarna ett behov av olika kontrollmekanismer. Detta stämmer överens 
med aktörernas åsikter. De beskriver alla att det skulle vara troligt att de själva fick 
kontrollera redovisningen.  
 
Bergdahl & Jones säger att det är troligt att bankerna skulle kräva revision av företaget 
innan de skulle gå in i en relation med dem om revisionsplikten försvann. I annat fall 
kommer intressenterna själv kontrollera informationen vilket skulle leda till högre avgifter 
från de flesta.  Även Ohlsson tror att ett borttagande av revisionsplikten skulle leda till 
olika former av extra riskpremier för att kunna försäkra ett företag. Det är möjligt att 
försäkringsbolaget själv skulle vara tvungna att göra vissa utredningar för att kunna 
säkerställa informationen om revisionsplikten slopas. Han säger att det antagligen skulle 
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krävas en enskild avdelning för endast denna typ av arbete hos försäkringsbolaget. Detta i 
sin tur skulle medföra ytterligare höjningar av avgifter till företagen. 
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi som är författare till denna uppsats att redovisa de slutsatser 
som kommit fram vid vår undersökning. Vi redogör även för andra funderingar som har 
stötts på under arbetets gång. Avslutningsvis lämnar vi förslag på fortsatta forskning som 
vi anser verkar intressant. 
 
6.1 Slutsats 
 
Det har i undersökningen framkommit att intressenterna använder informationen ur 
årsredovisningen för att skapa förtroende och som beslutsunderlag för värdering av 
företaget. De använder även informationen för att bestämma olika avgifter, premier, räntor 
och kreditvärdighet. Det resultat som har framkommit vid vår undersökning kan dock inte 
sägas vara direkt generaliserbart men vi tror ändå att vi har lyckats fånga in åsikter som 
speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. 
 
Generellt sett är alla intressenter i vår undersökning väldigt beroende av informationen 
som presenteras i årsredovisningen. De bygger stora delar av verksamheten på den 
informationen. Alla intressenter i vår undersökning var därför eniga om att 
revisionsplikten bör vara kvar. Om årsredovisningen inte skulle vara reviderad skulle 
intressenterna inte våga lita på informationen vilket skulle leda till att de själva skulle bli 
tvungna att kontrollera och säkerställa den. Samtliga intressenter skulle påverkas men på 
olika sätt. Vissa skulle behöva mer information för att vara säkra på att redovisningen 
stämmer. Andra, exempelvis bankerna, skulle eventuellt kräva att företagen genomgår en 
revision innan en relation inleds. Detta är dock inte möjligt för alla intressenter. För 
exempelvis Skattemyndigheten skulle det istället bli frågan om mer kontroller. Dessa 
kontroller skulle då bli betydligt mer omfattande än dagens eftersom de då inte har 
revisionsberättelsen att utgå ifrån.  
 
Genom att företag revideras kan redovisningen och revisionsberättelsen nyttjas av alla 
intressenter för att göra de bedömningar som behövs. Utan revision får istället 
intressenterna var för sig försöka säkerställa informationen, vilket skulle innebära att 
ungefär samma jobb görs av flera intressenter. Om intressenterna skulle börja med ökade 
kontroller av företagens information skulle det leda till höga kostnader. Dessa kostnader 
skulle intressenterna förmodligen slå ut på alla företag som de har relationer med. Om 
kostnaderna skulle fördelas ut på företagen i form av högre avgifter borde detta i slutändan 
bli dyrare än revisionskostnaden. 
 
Att intressenterna själv blir tvungna att granska och säkerställa informationen skulle inte 
bara leda till högre kostnader. Om företaget presenterar information som är reviderad kan 
intressenterna direkt ta ställning till en relation och göra de bedömningar som är 
nödvändiga. Med oreviderad information kommer det troligtvis att ta längre tid för 
företaget att bygga upp relationer med intressenterna. Detta skulle kunna bli förödande för 
företagen eftersom de är väldigt beroende av ett väl fungerande samarbete med sina 
intressenter. 
 
Med en traditionell revision av årsredovisningen kan företaget nyttja den för att skapa 
relationer med alla intressenter, vilket vi tror blir både mer tids- och kostnadseffektivt för 
företaget. Om företagen skulle sluta att revidera sina redovisningar tror vi att det skulle slå 
tillbaka mot dem själva. Utifrån ovanstående diskussion anser vi att företagen inte har 
någonting att vinna långsiktigt på att sluta revidera redovisningen. Vi tror även att 
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företagen skulle inse detta och fortsätta att revidera även om plikten att göra det skulle 
försvinna. 
 
6.2 Avslutande reflektion 
 
Vår undersökning visar att alla intressenter är eniga om att det skulle vara lättare att 
handskas med företag när redovisningen är granskad. Dessutom är det troligt att de 
intressenter som känner att informationen inte är tillräckligt tillförlitlig skulle kräva att 
informationen säkerställs genom revision. Det är troligt att företag som är starka 
ekonomiskt sett skulle fortsätta presentera tillförlitlig information medan de svagare skulle 
låta bli för att spara pengar och samtidigt kunna vara lite kreativare i redovisningen om 
revisionsplikten slopades. Om en kvalitetssäkring likt revisionen plockas bort skulle det 
antagligen medföra att redovisningarna på sikt skulle bli sämre för de små företagen. 
Ingen skulle gå igenom och påpeka felaktigheter och brister i årsredovisningen. I och för 
sig finns lagarna kvar kring innehållet i redovisningen men det är inte alls säkert att den 
lilla företagaren skulle göra redovisningen fullkomligt korrekt. Den stora risken skulle inte 
vara fusk utan snarare att de begränsade kunskaperna kring redovisning skulle medföra att 
de ofrivilliga felen ökar. 
 
Denna undersökning har endast omfattat de externa och upplysta intressenterna men det är 
även viktigt att beakta att det finns andra som har åsikter om revisionspliktens 
borttagande. Dessa kan vara interna intressenter såsom ägare och anställda men även 
revisorer borde ha värdefulla åsikter. Revisorerna är kanske den externa part som har bäst 
insikt i hur företagen sköter sin redovisning. De är dessutom väldigt beroende av att 
10/24-bolag revideras eftersom den typen av företag är väldigt vanliga bland de som 
omfattas av revisionsplikten. Det är därför troligt att de är starkt emot ett borttagande av 
revisionsplikten eftersom det skulle kunna få stora konsekvenser för deras verksamheter.  
 
Resultatet av undersökningen kan även ha påverkats av den senaste tidens turbulens på 
olika marknader. Det framkom i undersökningen att vissa aktörer anser att behovet av 
revisionen har ökat de senaste åren. Detta skulle främst bero på de börsras, IT-bubblor och 
redovisningsskandaler som inträffat. Med anledning av dessa händelser tror vi att 
intressenternas åsikter kan ha förstärkts ytterligare för att behålla revisionsplikten. 
Samtidigt är det möjligt att spekulera i att det hela kan ha en motsatt inverkan eftersom 
skandalerna tyder på att revisorerna inte kan spåra alla felaktigheter. Med detta som 
utgångspunkt är det möjligt att anta att det i framtiden kommer att ställas högre krav på 
revisorernas kompetens.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån vår undersökning har det framkommit att intressenterna ser stora problem om 
revisionsplikten skulle försvinna. Därför anser vi att det genom en liknande undersökning 
skulle vara intressant att se hur intressenterna går tillväga vid relationsskapande med 
företag av sådana former som ej omfattas av revisionsplikten. Att driva ett aktiebolag 
innebär ett begränsat personligt ansvar medan vissa andra bolagsformer inte har denna 
begränsning. Gör det personliga ansvaret att intressenterna vågar lita mer på deras 
information eller hur löser intressenterna problemet med osäkerheten kring informationen 
i de företag som inte omfattas av revisionsplikten. Detta anser vi skulle vara mycket 
intressant att undersöka och jämföra.  
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Intervjuguide  
 
1. Namn, befattning, företag? 
 
2. Hur ser er kontakt/relation ut med små aktiebolag (10/24-bolag)? 
 
3. Har ni en kontinuerlig kontakt med företaget eller endast i samband med nya ärenden? 
 
4. Vilken typ av information, om de företag ni har relationer med, tar ni del av? 
 
5. Vilken information skulle ni vilja ta del av? 
 
6. Hur använder ni er av årsredovisningen i ert dagliga arbete i den ovan nämnda 

relationen?  
 
7. Har ni kontakt med revisorn vid bedömning av företag? 
 
8. Vad anser ni att revisionen i små aktiebolag tillför? Vilken nytta? 
 
9. Skapar revisionen förtroende för företaget? Vad gör det annars? 

 
10. Till vem anser ni att revisionen riktar sig? 
 
11. Vem anser ni har störst nytta av revisionen? 

- vem av intressenterna? 
- Vilka faktorer påverkar behovet? Risk, tid i relationen, kunskap? 

 
12. Har ni förtroende för företagens reviderade redovisning som den ser ut idag? 

 
13. Skulle ert förtroende för ett företags redovisning förändras om den ej var reviderad? 

Varför?  
 
14. Hur skulle ni ställa er till ett borttagande av revisionsplikten för 10/24-bolag? 
 
15. Vad tror ni skulle ske med årsredovisningen om revisionen tas bort? 
 
16. Vad skulle krävas av informationen om revisionsplikten försvann? 
 
17. Vad skulle krävas för att ni skulle ha förtroende för ett företag om revisionen 

avskaffas? Hur skulle detta förtroende kunna skapas? 
 
18. Skulle ett borttagande av revisionsplikten få några konsekvenser för er verksamhet? 
 

- Om ja, vilka? 
 
- Hur omfattande? 
 
- Vilka konsekvenser skulle detta få för relationen med företaget? 
 
- Vad skulle den ökade osäkerheten (risken) leda till? Högre avgifter? 

 
19. Finns det några andra alternativ än revision, för att säkerställa informationen? Vad?  
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20. Kan en frivillig certifiering av typen ISO 9000 vara ett alternativ till revision? 

 
21. Skulle ni fortsätta att kräva en reviderad årsredovisningen av företagen innan ni ger er 

in i ett samarbete med dem? 
 

22. Är behovet av en granskad redovisning olika beroende på företag, bransch eller 
verksamhet? 

  
- Varför? 
- Storlek på företaget, kapitalet, risken med relationen? 

 
23. Är ert behov av att redovisningen är reviderad konstant eller varierar behovet på var i 

relationen ni är? 
- Vilka faktorer påverkar hur behovet utvecklar sig? 




