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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande uppsats var att förstå den reviderade informationens användning och 

betydelse i och för mikroföretag. Detta då det idag pågår en het debatt angående 

revisionspliktens vara eller icke vara. Svenskt Näringsliv och Svenska Revisorsamfundet vill 

slopa revisionsplikten för alla mindre aktiebolag då de tycker att krångliga regler hämmar 

företagandet och att Sverige är beroende av de små företagen. FAR tror däremot att slopad 

revisionsplikt skulle innebära ökade risker för de mindre företagen genom att det skulle bli 

både svårare och dyrare att låna pengar och att göra affärer. I England är revisionsplikten 

borttagen med motiveringen att kostnaden för revisionen översteg nyttan. I Sverige omfattas 

inte mikrohandelsbolag av revisionsplikten men det är ändå vanligt förekommande att 

revisorer anlitas för att granska årsbokslutet i dessa företag. Detta ger en tanke om att nyttan 

kanske trots allt överstiger kostnaden, och att mikroaktiebolag trots ett borttagande av 

revisionsplikten skulle behålla revisorn. 

 

Vi har genom en fallstudie fått ta del av tre mikroaktiebolag, tre mikrohandelsbolag samt två 

kreditgivande bankers åsikter. Företagarna ansåg att årsbokslutsinformation, granskad av 

kvalificerad revisor, var kvalitetssäkrad och nödvändig för företagens fortsatta verksamhet. De 

tyckte även att denna information främst var till för dem själva och inte för kreditgivare, 

vilka många skribenter anser vara den främsta intressenten till denna typ av information. 

Kreditgivarna däremot framhöll att det var av största vikt att företagen kunde visa att 

årsredovisningar/årsbokslut var genomgångna av kvalificerad revisor för att de skulle kunna 

bevilja krediter. Företagarna menade att de trots ett borttagande av revisionsplikten skulle 

behålla revisorn eftersom denne skapade den trygghet de så väl behöver och att de vare sig 

har kunskap eller tid att själva skapa denna trygghet. Därmed drar vi slutsatsen att nyttan trots 

allt överstiger kostnaden för revisionen.

 
 



ABSTRACT 
 

The purpose with this prevailing thesis was to understand the use and significance for the 

audited information in and for micro companies, this due to the ongoing heated debate 

surrounding the existence of statutory audit. The Confederation of Swedish Enterprise and 

the Swedish Association of Auditors wants to abolish the statutory audit for all minor joint-

stock companies, due to that they believe intricate rules will inhibit the urge of companies 

and that Sweden is dependent of minor companies. FAR, on the other hand, believes that 

the abolishment of statutory audit would lead to increased risks for the minor companies, 

both due to that it would be harder and more expensive to lend money and to do business. 

In England the statutory audit has been removed with the motivation that the costs exceed 

the benefits. In Sweden the statutory audit do not comprise with micro trading companies 

even if it is common that auditors are called in to review the annual report in these 

companies. This fact gives the indication that the benefits might exceed the costs of 

excluding the statutory audit, and that the micro joint-stock companies would retain the 

auditor even if the statutory audit would vanish. 

 

We have throughout a case-study taken part of three micro joint-stock companies, three 

micro trading companies and two credit giving banks opinion. The company owners were 

of the opinion that the information in the annual report, reviewed by auditors, were 

guaranteed in quality and acted as a security, necessary for the companies’ continuing 

survival. They also thought that the information mainly were for themselves and not for the 

credit givers, in which many authors have the opinion that this is the premier interest to this 

kind of information. The credit givers on the other hand called attention to that it were of 

great importance that the companies could show that the audited annual reports/annual 

closure were revised by qualified auditors for them to grant credits. The company owners 

were convinced that they would still use the auditors despite an exemption of the statutory 

audit, due to that this creates the security they need and that they neither have the 

knowledge nor time to make this security by their own. With that, we draw the conclusion 

that the benefit despites all exceed the costs of auditing.   
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INLEDNING 

1 INLEDNING 

 
etta kapitel introducerar revisionsplikten och den debatt som idag förs om revisionspliktens vara 
eller icke vara i små aktiebolag. I den inledande diskussionen framställs vidare det faktum att 

även icke revisionspliktiga handelsbolag använder sig av revisorn för att kvalitetssäkra sina räkenskaper. 
Kapitlet mynnar ut i uppsatsens syfte.   

 D
 

1.1 Är det nödvändigt att revisorn granskar små företag? 
 
Allmän revisionsplikt1 i aktiebolag infördes 1983. Detta med argumenten att revisionsplikten 
dels var av stor betydelse för bekämpningen av ekonomisk brottslighet, dels att den 
reviderade informationen kunde vara till stor nytta för ägarna för att uppmärksamma 
ekonomiska problem, inte minst för små företag (Thorell & Norberg, 2005). Instiftandet av 
revisionsplikten innebar att alla aktiebolag oavsett omsättning eller antal anställda blev 
tvungna att ha en kvalificerad2 revisor för att granska årsredovisningen. Idag pågår en het 
debatt angående revisionspliktens vara eller icke vara. I en artikel i Dagens Industri (Slopa 
revisionsplikten, 2005) skriver talesmän för Svenskt Näringsliv att föreställningarna om 
fördelarna med revisionsplikt för skattekontrollen och brottsbekämpningen saknar verklig-
hetsgrund. Svenskt Näringsliv vill slopa revisionsplikten för alla mindre företag och börja 
med de cirka 200 000 mikroföretagen3, då de idag betalar två miljarder kronor per år för 
revision. Även Svenska Revisorsamfundet, SRS, är för en avveckling av revisionsplikten. De 
menar att Sverige är beroende av de små företagen och att krångliga regler hämmar 
företagandet (Svenskt Näringsliv drar, 2005).  
 
Collis, Jarvis och Skerratt (2004) pekar på tidigare studier som har visat att redovisningen i 
små företag till största del används av företaget själv men att även kreditgivare använder sig 
av informationen. Det kan bero på att banklån i de flesta mindre företag är den största 
finansieringskällan (Berry, Faulkner, Hughes & Jarvis, 1993). Undersökningar har visat att 
den viktigaste informationen för bankens beviljande av lån är finansiell information och 
personlig kontakt. Men eftersom kreditgivarna ofta anser att den finansiella informationen i 
mindre företag hunnit bli inaktuell och opålitlig då beslut skall tas, läggs större vikt vid den 
personliga kontakten (ibid). Detta resonemang tyder på att revisionspliktens borttagande i 
små företag inte skulle ha någon större betydelse för dessa företags huvudintressenter 
(kreditgivare). 
 
Resonemanget motsägs dock i ett pressmeddelande från FAR där det uttalas att slopad 
revisionsplikt skulle innebära ökade risker för de mindre företagen genom att det skulle bli 
både svårare och dyrare att låna pengar och att göra affärer (FAR: Pressmeddelande, 2005). 
FAR menar också att risken för skattefusk, både medveten och omedveten, skulle öka (ibid). 
I Dagens Industri (Revisionsplikten och aktiebolag, 2005) skriver man att revisionsplikten 
och aktiebolag hör ihop. Som argument uttalas att det är valfritt vilken typ av bolag 
företagaren väljer att bilda. Med det menas att om företagare väljer aktiebolag som bolags-
form svarar delägarna inte personligen för bolagets förpliktelser och därav är det naturligt att 
                                                 
1 Varje år ska räkenskaperna, verifikationerna, skattetransaktionerna samt förvaltningen granskas ingående av 
kvalificerad revisor (se not 2)
2 Godkänd alternativt auktoriserad revisor 
3 Företag som omsätter högst 3 miljoner kronor samt har högst 10 anställda 
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kunna ställa motkrav i form av revision. Däremot anses det att förenklingar och lättnader för 
de små företagen bör diskuteras (ibid). Dessa åsikter delas av fler skribenter i Dagens Industri 
(Inför ”AB-light”, 2005) där det tilläggs att Sverige kanske är i behov av en ny bolagsform 
som innebär ett ökat personligt ansvar jämfört med dagens aktiebolag men med färre 
regleringar.  
 
Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv från 1994, får samtliga medlemsländer inom EU själva 
avgöra om revisionsplikten för små aktiebolag ska finnas kvar eller ej (Collis et al, 2004). 
Vissa av medlemsländerna har aldrig haft krav på revision i små aktiebolag medan andra till 
följd av direktivet har avskaffat revisionsplikten (Går det, 2005). Idag är det endast de 
nordiska länderna som har kvar revisionsplikten och i dessa länder är det inte längre lika 
självklart att ha kvar detta krav för små aktiebolag (ibid).  
 
Trots att revisionsplikten är borttagen i de flesta länder inom EU, lämnar många företagare 
fortfarande reviderade årsredovisningar (Sällan revision, 2005). I England togs revisions-
plikten bort med motiveringen att kostnaden för revisionen översteg nyttan (Collis et al, 
2004). Till grund för denna motivering finns en regleringsfilosofi i England som innebär att 
en regel ska avskaffas om nyttan av en tvingande regel inte kan visas överstiga de kostnader 
som regeln för med sig (Går det, 2005). Efter avskaffandet av revisionsplikten har 42 % av de 
engelska småföretagen ändå valt att lämna reviderade årsredovisningar (Sällan revision, 2005). 
Eliasson-Löthman (Kvinnor kan, 2005) tror att de flesta företag vill ha ordning i sina papper 
och skulle, trots ett avskaffande av revisionsplikten i Sverige, efterfråga revisorns tjänster. 
Hon tillägger; ”Reglerna blir ju inte mindre komplicerade bara för att revisionsplikten 
försvinner”. 
 
Flera skribenter, bland annat Hendriksen och van Breda (1992, s 199), Mellemvik, Monsen 
och Olson (1988) samt Öhman (2004) menar att det huvudsakliga syftet för den reviderade 
informationen är att förse intressenter med ”en rättvisande bild” av företagen, och för 
mikroföretagen är kreditgivarna (banken) den viktigaste intressenten (Andersson, 2001; 
Gröjer, 1997, s 126 ff; Svensson, 2000). Samtidigt framhåller Earl och Hopwood (1980), 
Green (1997, s 9) och Langley (1991) att denna typ av så kallad formell information inte 
räcker som underlag vid kreditgivarnas typ av beslut. De menar att även informell, mjuk 
information såsom personlig kontakt har stor betydelse i beslutsprocessen. 
 
Enskild näringsverksamhet, enkla bolag och handelsbolag behöver inte någon revisor som 
granskar räkenskaperna och förvaltningen. Däremot måste större handelsbolag och handels-
bolag med en eller flera juridiska personer som delägare ha minst en revisor (Lundén & 
Svensson, 2003, s 25). Trots att små handelsbolag inte omfattas av revisionsplikten är det 
ändå vanligt förekommande att revisorer anlitas för upprättande av årsbokslut (Kvinnor kan, 
2005).  
 
Under en debatt återgiven i Balans (Revisionsplikten lockade, 2005) uttalade sig Norberg 
och menade att det saknas empiriska data som motiverar revisionsplikt i små företag. Då det 
inte heller går att hitta någon undersökning som visar varför icke revisionspliktiga företag 
använder sig av kvalificerade revisorer till att granska företagets finansiella information, ser vi 
det intressant att undersöka vad orsaken till detta kan vara. När vi talar om revidering är det 
främst den oberoende granskningen av företagens finansiella information som avses, men då 
handelsbolagens användning av kvalificerad revisor vid årsbokslut inte är detsamma som en 
revision, kommer vi i dessa fall att tala om granskning vilken nödvändigtvis inte är 
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oberoende. Genom denna undersökning vill vi belysa hur mikroföretag ser på revisionens, 
det vill säga granskningens, betydelse, men också titta på eventuella skillnader i åsikter mellan 
de tvingade och icke revisionstvingade företagens uppfattning i ämnet. Genom att undersöka 
företagens främsta intressents, det vill säga kreditgivarnas, syn på reviderad respektive 
granskad information från mikroföretag, får vi ytterligare kunskap om dess betydelse för 
företagen. 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet är att förstå den reviderade/granskade informationens användning och betydelse i och 
för mikroföretag. 
 
Syftet skall uppfyllas genom att: 
 

1. Beskriva hur mikroaktiebolag upplever betydelsen av reviderad (granskad) – icke 
reviderad (granskad) information. 

2. Beskriva hur mikrohandelsbolag upplever betydelsen av granskad – icke granskad 
information. 

3. Jämföra och förstå hur aktiebolag med tvingad revision upplever betydelsen av den 
granskade informationen, jämfört med hur handelsbolag, utan den tvingade 
revisionen, upplever densamma. 

4. Jämföra företagens, både AB och HB, och bankernas syn på den reviderade 
respektive granskade informationens betydelse för företagen. 

 
 

 
 

Figur 1.1  Översiktsbild på syftets olika undersökningsdelar och dess 
jämförelsevägar 
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2 METOD 

 
detta kapitel redogör vi inledningsvis för vilka utgångspunkter vi haft för vår studie. Därefter följer 
en beskrivning av vår litteraturstudie, vår valda forskningsstrategi, och en förklaring till valet av 

analysenheter och aktörer. Kapitlet avslutas med att undersökningens metodproblem och analysmetod 
diskuteras.   

 I
 

2.1 Utgångspunkter för studien 
 
Efter att ha tagit del av ett stort antal debattartiklar som behandlar ämnet revisionsplikt i 
mikroaktiebolag ställde vi oss frågan vad anledningen till att mikrohandelsbolag som ej är 
tvingade enligt lag att upprätta reviderade årsredovisningar, ändå väljer att använda sig av 
revisorn för att granska sina räkenskaper. Dessutom fick vi kunskap om att många aktiebolag 
i länder där revisionsplikten tagits bort ändå valt att fortsätta använda sig av revisorn. Därav 
kom vår avsikt att genom denna studie klargöra betydelsen av reviderad/granskad 
information i och för mikroföretag, för att sedan koppla detta till hur företagen ser på ett 
eventuellt borttagande av revisionsplikten, samt hur detta i så fall skulle komma att påverka 
bolagens användning av revisorn.  
 
Jacobsen (2002, s 14) menar att människor i tankevärlden antar eller spekulerar om hur saker 
och ting förhåller sig men att vi inte kan påstå att vi vet att det är så (se figur 2.1). Inför 
denna uppsats spekulerade vi om olika anledningar till att små handelsbolag använder sig av 
revisorn trots att de inte är tvingade. Detta resulterade i ett antagande om att det i första 
hand är för att öka förtroendet hos företagens intressenter, vilka vi antog vara kreditgivande 
bank. Vidare antogs att om vi förstår varför handelsbolagen väljer att betala för revision, får 
vi svar på styrkan och nyttan med den. För att inte få en ensidig bild av revisionens nytta 
ville vi dels jämföra handelsbolagens syn med aktiebolagens, dels kreditgivarens syn på nyttan 
med reviderad information för företagen. Genom att genomföra en empirisk undersökning 
kan våra antaganden få svar (se figur 2.1), det vill säga antingen bekräftas eller förkastas (ibid). 
 
 

 
 

 Figur 2.1  En undersöknings förlopp 
Källa: Jacobsen (2002, s 14)  

 
 
För att förstå varför icke revisionspliktiga företag använder sig av revisorn och dess 
kompetens samt för att få klart för oss hur små aktiebolag skulle agera om revisionsplikten 
skulle avskaffas, ansåg vi det naturligt att använda oss av ett aktörssynsätt eftersom det är 
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inriktat mot att förstå sociala sammanhang ur aktörernas synvinkel (Lundahl & Skärvad, 
1999, s 186). Då vi ansåg att det fanns tre olika typer av aktörsgrupper som var intressanta för 
vår studie (aktiebolag, handelsbolag samt kreditgivare) kan verkligheten genom detta synsätt 
förklaras genom de verklighetsbilder som delas av denna grupp av aktörer, vilket Arbnor och 
Bjerke (1994, s 86) också förordar. En annan beskrivning av detta synsätt som styrker vårt val 
representerar Lundahl och Skärvad (1999, s 186) som menar att synsättet inriktar sig på att 
identifiera hur aktörer och deras verklighetsuppfattning och motiv styr deras agerande. 
 
Vi har använt oss av en deduktiv strategi eftersom teori och andra referenser omnämnda i 
den inledande diskussionen har hjälpt oss att skapa förväntningar på hur det kan vara i 
verkligheten. Dessa förväntningar har sedan legat till grund för de frågeställningar som vi 
ville få besvarade, bekräftade eller motbevisade (Jacobsen, 2002, s 34).  
 

2.2 Litteraturstudie 

 
Vid vår litteratursökning utgick vi från den debatt som förts angående revisionsplikten i små 
aktiebolag. I tidskriften Balans har detta ämne debatterats flitigt under det senaste året 
påvisande både fördelar och nackdelar med revisionsplikten i små företag. Genom vidare 
sökning i databasen Affärsdata fann vi artiklar från Dagens Industri och Dagens Nyheter, vilka 
också debatterade detta ämne. Vår sökning efter vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och 
tidskrifter fortsatte i Google samt i databaserna Ebsco, Emerald, Lucia, Libris och Science direct på 
sökorden revisionsplikt, revision, revisor, små företag, information, förtroende, tillit, relation 
samt kombinationer av dessa och dess engelska motsvarigheter. Genom att studera böcker, 
artiklar och rapporter samt referenserna i dessa, fick vi ytterligare uppslag till relevant 
litteratur.  
 

2.3 Forskningsstrategi - fallstudie 
 
Eftersom intentionen med studien var att skapa en djupare förståelse av ett specifikt problem, 
valdes fallstudie som forskningsstrategi. Detta val gav oss möjlighet att studera saker i detalj 
istället för att bara göra en ytlig undersökning (Denscombe, 2000, s 41). Denna typ av 
strategi lämpar sig dessutom väl för aktörsorienterade studier (Lundahl & Skärvad, 1999, s 
186). Vidare passar fallstudie då fokus i föreliggande studie inte var resultat, i den meningen 
att ta reda på hur stor del av de svenska mikrohandelsbolagen som anlitar revisor för 
granskning av företagets finansiella information, utan på att förstå varför de använder sig av 
granskad information samt för att kunna förstå betydelsen av densamma. Vi sökte inte heller 
aktörernas svar på revisionspliktens vara eller icke vara, utan vi ville förstå vad som ligger 
bakom aktörernas syn i frågan. Resonemanget stödjer sig på Denscombe (2000, s 42). 
 
Fallet är en speciell händelse, det vill säga den reviderade/granskade informationens 
användning och betydelse i och för mikroföretag. För att förstå fallet såg vi det nödvändigt 
att undersöka flera analysenheter som är ”berörda i frågan”. Vi har valt att använda oss av 
den typ av design som Yin (2003, s 42 f) benämner ”embedded case study design”. Genom 
denna design studeras vårt fall genom tre analysenheter i stället för en. Detta gör det möjligt 
att utföra analyser mellan olika aktörsgrupper, vilket anses öka genereringen av kunskap 
(ibid). Även Jacobsen (2002, s 105) menar att flerfallsutformningen kan väljas om forskarna i 
högre grad vill förklara och ange vad som är orsaken till att något äger rum. Analysenheterna 
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som valdes baserades på att aktörerna använder sig av reviderad/granskad information. De 
analysenheter vi ansåg kunde ge oss den förståelse vi sökte var aktiebolag, handelsbolag och 
dessa aktörers främsta intressenter, kreditgivande banker (se figur 2.2).   

 
 

 
 

 Figur 2.2  En bild av fallstudiens delar 
 
 

2.4 Val av analysenheter och aktörer 
 
Vid valet av analysenheter hade vi vissa kriterier uppsatta och urvalet styrdes sedan medvetet 
mot dessa. För det första ville vi få tag på mikroaktiebolag eftersom det är dessa företag som 
den inledande debatten i problemdiskussionen främst berör avseende revisionsplikten. Men 
vi ville också få tag på mikrohandelsbolag, då vi tror oss kunna belysa nyttan med revisorns 
granskning genom studier av icke revisionspliktiga företags användning av granskad 
information. Vidare ville vi ytterligare belysa denna användning genom att studera företagens 
främsta intressenter till den reviderade informationen, vilket enligt våra antaganden föll på 
kreditgivande banker.  
 
De kriterier vi hade för aktiebolagen var att de skulle bedriva olika typer av verksamhet för 
att inte riskera att få svar som enbart speglar en branschs åsikter samt att de skulle vara av 
mikrostorlek. För handelsbolagen hade vi samma kriterier, men för dessa företag gällde även 
att de skulle använda sig av en kvalificerad revisor för att granska sitt årsbokslut. Kriterier för 
bankerna var endast att de hade handläggning av företagslån.  
 
Vi valde att inrikta oss mot aktörer på en mindre ort eftersom vi trodde på bättre access då 
en av oss känner till orten och samtliga aktörer. Dessutom var den geografiska närheten ett 
måste av ekonomiska orsaker. Vidare fanns endast två banker som handlägger företagslån på 
orten, vilket innebär att företagarna med stor sannolikhet vänder sig till någon av dessa 
banker vid behov. Vi ansåg att vi genom detta kunde nå en helhetsbild då förutsättningarna 
för aktörerna överensstämmer i högre grad än om vi skulle ha riktat in oss på en större ort 
eller blandat mellan orter.  
 
Med hjälp av databasen Företagsfakta hittade vi samtliga registrerade aktie- och handelsbolag 
på orten. Databasen gav oss dock inte möjlighet att kontrollera vilka av handelsbolagen som 
hade en omsättning på mindre än tre miljoner kronor samt färre än tio anställda. Därför fick 
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vi uppskatta, genom den kännedom vi hade om företagen, om de matchade kraven. Vid 
kontakten med företaget kontrollerade vi om vår uppfattning stämde. Kravet att de utvalda 
handelsbolagen skulle använda sig av en kvalificerad revisor frågade vi om vid den första 
kontakten och det visade sig att samtliga av de tre först tillfrågade nyttjade detta. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Fallstudie som forskningsstrategi ger enligt Denscombe (2000, s 43) fördelen att den möjlig-
gör användandet av flera olika datainsamlingsmetoder. Vi valde att samla in data via teori och 
andra skrivna referenser som gav oss den bakgrundsinformation vi behövde för att gå vidare 
till den empiriska datainsamlingen.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att förstå reviderad/granskad informations användning och 
betydelse i och för mikroföretag, ville vi ta del av aktörernas åsikter och uppfattningar på 
djupet. Därav ansåg vi att personliga semistrukturerade intervjuer var den metod som skulle 
användas för datainsamling. Detta gav oss möjlighet att låta aktören utveckla sina idéer och 
synpunkter (op cit, s 135). 
 
Vid bokning av intervjuer besöktes aktörerna för att redan vid första mötet skapa en 
personlig kontakt. Vi informerade om vilka vi var, hur lång tid vi beräknade att varje 
intervju skulle ta i anspråk, vad vi ville åstadkomma med intervjun/undersökningen och hur 
materialet skulle användas. Dessutom valde vi att låta samtliga aktörer vara anonyma då vi 
anade en viss skepsis mot att gå ut med namn i den färdiga uppsatsen.  
 

2.5.1 Genomförande av intervjuer 
 

Vi ville genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte för att skapa en mer personlig kontakt 
med aktörerna. Det anser Jacobsen (2002, s 161) är att föredra eftersom att det på så sätt blir 
lättare att skapa en förtrolig stämning mellan aktören och de som intervjuar jämfört med 
telefonintervjuer. En intervju genomfördes i aktörens hem efter dennes önskan och 
resterande sju intervjuer genomfördes på de olika aktörernas arbetsplatser, vilket innebar att 
de befann sig i sin naturliga miljö. Detta bör ha påverkat intervjuerna positivt då risken finns 
att aktörerna ger konstlade svar om de befinner sig i en konstlad miljö (op cit, s 164).  
 
Inför intervjuerna hade separata intervjuguider tagits fram för aktiebolag (Bilaga A) och 
handelsbolag (Bilaga B). Test av intervjuguiderna gjordes av företagare som inte ingår i vårt 
urval. Intervjuguiden för intervju med kreditgivare (Bilaga C) utformades efter att 
intervjuerna med samtliga företag var genomförda för att kunna anpassa frågorna till vad 
företagarna sagt. Guiden granskades av handledare och seminariegrupp. En av aktörerna 
begärde guiden i förväg, varför vi valde att delge bägge aktörerna den i förväg för att få så 
lika utgångspunkt som möjligt. 
 
När intervjuerna genomfördes tillfrågades aktörerna om vi fick spela in intervjuerna på 
MiniDisk. Mötet kunde på så sätt kortas ner för att inte ta för mycket av aktörernas tid i 
anspråk, då sju av åtta aktörer intervjuades under deras arbetstid. Dessutom sågs MiniDisken 
som ett bra stöd för att kunna föra ett normalt samtal med den vi intervjuade samtidigt som 
vi fick med allt som aktören sa, ordagrant. Vi upplevde inte att inspelningarna störde eller 
stressade aktörerna, snarare att de uppskattade tidsbesparingen detta medförde. Det inspelade 
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materialet möjliggjorde också att vi i sammanställningen kunde ta med direkta citat. 
Stödanteckningar fördes under intervjuerna för att komma ihåg vad som upplevdes vara av 
största vikt. Intervjuguiden sågs endast som en grund så att vi skulle kunna vara öppna för 
vad aktören sa och kunde få svaren mer utvecklade. Detta möjliggjorde också att vi kunde 
ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes mellan den 6 - 20 december 2005. 
 

2.6 Metodproblem och hur dessa reducerades 

 
Vid genomförande av en empirisk studie kan undersökningens upplägg skapa utfallet 
(Jacobsen, 2002, s 19 f). Detta brukar kallas undersökningseffekt och innebär att det finns en 
risk att de resultat vi kommit fram till har skapats av undersökningen. På grund av denna 
undersökningseffekt är det viktigt att diskutera vad som kan ha påverkat vår undersökning 
och vilka åtgärder som vidtagits för att resultaten ska ge en så korrekt bild av verkligheten 
som möjligt.  
 

2.6.1 Studiens validitet 
 

Att fånga upp de egenskaper som verkligen är viktiga, det vill säga nå hög validitet, kan vara 
svårt då man utgår ifrån ett aktörssynätt. Detta då en socialt konstruerad verklighet naturligt 
innebär att vi (intervjuare och aktör) ömsesidigt påverkar varandra. Vi har i föreliggande 
uppsats följt de råd som av Arbnor och Bjerke (1994, s 251 f) kallas praktisk process-
validering. Denna validering sker genom de normala återföreningsmekanismer som existerar 
i sociala sammanhang (ibid). Detta försökte vi uppnå genom att låta aktörerna befinna sig i 
en trygg miljö samt genom att få dem att känna förtroende för oss. Förtroendet stärkte vi 
genom att låta aktörerna förstå att de fick vara anonyma i den färdiga uppsatsen, vilket 
samtliga signalerade att de ville. Vidare förklarade vi att bandinspelningen inte skulle delges 
någon annan och att den skulle raderas så snart arbetet var klart. Vi kände att vi fick bra 
kontakt med samtliga aktörer och vi uppfattade att de bibehöll intresset för frågorna genom 
hela intervjun. Vi upplevde att intresset för frågorna steg genom intervjun eftersom 
aktörerna öppnade sig mer och mer vartefter de fick, som vi uppfattade det, ökat förtroende 
för oss. 
 
Anonymitetens inverkan på studiens validitet ser vi inte vara annat än positiv. Detta till trots 
att ämnet i sig inte kan ses som känsligt, men på grund av att företagarna gav oss en 
uppfattning att de inte ville offentliggöra sina privata åsikter. Vad gäller kreditgivarnas 
anonymitet var den given då vi annars skulle avslöja orten och därmed skulle det bli relativt 
enkelt att lista ut vilka företagarna är.  
 
Vi har dessutom försökt se syftet med vår forskning ur fler än ett perspektiv för att fånga det 
som är viktigt för resultatet, vilket ökar studiens validitet enligt både Denscombe (2000, s 
103) och Jacobsen (2002, s 258). Detta har vi gjort dels genom tre olika aktörsperspektiv, 
aktiebolag, handelsbolag och kreditgivande banker, dels genom att ta del av teorier i ämnet 
vilka vi sedan i analyser och slutsatser jämfört och ställt mot de empiriska data vi fått fram. 
 
Företagen är små och har därav inte stora behov av att löpande låna pengar. Detta kan 
upplevas som ett validitetsproblem då det medför att aktörerna inte har kontakt med banken 
så ofta. Aktörerna får därför uttala sig om de få tillfällen de haft kontakt med banken samt 
genom att återge sina personliga uppfattningar i frågorna. De intervjuade banktjänstemännen 

8 



METOD 

påtalade även de att de inte har kontakt med mikroföretag så ofta på grund av ovan nämnda 
anledning. Vi ser dock inte detta som något stort validitetsproblem eftersom vi ändå återger 
verkligheten och återger behovet av granskad information vid de olika tillfällen de olika 
aktörerna har haft kontakt med varandra. 
 

2.6.2 Studiens tillförlitlighet 
 

Inom aktörsynsättet talar man inte, som i många andra studier, om studiens reliabilitet 
eftersom man genom detta synsätt inte ser verkligheten som objektiv där resultat är 
summativa och beror på kausala samband. Man menar istället att ett socialt liv är i ständig 
rörelse och subjektivitet låter sig inte undersökas på ett reliabelt sätt i den bemärkelsen att 
andra forskare kan komma fram till samma resultat genom att genomföra samma studie. 
Detta styrker återigen att användandet av anonyma aktörer inte bör ha någon större negativ 
inverkan på studien eftersom det inte går att genomföra exakt samma studie vid ett senare 
tillfälle. Vid aktörsstudier talar man därför hellre om studiens tillförlitlighet. Resonemanget 
stödjer sig på Arbnor och Bjerkes (1994, s 249) syn i frågan. Ett problem som kan uppstå, 
vad gäller tillförlitligheten, kan vara att aktörerna inte besitter de kunskaper som krävs för att 
besvara syftet med studien eller att de inte har intresse i frågan (Jacobsen, 2002, s 446 f). För 
att undvika detta i möjligaste mån satte vi upp vissa urvalskriterier innan vi sökte aktörer för 
att undvika att de, medvetet eller omedvetet, lämnade felaktiga eller ofullständiga 
redogörelser. Urvalskriterierna (se kapitel 2.4) möjliggjorde att vi kunde förutsätta att 
aktörerna besatt den vetskap vi var ute efter att undersöka. Vidare stärkte vi tillförlitligheten 
genom att genomföra studien ansikte mot ansikte. Detta möjliggjorde att vi kunde 
omformulera och tydliggöra frågorna om vi såg att aktören inte förstod frågan, vilket inte är 
möjligt om frågeformuläret har fasta svar. Användandet av MiniDisk för att spela in 
intervjuerna gjorde dessutom att antalet feltolkningar förhoppningsvis minskade eftersom vi 
kunde gå tillbaka och lyssna på materialet även efter att intervjuerna var avslutade (op cit, s 
166). 
 
Att intervjuareffekter uppstår i den meningen att aktörerna kan ha påverkats av oss som 
intervjuare är vi medvetna om. Men vi har i möjligaste mån försökt undvika detta genom att 
alltid vara två som analyserat intervjuerna och sedan resonerat om hur vi uppfattat eventuella 
intervjuareffekter. Vi har också försökt att låta aktörerna prata så fritt som möjligt till varje 
fråga för att påverka dem så lite som möjligt i någon riktning. 
 

2.6.3 Generaliserbarhet 
 

När vi valde att använda oss av intervjuer som kvalitativ metod visste vi att denna typ av 
metod inte har som mål att säga något om det generella och typiska, utan att det istället 
handlar om att få fram det unika och speciella. Däremot tror vi att vår undersökning kan ge 
en bild av den reviderade/granskade informationers användning och betydelse i och för 
mikroföretag på mindre orter i Sverige, eftersom vi ser en överensstämmelse i vår tolkning mellan 
de sex undersökta företagen trots att de representerar olika branscher och har varit aktiva 
företag i allt emellan 1-25 år. 
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2.7 Analysmetod 

 
När intervjuerna hade genomförts sammanställdes detta material i empirikapitlet. Utifrån 
detta material gjordes jämförelser mellan vårt empiriska material och referensramen vilket 
sedan låg till grund för analys och slutsatser. Vi har så långt det varit möjligt använt oss av 
liknande rubriker i referensramen och analysen för att läsaren ska kunna se en struktur 
genom hela arbetet, för att förstå hur helheten hänger samman. Figur 1.1, vilken framgår i 
samband med syftet i den inledande diskussionen, har också använts i analysen för att lyfta 
fram att syftets olika undersökningsdelar besvaras. 
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3 REFERENSRAM 

 
apitlet inleds med ett avsnitt av lagstadgad karaktär för att hjälpa läsaren att sätta sig in i 
revisionsplikten. Vidare diskuteras i vems intresse reviderad information skapas, formell och 

informell informations betydelse samt vad som krävs för att kreditgivaren ska få förtroende för 
företagaren. Avslutningsvis ges en sammanfattning av referensramen.  

 K
 

3.1 Bokslut & årsredovisning 

 
Eftersom vår undersökning behandlar mikroföretag av typen aktiebolag och handelsbolag, 
kommer det följande avsnittet att behandla vad som gäller för respektive bolagsform 
angående bokföring, bokslut, årsredovisning och krav på revision. Detta för att tydliggöra 
skillnader i behandling av bolagstypernas finansiella information.  
 
Alla aktiebolag och handelsbolag är bokföringsskyldiga och ska följa de bestämmelser som 
finns i bokföringslagen, BFL (Björksten & Ejlertsson, 1992, s 12). Bokföringsskyldigheten 
innebär att god redovisningssed ska iakttas, att alla affärshändelser ska bokföras löpande, att 
det till alla affärshändelser finns verifikationer och att arkivering sker enligt gällande regler 
(BFL 4 kap 1-2 §§). För såväl aktiebolag som handelsbolag gäller även att bokföringen för 
varje räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut som består av resultat- och balansräkning 
(BFL 6 kap 4 §). Utöver bokslutet är alla aktiebolag, till skillnad från små handelsbolag, 
skyldiga att upprätta en årsredovisning (BFL 6 kap 1 §). Denna ska, enligt årsredo-
visningslagen (ÅRL 2 kap 1 §) bestå av resultat- och balansräkning, noter samt förvaltnings-
berättelse. Årsredovisningshandlingarna ska sedan revideras, det vill säga granskas, av minst 
en kvalificerad revisor som ska avge en revisionsberättelse samt göra en revisorspåteckning på 
årsredovisningen (Björksten & Ejlertsson, 1992, s 118). Mikrohandelsbolag behöver däremot 
inte revideras av en kvalificerad revisor. Aktiebolagens årsredovisning är, till skillnad från 
handelsbolagens årsbokslut, en offentlig handling (op cit, s 115).  
 

3.2 Revisionsplikt 

 
Till grund för den debatt som förs om revisionspliktens vara eller inte vara finns EG:s fjärde 
bolagsdirektiv. Detta direktiv föreskriver obligatorisk revision i samtliga aktiebolag men 
möjliggör som tidigare sagts att varje land själva får bestämma om de små aktiebolagen ska 
omfattas av revisionsplikten eller ej (Thorell & Norberg, 2005). Sverige är ett av få länder 
som fortfarande har kvar revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen vilket har medfört 
att denna debatt har blossat upp.  
 
Revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i England togs bort år 1993 (Thorell & 
Norberg, 2005). Därefter har EU:s gränsvärden för vilka företag som ska få omfattas av 
undantaget höjts tre gånger (ibid). I en studie från 2003 som Jill Collis (2003) genomförde på 
uppdrag åt DTI4 framkom att 42 % av de undersökta engelska småföretagen valde att lämna 
årsredovisningar granskade av revisor, trots att de enligt lag inte längre var tvungna att göra 
det. Av de företagare som valde att utnyttja undantaget från revisionsplikten, var det väldigt 

                                                 
4 Department of Trade and Industry (handelsdepartementet) 
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få som kunde redogöra för hur mycket pengar de tjänade på att utnyttja undantaget (ibid). 
Det kan, enligt Collis (2003) antas bero på att företagarna inte gjort några större 
kostnadsbesparingar eller att kostnaden för revision var svår att skilja från andra kostnader. 
Studien visade också att det är mer troligt att företag frivilligt upprättar reviderade 
räkenskaper om företaget har en större omsättning, om företagsledningen anser att revisionen 
ökar kvaliteten på den finansiella informationen, om revisionen får en positiv påverkan på 
företagets kreditvärdighet samt att företagets redovisning och styrning blir kontrollerad 
(ibid). Collis (2003) menar även att den frivilliga revisionen får betydelse när företaget inte är 
helt familjeägda och där intressenterna inte har tillgång till företagets finansiella information. 
Revisionen möjliggör i dessa fall att kvalitetssäkrad information kan lämnas till banker och 
övriga intressenter, vilket kan bidra till bättre relationer när asymmetrisk information 
föreligger.  
 

3.3 Förhållandet mellan redovisningsskyldiga & redovisningsberättigade 

 
Öhman (2004) förklarar att bland annat investerare och finansiärer har intresse i den 
redovisningsinformation som företag lämnar ut. Det beror på att intressenter ofta tvingas ta 
risker när beslut fattas, med inslag av både osäkerhet och begränsad tillgång till information 
(ibid). Av Öhmans figur (se figur 3.1) kan utläsas att de redovisningsskyldiga, det vill säga 
företagsledningen, är ansvariga för att redovisningsinformation sammanställs och sprids till 
företagets intressenter, de redovisningsberättigade. En del av informationen ska dessutom 
kvalitetssäkras av en revisor innan de redovisningsberättigade får ta del av den.  
 
 

 
 

 Figur 3.1  En modell om informationsflöden och kvalitetssäkring 
   Källa: Öhman (2004, s 22) 
 

 
Förhållandet mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade beskrivs ofta i ett 
principal-agent förhållande (Swift, 2001). Enligt denna agentteori hävdas att agenterna, det 
vill säga de redovisningsskyldiga, gärna sätter sitt eget intresse i första hand om de inte hejdas 
av regleringar eller andra sociala kontroller som samhället påtvingar (ibid). Det är vanligt att 
problem uppkommer på grund av ofullständig eller asymmetrisk information (Hendriksen & 
van Breda, 1992, s 207). Det kan till exempel bero på att agenten har tillgång till 
information, som exempelvis framtidsplaner, vilka förblir okända för principalen (ibid). För 
att försäkra sig om att principalen får den information som krävs har samhället utöver de 
lagstadgade reglerna antagit standarder samt frivilliga yrkesetiska regler och praxis (Swift, 
2001). Genom revisorns kvalitetssäkring av redovisningsinformationen kan principalen lita 
på att informationen är relevant, tillförlitlig och jämförbar (Öhman, 2004). Enligt agent-
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teorin kan det inte uppstå en förtroendebaserad relation mellan principal och agent (Swift, 
2001). Det antas istället att agenten inte handlar i principalens intresse eftersom det finns en 
konflikt mellan dessa parter. Avsaknaden av förtroende för agenterna ersätts därför i många 
situationer av formella överenskommelser och strukturell kontroll (ibid). I föreliggande 
studie skulle detta resonemang kunna betyda att anledningen till att företagaren (agenten) 
anlitar revisor för granskning av företagets information är för att inge förtroende till 
kreditgivaren eller annan intressent (principalen). Det skulle också betyda att granskningen 
inte skulle göras om den inte var tvingande.  
 

3.4 Formell information som förtroendeingivare 

3.4.1 Den reviderade/granskade informationens betydelse 
 
Häckner (1985, s 51) säger att när information används inför beslut är avsikten att reducera 
osäkerhet. Årsbokslut och delar av årsredovisningen kan ses som hård/formell finansiell 
information, vilken kan kvantifieras och bearbetas med analytiska metoder (Häckner, 1985, s 
50; Macintosh, 1985). Press från intressenter till företaget att avge granskad finansiell 
information driver företagsledaren att framställa detta för att informera och påverka dessa 
parter (Carnaghan, Gibbins & Ikäheimo, 1996). Enligt Hendriksen och van Breda (1992, s 
199), Mellemvik et al (1988) samt Öhman (2004) är det övergripande syftet med granskad 
företagsredovisning att den ska bidra med användbar information som kan ge intressenter en 
”rättvisande bild” av företaget och dess verksamhet och därmed kunna ligga till grund för 
affärer och ekonomiska beslut. Svensson (2000), Andersson (2001) och Gröjer (1997, s 126 
ff) menar också att det är intressentgruppen kreditgivare som är den mest primära mål-
gruppen för granskad redovisningsinformation i små företag. Dock menar både Gröjer 
(1997, s 126 ff) och Thorell (2003, s 19) att denna typ av information bara spelar en liten roll 
som underlag för kreditgivarens typ av beslut och utgör sannolikt bara bakgrundsinformation 
till mer specifika redovisningar eller upplysningar (ibid).  
 
Öhman (2004) har genom studier kommit fram till att svenska revisorer främst inriktar den 
traditionella revisionen på historiska siffror och objekt som kan hanteras med relativt god 
säkerhet. Den redovisningsinformation som revisorerna granskar är främst fragmentarisk, 
hård och historisk till sin karaktär. Öhman (2004) tar vidare upp att den framåtblickande 
informationen, vilken revisorerna själva anser har stor betydelse för intressenterna, granskas 
och delges i relativt liten omfattning i revisionen. Anledningen till detta kan vara att dessa 
granskningsobjekt inte ges någon större plats i regler och riktlinjer. Det går inte heller att 
förlita sig på att dylik information fångas upp av en fungerande internkontroll. Revisorerna 
lämnar därmed denna sortens redovisningsinformation till företagen själva att bedöma. 
Därmed går den information som är rikhaltig, mjuk och framtidsorienterad direkt från de 
redovisningsskyldiga företagen till intressenterna utan att kvalitetssäkras av kvalificerade 
revisorer (se figur 3.1). Av Öhmans (2004) analyser kan utläsas att revisionen koncentreras 
mer till att granska sådant som är tryggt för revisorerna själva, det vill säga sådant som kan 
revideras på ett nöjaktigt sätt inom gällande regelverk och praxis. Detta trots att revisorerna 
själva vet att även andra faktorer borde granskas som är värdefulla för intressenterna. Det kan 
exempelvis vara strategier, prognoser och framtidsplaner, den interna och den externa 
verksamheten (ibid).  
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3.4.2 Revisorns granskning som förtroendeingivare för kreditgivare 
 

Enligt Petersen och Rajan (1994) samt Strahan och Weston (1998) är banker den primära 
källan till krediter för små företag. Cole, Goldberg och White (2004) samt Petersen och 
Rajan (1994) förklarar att små företag ofta kan ha svårt att få lån på grund av ofullständig 
information. För att komma tillrätta med dessa problem blir det viktigt att företaget genom 
nära och fortlöpande interaktion, förser banken med tillräcklig information (Petersen & 
Rajan, 1994).  
 
Det är viktigt för banken att få kunskap om nyckelpersonen i företaget eftersom det vid 
utlåning till små företag ofta handlar om utlåning till en person (Berry et al, 1993). Ju mindre 
information eller kunskap banken har om personen desto större vikt läggs vid på annan typ 
av information, i första hand granskad finansiell information (ibid). Informationen i små 
företag kan dock ofta vara gammal, opålitlig eller ofullständig vilket försämrar kvaliteten på 
informationen. Därför får den finansiella informationen mindre betydelse medan annan 
information och säkerheter får ökad betydelse. Berry et al (1993) förklarar dock att det i 
tidigare studier har identifierats att banker föredrar granskad finansiell information för att den 
anses vara mer pålitlig.  
 
Macintosh (1985) säger att redovisningsinformation också skapas i eget intresse från 
företagsledaren. Den slutliga reviderade/granskade informationen hjälper till att förstå det 
egna företaget, vilket innebär att det som gjorts på grund av lag och normer blir till hjälp för 
företagaren och inte bara för intressenterna. Samma sak gäller vid insamlandet av information 
till årsredovisningen/årsbokslutet, eftersom processen att ta fram informationen även den kan 
leda till oväntade insikter. I sin tur leder det till att kvaliteten på företagsledarens beslut och 
agerande blir bättre och ger bränsle åt företagets utveckling och anpassningsförmåga (ibid).  
 

3.4.3 Revision som kvalitetssäkring  
 

Av bokföringsnämnden (BFN) kan man läsa att ”det förekommer att bokföringsskyldiga, 
som inte är skyldiga att avsluta redovisningen, ändå gör det frivilligt”.  BFN anser att en 
bokföringsskyldig som avslutar den löpande redovisningen med att upprätta en handling 
benämnd årsbokslut respektive årsredovisning, måste följa bestämmelserna i tillhörande lag, 
det vill säga BFL respektive ÅRL. Lagarna skall följas oavsett om det förelegat en formell 
skyldighet att upprätta handlingen eller ej. Detta för att det enligt BFN är rimligt att läsare av 
redovisningshandligar skall kunna utgå ifrån att dessa handlingar upprättats i enlighet med de 
regler som finns att tillgå (FAR, 2004). 
 

3.4.4 Revisorns oberoendeställning som påverkansfaktor 
 

Ett företags redovisningsinformation måste således kunna ge ett förtroende till läsaren ifall 
den skall kunna utgöra bas för beslut. För aktiebolag gäller revisionsplikten enligt ÅRL, och 
vald revisor måste stå i oberoende ställning till företaget enligt aktiebolagslagen, ABL. 
Handelsbolag, vilka ryms inom ramen för mikroföretag omfattas inte av revisionsplikten och 
det finns ingen reglerande lag som säger att det måste vara en oberoende revisor som 
granskar redovisningen (årsbokslutet). Således kan handelsbolaget välja att konsultera en 
kvalificerad revisor utan att tänka på oberoendeförhållandet.  
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Den kvalificerade revisorn utvärderar om företagets externa redovisning och ekonomiska 
uttalanden är korrekta. Men om intressenterna inte tror att revisorn står i ett oberoende 
förhållande till klienten så kommer de inte att lita på revisorns åsikter enligt Quick och 
Warming-Rasmussen (2005) De menar att tillhandahållandet av tjänster som inte är kopplat 
till lagstadgad revision kan hota revisorns oberoendeställning till företagen och att 
konsultationstjänster i högre grad är baserade på ett förtroendeförhållande mellan revisorn 
och klienten, än vad den lagstadgade revisionen är. Resultatet kan bli att revisorn får ett 
överdrivet förtroende för klienten och därmed riskerar att inte hålla en objektiv distans till 
arbetet (ibid).  
 
Quick och Warming-Rasmussen (2005) har genomfört en studie där de undersökte om 
företagens intressenter tyckte att konsultering av revisor löpande under året i andra frågor än 
de som rör revisionen, upplevdes påverka revisorns oberoende till klienten. Resultaten 
visade tydligt att de flesta intressentgrupperna inte trodde att oberoendet under sådana 
förhållanden blev tillräcklig och därigenom sjönk deras förtroende för den reviderade 
informationen som företagen lämnade ut. Studien genomfördes även på revisorer och 
företagsledare, vilka däremot inte trodde att det spelade någon roll (ibid) (se tabell 3.1). 
Eftersom handelsbolag inte enligt lag är tvingade att anlita en kvalificerad revisor för att 
revidera sina räkenskaper (FAR, 2004) innebär detta att den anlitade revisorn inte behöver 
vara oberoende. Enligt nämnda studie skulle detta innebära att kreditgivare inte har samma 
förtroende för ett mikrohandelsbolags granskade information som de har för ett aktiebolags, 
då mottagaren av informationen inte kan vara säker på att revisorn står i ett oberoende-
förhållande till företaget. 
 
 
Tabell 3.1  Brist på oberoende från revisorer på grund av konsulteringstjänster 
 

 
 
Källa: Bearbetad från Quick och Warming-Rasmussen, 2005. 
 
 
Tabell 3.1 visar hur stor del av de tillfrågade i ovan nämnda studie som tycker att 
konsultering av företagens revisor i andra frågor än de som rör den lagstadgade revisionen 
påverkar dennes oberoendeställning till företaget i en negativ riktning. Av de kreditgivande 
bankerna ansåg hälften av de tillfrågade att detta påverkar oberoendeställningen negativt. 
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3.5 Informell information som förtroendeingivare 

3.5.1 Den informella informationens betydelse vid beslutsfattande 
 

Den informella typen av information kallas av Häckner (1985, s 53) för mjuk information. 
Den består bland annat av visioner, idéer, föreställningar och värderingar vilka är påverkade 
av företagens historia och erfarenheter (ibid). Flödet av information i organisationer, både 
formell och informell, påverkar varandra och är delar av organisationens infrastruktur (Earl & 
Hopwood, 1980). Langley (1991) säger liknande att analyser endast grundat på formell 
information inte generellt leder till beslutsfattande. Författaren menar att formella analyser 
och sociala processer såsom personliga möten och samtal är nära sammankopplade, och att 
beslutsfattande grundas på växelverkan dem emellan (ibid). Detta innebär att kreditgivning 
inte kan göras endast grundat på reviderad information eftersom denna i stort sett endast är 
av formell karaktär, vilket Green (1997, s 9) också framhåller genom sina studieresultat där 
han funnit att inga kreditbeslut endast tas grundat på formella analyser. Earl och Hopwood 
(1980) visar dessutom genom sina studier att informell och icke rutinmässig information har 
mer kraft vid beslutsfattande än formell och rutinmässig information. 
 

3.5.2 Affärsrelationen som förtroendeingivare för kreditgivare 
 
Det är, enligt Strahan och Weston (1998), vanligt att små företag koncentrerar sina 
belåningar till en enda bank som de har skapat en relation till. Eftersom den tillgängliga 
offentliga informationen om små företag inte är särskilt omfattande, möjliggör dessa 
relationer att banken kan få tillgång till privat information som kan användas för att bedöma 
kreditvärdigheten i små företag (Cole et al, 2004; Strahan & Weston, 1998). En viktig aspekt 
vid relationer är, enligt Petersen och Rajan (1994), varaktigheten. Ju längre tid banken har 
handlagt företagets lån desto mer troligt är det att banken ser företaget som mer livskraftigt 
och ägaren som mer pålitlig (ibid). Banken ser därmed utlåningen som mindre riskabel vilket 
minskar kostnaderna för utlåning och ökar viljan/villigheten att bevilja lån (ibid). Även Blois 
(1999) menar att individers och organisationers förtroende ökar med tiden när det har 
skapats en förtroendebaserad relation mellan parterna. Ett förtroende för en person eller för 
en verksamhet skapas inte bara genom att de säger att de ska göra något (ibid). Det är 
avgörande vad man vet om personens eller verksamhetens syfte, dess tillgängliga alternativ 
och konsekvenser, dess skicklighet/förmåga och så vidare (ibid). 
 

3.6 Sammanfattning – användning av information för beslutsfattande 

 
Man kan ur teorin utläsa att årsredovisning eller årsbokslut som granskats av kvalificerad 
revisor främst framställs för att delge intressenter en ”rättvis bild” av företaget samt att den 
ska kunna fungera för att skapa ett förtroende till företaget. Denna information framställs 
framförallt för intressenter till företaget och den ska kunna ligga till grund för dess beslut. 
Samtidigt framhålls också att granskad redovisningsinformationen skapas i eget intresse för 
företagsledarens egen förståelse för företaget, vilket i sin tur ger värdefulla insikter som 
behövs för att utveckla företaget. Trots att de flesta teoretiker resonerar på detta sätt har det 
genom studier visat sig att det inte är säkert att det är ovan nämnda granskade information 
som intressenterna baserar sina beslut på, utan att det kan vara information via förtroende-
baserade personliga relationer som ”väger tyngst” då beslut skall tas. Vidare har det 
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diskuterats att revisorns oberoendeställning till företaget spelar en roll vid bedömningen av 
granskad redovisningsinformation. Figur 3.2 har skapats för att tydliggöra vad upptagen teori 
indikerar angående vilken typ av information som används mest samt av vem den används.  
 
 

 
 

Figur 3.2  Sammanfattande bild av informellt och formellt informationsflöde, dess 
styrka och användande vid beslutsfattande enligt ovanstående referensram 

 Källa: Bearbetad från Öhman (2004, s 22) 
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4 EMPIRI 

 
 detta kapitel presenteras vårt empiriska material från de genomförda intervjuerna. Vi har valt att 
dela upp intervjuerna efter bolagsform eftersom syftet med denna uppsats var att få en samlad bild 
av hur de olika analysenheterna ser på revisorns granskning av finansiell information. Vi har i 

empirisammanställningen valt att benämna aktiebolagen som AB1, AB2 och AB3 och handelsbolagen 
som HB1, HB2 och HB3. Detta för att tydliggöra för läsaren vilken typ av bolagsform som uttalar sig 
då det kan vara av betydelse, eftersom endast aktiebolagen är tvingade att anlita revisor för granskning 
av den finansiella informationen.  

 I

 

4.1 Aktiebolag 

 
AB1 är en klädbutik med två delägare, där båda delägarna aktivt arbetar i butiken som har 
funnits i 16 år. AB2 är en blomaffär som har två delägare och har funnits i 20 år, endast en 
av delägarna är verksam i butiken. AB3 är ett jordbruk med två delägare varav en verksam i 
företaget vilket funnits i 25 år.  
 
Anledningen till att AB1 och hennes kompanjon valt att driva sitt företag som ett aktiebolag 
berodde till största del på att de tidigare drivit verksamheten i ett handelsbolag som var 
förenat med vissa problem angående löner och restskatter. Genom aktiebolaget känner sig 
ägarna mer som anställda och de får inte samma problem med restskatt. AB2:s ägare anser att 
den största fördelen med bolagsformen aktiebolag är att hon inte blir personligt ansvarig om 
hon exempelvis skulle bli sjuk eller om något annat skulle hända som skulle tvinga henne att 
lägga ner verksamheten. 
 

AB2 - ”Det är tryggare för mig personligen. Har jag ett handelsbolag kan jag ju få gå från 
hus och hem” 

 
Ägaren till AB3 beskriver att han vid bildandet av aktiebolag trodde att denna bolagsform 
passade hans verksamhet bättre än den enskilda firma han tidigare haft. Anledningarna var 
bland annat av skattetekniska skäl samt för att löner kunde betalas ut på ett annat sätt. 
Tidigare anlitades en revisionsfirma för att sköta den löpande bokföringen men i dagsläget 
sköter ägaren själv denna. Revisorn anlitas numera enbart för att upprätta bokslut. Den 
löpande bokföringen och momsredovisningen i AB1 sköter en av delägarna i företaget. AB1 
anser att hon med hjälp av bokföringsprogram och dator själv klarar av momsredovisningen 
som tidigare utfördes av en revisionsbyrå. Till en början sågs dock revisorn som en mycket 
värdefull hjälp men i dagsläget har de knappt någon löpande kontakt med revisorn under 
året, utan först vid årsbokslut och deklaration. 
 
I AB2 har ägarna en mycket bra och löpande relation till revisorn som både sköter företagets 
momsredovisning varje månad och upprättar bokslutet. Den information som genereras ses 
mest som en hjälp för ägarna, för att se vad de gjort fel och vad som kan göras bättre.  

 
AB2 - ”Det är ju en information, anser ju jag, att det här måste du se upp med och det är ok 
och så där kan man int’ göra. Så känner ju jag” 

 
För AB3:s ägare ses den reviderade finansiella informationen som viktigast för honom själv, 
men han säger även att det finns ett visst intresse hos bank och leverantörer eftersom de gör 
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kreditprövningar om han vill investera och så vidare. AB3:s ägare använder sig inte själv av 
någon särskild utvald finansiell information. Det egna intresset för den finansiella informa-
tionen ses som viktigast i AB1 och ägarna har aldrig känt något krav från banker eller 
leverantörer på att de vill få in reviderad information. Däremot tror AB1 att vissa 
leverantörer säkert kollar upp företaget innan de bestämmer sig för att leverera.  
 

AB1 - ”Det känns som om det är vårat intresse men i och med att det är ett aktiebolag får ju 
alla gå in och titta på det där så det kan hända att dom gör det. Går det dåligt ett år då kollar 
ju säkert våra leverantörer lite grann på det där. Dom kollar ju bokslut (aktören menar 
årsredovisningen) och speciellt om man har nya (leverantörer). Om vi inte har gått så bra ett 
år kan de bli rädda att man inte kan betala och bara undra lite, hur det står till” 

 
I AB1 används egentligen inte den reviderade informationen från revisorn särskilt mycket, 
men AB1 är medveten om att det är inköpen revisorn i regel brukar kommentera. Det är de 
enda kostnaderna som går att påverka eftersom de andra kostnaderna är ganska fasta och 
jämna från år till år. Enligt AB2 används den reviderade informationen från revisorn för att 
följa upp hur företaget gått, för att göra jämförelser mellan olika år samt som underlag för att 
fundera varför det har gått som det har gjort. AB2 anser inte att företaget har någon annan 
intressent som har velat ta del av den reviderade informationen men AB2 är medveten om 
att de i så fall skulle kunna ta reda på denna information själv utan att hon vet om det. 
 
AB2 förklarar att tilltron är större till den information som revisorn reviderat än den som 
AB2 själv genererar utan revisorns kontroll. AB2 brukar visserligen själv märka av hur det 
går men tycker att det känns bra att få ”svart på vitt” att det inte bara är något hon har fått 
för sig utan att det verkligen är så. Dessutom ser AB2 en stor fördel med att ha en 
kontinuerlig kontakt med revisorn eftersom hon snabbt kan få en varning om det är något 
särskilt som inte ser bra ut i räkenskaperna. 
 

AB2 - ”Jag har ett jättestort förtroende för min revisor, för att hon är så ärlig, hon säger att 
det här måste du kolla upp. Hon kollar allting så jag litar fullständigt på hon, säger hon att 
det här måste du ändra på, då gör jag det. Det är en trygghet” 

 
AB1 tycker att det känns bra att revisorn reviderar informationen och skulle absolut inte vilja 
vara utan revisor. AB3:s ägare förklarar att han på grund av att verksamheten är så liten kan 
”känna” hur det ”ligger till” och att han förlitar sig till den eget genererade informationen.  
 
AB1 förklarar att företaget nästan aldrig har någon kontakt med banken men att delägarna i 
sådana fall gemensamt har kontakt med banken. Däremot hade de kontakt med banken när 
företaget startades eftersom de tog lån för att ”komma igång”. AB1:s uppfattning var att 
banken i det skedet ville att delägarna skulle presentera en budget men att några andra krav 
inte ställdes. Dessutom uppfattades den personliga kontakten som mycket betydelsefull i 
kontakten med banken.  
 

AB1 - ”När vi startade hade den personliga kontakten stor betydelse för då sa han på banken 
att, jag tror inte på idén men jag tror på er, och han fick ju rätt” 

 
På senare tid har delägarna i AB1 inte har haft behov av några nya banklån. AB1 förklarar 
dock att de i samband med utveckling av verksamheten, för några år sedan, var i kontakt 
med banken för att kontrollera om det fanns möjlighet att få lån om det skulle behövas. I det 
läget menar AB1 att företaget fick ett mycket positivt förhandsbesked utan att banken fick 
någon som helst information, varken reviderad information eller beräkningar från delägarna. 
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Däremot tror AB1 att banken hade haft behov av någon typ av information om de hade 
behövt ta ett nytt lån. AB1 tror dock att banken i ett sådant läge, själv förser sig med 
information eftersom banken redan har företaget som kund, att de tittar på bokslut/ 
årsredovisning och hur företaget sköter sig. Enligt AB1:s uppfattning är både den reviderade 
finansiella informationen och den personliga kontakten av betydelse för banken vid 
företagslån.  
 
Vid företagsstarten hade AB2 kontakt med banken för att få lån. AB2 upplevde att det var 
viktigt att banken fick se papper på hur de hade beräknat att det skulle gå men att det inte 
verkar finnas samma behov av information numera. I dagsläget har dock inte AB2 någon 
kontakt med banken mer än för att betala räkningar. AB2 tror dock att banken fått ett 
förtroende för företaget och att banken därmed förlitar sig mycket på den personliga 
relationen vid företagslån. Samtidigt anser AB2 att den reviderade finansiella informationen 
kan ha viss betydelse tillsammans med relationen.    
 

AB2 - ”Relationen till banken är perfekt, vi har inte haft några problem, dom har inte haft 
nå’t problem med oss och vi har inte haft nå’t problem med dom” 

 
Kontakt med banken har AB3 haft för företagets räkning i 25 år. AB3 upplever att banken 
vid större affärer vill se reviderade årsbokslut men att det på senare år har räckt med 
telefonkontakt för att göra affärer. AB3 anser att grunden för bankens långivning egentligen 
ligger i den reviderade årsredovisningen men att den personliga kontakten är viktigast.    

 
AB3 - ”Relationen har otroligt stor betydelse. Båda parter vill ju se att det går bra. 
Förtroende!” 

 
När diskussionen kommer in på fördelar respektive nackdelar med att använda sig av 
revisorn, förklarar AB3 att han inte tror att Skatteverket skulle lita på informationen från 
företaget om företaget inte använde sig av revisorn för att kvalitetssäkra dessa uppgifter. 
Samtidigt är AB3 säker på att avsaknaden av en revisor inte skulle leda till det bästa resultatet. 
AB3 kan inte se någon fördel med att inte använda sig av en revisor. 
 

AB3 - ”…om jag inte är ute efter att göra en massa konstiga affärer, leva på chans…” 
 
AB3 kan däremot se fördelar med att använda sig av revisorn eftersom det jobb som utförs 
av revisorn, minskar AB3:s arbete med dessa saker, som han kan ägna åt att göra det han ska 
för sin verksamhet. Dessutom anser AB3 att det tar tid att lära sig det revisorn gör och 
konstaterar att han inte heller har lust att sysselsätta sig med det revisorn gör. 
 

AB3 - ”…det finns andra som är experter på det, jag är expert på min grej…” 
 

Slutligen diskuteras revisionspliktens vara eller inte vara. AB3 skulle personligen kunna tänka 
sig att ta bort revisionsplikten för mikroaktiebolag. AB3 tror dock att pengarna som företaget 
tjänar på att inte omfattas av revisionsplikten förmodligen kommer att tas in via företags-
skatten istället. Samtidigt konstaterar AB3 att man måste fundera över konsekvenserna av ett 
borttagande, tränger man längre in i sakfrågan svarar man nog inte att revisionsplikten ska 
bort lika lätt. 
 

AB3 - ”Man kan ju inte gråta ihjäl sig för arvodet…” 
 

AB1 anser inte att det finns några direkta nackdelar med att använda sig av revisorn. 
Revisorns arbete innebär visserligen en kostnad men AB1 tycker inte att de själva har 
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tillräckligt bra kunskap och att de inte heller har tid att sköta mer av det ekonomiska än de 
redan gör. AB1 förklarar även att revisorn ibland kommer med bra tips som gör att 
kostnaderna blir mindre för annat och kostnaden för revisionen därmed ”bär sig”.     
 

AB1 - ”Jag är ju självlärd och jag kan ju bara det jag gör, jag tror ju att en som har  
utbildning för det kan mycke’ mer, så nog är det bättre med en revisor” 

 
Däremot anser AB1 att det är onödigt att den som upprättar företagets bokslut och 
årsredovisning (revisionsmedarbetare) i sin tur måste granskas av ytterligare en person 
(kvalificerad revisor) och att revisionsplikten därmed skulle kunna slopas. 
 

AB1 - ”Ja, för mig skulle det ju bara göra att det blev lite billigare, för då kostar ju det också 
en summa och jag vet ju inte vad nyttan är med den dubbla granskningen, bara en kostnad 
men jag skulle ändå ha revisorn kvar” 

 
För AB2 är revisorn en stor trygghet vilket innebär att hon inte ens ser kostnaden för 
revisorn som någon stor nackdel. AB2 förklarar att många andra företagare kommenterar att 
hon använder sig av revisorn även för momsredovisningen men B anser att revisorn därmed 
får bättre koll på företaget och att AB2 snabbt får information, inom loppet av en månad, 
om något är tokigt, vilket AB2 har behov av.  

 
AB2 - ”Jag personligen tror inte att det blir nå’t dyrare för att ha en person som gör det varje 
månad, för det går ju snabbare än att komma med 12 pärmar. Ger hjälp kontinuerligt” 

 
AB2 undrar vart det skulle ”barka” om revisionsplikten togs bort och konstaterar att hon i 
alla fall skulle behålla revisorn.  

 
AB2 - ”Det finns ju ett behov av revisorn, tror ni inte att det är den där lilla tryggheten” 

 

4.2 Handelsbolag 

 
HB1 är ett café med två delägare, där båda delägarna aktivt arbetar i verksamheten som har 
funnits i snart två år. HB2 är en djurbutik som drivs som ett kommanditbolag, denna butik 
har funnits i 6 år och i nuvarande ägares (komplementärens) regi sedan ett år tillbaka. HB3 är 
en frisörsalong med två delägare vilka bägge är verksamma i företaget vilket har funnits i 15 
år. 
 
Anledningen till att ägarna till HB1 valde att starta sitt företag som ett handelsbolag var att 
det passade dem bättre på grund av att det blev billigare än att starta ett aktiebolag. HB1 
förklarar att det var ett medvetet val att starta handelsbolag eftersom det möjliggör att de 
själva kan göra mycket av det ekonomiska arbetet och att kostnaderna för detta minskar. 
Planen är dock att så småningom byta bolagsform till aktiebolag eftersom det enligt ”dem 
som vet” ska vara bättre skattemässigt. Den bakomliggande orsaken till att HB2 valde att 
starta ett handelsbolag av typen kommanditbolag berodde på att HB2 inte hade råd att starta 
ett aktiebolag eftersom det kräver att 100 000 kr sätts in i företaget i form av aktiekapital. 
Inte heller handelsbolag var möjligt att starta på grund av att HB2 endast hade ”tillgång” till 
en person som kunde tänka sig att delta i företaget men endast under begränsat ekonomiskt 
ansvar. Denna person har därmed fått rollen som kommanditdelägare medan HB2 själv är 
komplementär.  
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För att det skulle bli rättvist mellan ägarna startades HB3 som ett handelsbolag. Några tankar 
på vad denna bolagsform innebar för den finansiella redovisningen fanns inte i det skedet. 
Delägarna har dock på senare år funderat på att byta bolagsform till aktiebolag och i och med 
dessa funderingar har även tankar funnits att detta skulle innebära krav på kvalificerad 
revisor. I HB1 sköter ägarna själva den löpande bokföringen medan en revisor anlitas för att 
upprätta bokslutet. Ägarna anser sig inte vara tillräckligt insatta för att göra det själva, 
dessutom upplever de att det skulle ta alldeles för mycket tid. De tycker även att det känns 
skönt att lägga över ansvaret för bokslutet på någon annan för att veta att det blir rätt gjort, 
de menar att revisorn kan sin sak.   
 

HB1 - ”Man är ju ändå bara en glad amatör! Jag tror säkert att vi skulle klara av att göra det 
men då ska man ha tid att lära sig, å så vet vi inte allt man kan dra av och man ska ju veta en 
del saker och sen är det faktiskt ganska skönt att slippa” 

 
Den löpande bokföringen i HB2 sköter komplementären själv med visst stöd från en bekant. 
HB2 har också möjlighet att få hjälp och stöd från ”kompetensutvecklarna” som hon har 
tillgång till genom den starta-eget utbildning hon tidigare gått.  
 

HB2 - ”Jag har ju kompetensutvecklarna om det skulle vara nån’ting. Jag får ju fara dit så 
hjälper ju dom mig”  

 
Att upprätta bokslutet överlämnas däremot till en revisor eftersom HB2 inte själv anser sig ha 
tillräcklig kunskap för att göra det själv. HB2 vet inte riktigt vilka krav som ställs på henne 
som företagare utan inser under intervjuns gång att hon kanske inte måste ha en revisor utan 
att det räcker med någon annan som är ekonomiskt kunnig.  
 
En av delägarna i HB3 förklarar att den löpande redovisningen utförs av någon inom 
familjen. HB3 förklarar vidare att de har hjälp med att upprätta bokslutet eftersom de inte 
anser sig klara av det. HB3 tycker att det känns tryggt att använda sig av revisorn och 
förklarar att de även har möjlighet att ringa till revisorn för löpande rådgivning under året. 
Det är tryggheten som är viktigast med att använda sig av en revisor, förklarar HB3. 
 

HB3 - ”Vi vill ha en ’backup’. Så att alla inom företaget blir nöjda!” 
 
Delägarna i HB1 menar att deras eget intresse är viktigast vad gäller den granskade 
redovisningsinformationen. De förklarar att de inte varit med om att någon intressent har 
velat se denna information. Men det är viktigt att informationen som lämnas till Skatteverket 
är rätt och riktig.  
 

HB1 - ”Ingen ska kunna komma och säga att, hur har ni gjort här?” 
 
I HB1 anser delägarna att de själva har sådan koll på ekonomin att den eget generade 
finansiella informationen är tillräcklig för att ta ”vardagliga” beslut på. För HB2:s del handlar 
det mest om att få jobbet med bokslutet utfört, samtidigt som det känns säkrare att en revisor 
granskar uppgifterna, både för komplementärens och andra intressenters del. HB2 upplever 
dock att det inte är någon utomstående intressent som har efterfrågat informationen. Det kan 
enligt HB2 bero på att företaget funnit tidigare men under ett annat namn. HB2 tror att 
exempelvis leverantörerna litar på henne eftersom företaget inte haft några betalnings-
anmärkningar vare sig före eller efter att HB2 blev ägare till företaget. Den eget generade 
informationen förlitar hon sig i övrigt till även om det känns bättre att ta beslut baserat på 
information som revisorn tittat över. I HB3 är den granskade informationen av största vikt 
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för delägarna eftersom det är deras trygghet. HB3 förklarar att den granskade redovisnings-
informationen trots allt kan vara bra för banken som också brukar ta del av den. Den 
finansiella informationen som revisorn inte granskar, litar delägarna i HB3 tillräckligt mycket 
på för att kunna ta löpande beslut. 
 
Den granskade finansiella informationen används mycket i HB1, delägarna är noggranna 
med att följa upp vad som händer med företagets ekonomi, bland annat kontrolleras 
resultatet löpande under året och jämförelser görs mellan månader och år. Dessutom jämförs 
det verkliga utfallen med de analyser som gjordes innan företagets startades. Delägarna anser 
att det är viktigt att ha koll för att veta vad de kan köpa och hur mycket lön de kan ta ut. De 
anser däremot inte att de lägger större vikt vid den granskade informationen.   
 

HB1 - ”Det vi lägger vikt vid är om vi får igen på skatten eller om vi får skatta” 
 
HB3 förklarar att de inte använder sig av den granskade finansiella informationen i någon 
större utsträckning men att företagartidningen ibland ger bra tips på ekonomiska värden. 
Däremot lägger HB3 större vikt vid den granskade informationen än vid den som inte har 
granskats. 
 
HB1 förklarar att företaget nästan aldrig har någon kontakt med banken och att det vid 
bankbesöken inte handlar om att de behöver låna pengar utan att de till exempel har 
problem med BABS-maskinen eller att de behöver växla pengar. När företaget startades för 
cirka 1 ½ år sedan hade de däremot mycket kontakt med banken under en tre månaders 
period för att ”komma igång”. Delägarna tog vid starten privata lån vilket innebär att det 
inte finns några företagslån. Eftersom de privata lånen togs för att starta företaget ville banken 
se analyser över hur delägarna trodde att de skulle sälja, en affärsplan samt personliga brev. 
Dessutom gjordes en kreditupplysning på de båda delägarna. HB2 har ingen kontakt med 
banken utöver de tillfällen när räkningarna betalas vis banken. Därför kunde inte HB2 svara 
på våra frågor angående bankens krav och behov på granskad information vid företagslån. 
 
I HB3 har bägge delägare kontakt med banken. Företaget bytte dock bank i höstas på grund 
av att de inte ansåg sig få någon hjälp eller rådgivning från den bank de då hade. Den gamla 
banken ville ha väldigt mycket finansiell säkerhet och ville även se granskade årsbokslut. 
HB3 tror att detta behov till stor del beror på att banken hade stor personalomsättning och 
att de aldrig hann skapa en affärsrelation till kontaktpersonen innan det var en ny 
kontaktperson. Hos den nya banken begärs ingen granskad finansiell information, inte ens 
vid bytet av bank.  
 

HB3 - ”Banken har mer gått på känsla, de vet att vårt företag har funnits länge…” 
 
Delägarna i HB1 förklarar att de båda tog privata lån i samma bank trots att inte båda hade 
samma bank privat. De anser att den personliga relation som den ena delägaren hade sedan 
tidigare med banken hade stor betydelse och att det medförde att den bankanställde bland 
annat bara pratade med den som redan var kund i banken.     
 

HB1 - ”Det är klart att om man är ’tjenis’ med den på banken så kanske man får den där 
marginalen” 

 
HB1 tror dessutom att relationen och den granskade finansiella informationen kan få olika 
betydelse beroende av vad syftet är med lånet. Om en företagare vill låna för att det går 
dåligt för företaget, blir beräkningar och bokslut viktigast medan den personliga relationen 
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blir viktigast om företagaren vill låna pengar för att byta möbler och företaget i övrigt går 
bra. HB3 menar att den personliga relationen inte har fått samma betydelse i kontakten med 
den gamla banken på grund av den höga personalomsättningen men HB3 tror ändå att den 
personliga relationen har väldigt stor betydelse. Relationen är enligt HB3, A och O, även 
om den granskade finansiella informationen också är av betydelse.  
 
Även vid dessa intervjuer diskuterades fördelar och nackdelar med att använda sig av 
revisorn. HB2 anser att hon inte skulle lita på att bokslutet blev rätt upprättat om inte 
revisorn gjorde jobbet. HB2 ser visserligen kostnaden för revisorns arbete som en betydande 
nackdel men erkänner att hon med hjälp av revisorn slipper bry sig. HB1 väger fördelar och 
nackdelar fram och tillbaka innan hon konstaterar att den största nackdelen med att inte 
använda sig av revisorn är att de skulle få tillbringa flera dygn med att lära sig hur ett bokslut 
ska upprättas eftersom hon hört att bokslut i handelsbolag är bland det tjorvigaste att göra. 
HB1 kan även se fördelar med att inte använda revisorn, utöver att de skulle slippa 
kostnaden, eftersom det skulle innebära att de själv skulle lära sig hur bokslutet ska upprättas 
och därmed kunna hjälpa andra. Slutligen konstaterar HB1 att det är ganska skönt att slippa 
göra bokslutet själv med tanke på den tid det tar att upprätta det.  
 
HB3 tycker att det är en trygghet att använda sig av revisorn för upprättande av bokslut. 
Därför ser HB3 det som en stor nackdel med att inte använda sig av revisorn eftersom de 
därmed inte längre har tillgång till någon professionell att fråga. I bakgrunden finns givetvis 
kostnaden som en nackdel men denna uppvägs enligt HB3 av den trygghet hon känner 
genom att använda sig av revisorn. 
 
Att uttala sig om revisionsplikten vara eller inte vara upplevdes av aktörerna som mycket 
svårt. HB1 ansåg att revisionsplikten inte hindrar företagare att mygla och att den därför 
skulle kunna avskaffas. Därmed skulle den som är kunnig upprätta bokslutet själv medan den 
som inte kan får anlita en revisor. HB1 tror inte att det är särskilt många företagare som 
skulle klara av det själva men revisionsplikten kvittar.    

 
HB1 - ”Jag tror int’ att företagare har så’n kunskap att de kan sätta sig och göra bokslut, asså 
för den stora massan företagare, jag tror att det är för tjorvigt och svårt” 

 
Angående revisionsplikten anser HB3 att det vore bra om alla företagare själva fick välja men 
efter vissa övervägningar om vilka för- och nackdelar som kan uppstå anser HB3 att 
revisionsplikten bör behållas men i en mildare tappning för mikroföretag. HB2 anser sig inte 
vara tillräckligt insatt i frågan och kunde därför inte ha någon åsikt. 
 

4.3 Kreditgivare 

 
Vi har varit i kontakt med de båda bankerna som finns representerade på den ort där samtliga 
i studien deltagande företag är belägna. Vi har intervjuat en företagsrådgivare på respektive 
bankkontor, dessa benämns i fortsättningen som X och Y.  
 
X förklarar att den viktigaste informationen som banken vill ha vid företagslån till 
mikroaktiebolag i normalfallet är årsbokslutet. Banken brukar även vilja se underlag till 
investeringsbeslut, budget och affärsplan. Det kan också bli aktuellt att göra periodiska 
körningar och det kan finnas behov av få se kvartalsrapporter om bokslutet inte är helt 
aktuellt. När bolagen är nya ser processen annorlunda ut eftersom det inte finns något 
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historiskt bokslut att titta på. I dessa fall blir affärsidén viktig i kombination med vilka 
investeringar som bolaget behöver göra samt vilket kapital ägaren själv har. Normalt blir 
handläggningstiden något längre och informationsflödet mer omfattande som banken har 
kontinuerlig uppföljning på. Det förekommer, enligt X, att aktiebolag startas och först några 
månader senare får investeringsbehov. Vid dessa tillfällen kan periodsiffror användas istället 
för bokslut/årsredovisning och ibland kan det finnas behov av att få materialet genomlyst av 
en revisor. I kontakt med mikroaktiebolag som vill ta lån, vill Y först och främst ha ett 
reviderat bokslut och ibland även en periodrapport om det är länge sedan bokslutet 
upprättades. Y förklarar också att syftet med lånet är av betydelse, eftersom företaget kan ta 
lån både på grund av att de har förlorat pengar eller att de ska investera för att utveckla 
företaget. När ett nytt företag ska startas, rekommenderar Y att företagarna kollar med 
näringslivskontoret för eventuellt stöd eller konsultation och med Almi för hjälp med 
analyser och marknadsundersökningar. Det kan sluta med att ett nystartat företag får bidrag 
från länsstyrelsen, nyföretagarlån från Almi och att banken står för bottenfinansieringen. 
 
I mikrohandelsbolag blir det, enligt Y, viktigare att titta på ägarna bakom företaget och att 
det egna kapitalet inte är negativt. Eftersom ägarna vid denna bolagsform blir personligt 
betalningsansvariga, anser Y, att det även är viktigt att titta på vad ägarna har för ekonomi. 
Enligt X, blir deklarationsunderlaget, som bekräftar bolagets officiella resultat och balans, 
viktigare och är i huvudsak det material som X begär in från sina handelsbolagskunder som 
är att betrakta som mikroföretag. X:s uppfattning är dock att de flesta handelsbolag har 
revisorn till hjälp för upprättande av bokslut och att syftet med detta är tryggheten för 
företagaren eftersom bland annat bankerna och företagarna själva begär att redovisningen är 
korrekt. Revisorerna är många gånger kända för banken och därför har X förtroende för att 
revisorn gör det den ska vilket också ökar förtroendet för bolaget.  
 

X - ”Det ökar ju förtroendet, vi som bank försöker i alla fall ta upp frågan även i HB, i AB 
är det ju obligatoriskt att ha revisor, att man anlitar en byrå om man har möjlighet” 

 
Även Y påvisar att de flesta handelsbolag ofta använder sig av en bokföringsbyrå för att 
upprätta bokslut men poängterar att ansvaret ser annorlunda ut i jämförelse med ett 
aktiebolag. Y förklarar att handelsbolag ibland använder sig av en bokföringsbyrå som inte 
har samma krav på sig och inte heller samma höga kompetens som en revisor.  
 

Y - ”Man måste ju lita på revisorn, men finns det inte en revisor, vem ska man lita på då?” 
 
Genom att aktiebolag har reviderade årsredovisningar, känner Y att banken får trovärdig 
information som behövs för att kunna fatta beslut eftersom de i och med revisorns arbete 
förväntar sig att samma avskrivningsmetoder och lagervärderingsprinciper används från år till 
år och att värdena därmed går att jämföra.  
 

Y - ”Dom är ju påskrivna och i och med det finns det ju en revisor som tar ansvar för det” 
 
Revisorns roll är, enligt X, jätteviktig i handelsbolaget eftersom banken annars ställer sig 
frågande till vem bolaget bollar uppgifterna mot om de inte använder sig av revisorn. 
Revisorns arbete innebär att bankens tilltro till den reviderade informationen är lika stor 
oavsett om informationen kommer från ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Men X menar 
att den reviderade informationen, trots allt bara är en viktig del i helheten eftersom bokslutet 
består av historiska siffror.  
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X - ”Vårt arbete bygger ju inte bara på att en gång per år titta på bokslutet utan det bygger 
också på att följa kunden under löpande gång, våra besök och våra träffar med kunden i 
övrigt ligger till grund för beslut” 

 
X förklarar att många handelsbolag har kreditbehov vart femte år och att bankens 
handläggning av kreditärendet går mycket snabbare om banken får bra information löpande, 
om företaget. När det gäller aktiebolag är det lättare för banken att få information om 
företaget eftersom årsredovisningar kan hämtas hem när de registrerats. Enligt Y, har banken 
ingen skyldighet att låna ut pengar utan det krävs att företagarna har bra dokumentation. 
 

Y - ”Vi måste ha underlag för att kunna fatta beslut, i värsta fall, om det inte finns 
information, då kan vi inte fatta något beslut och då kan vi inte låna ut pengar” 

 
X förklarar att de flesta företagskunder finns på orten och X tror att det kan vara lättare att 
ha löpande kontakt med mindre bolag på en liten ort än det är på en större ort. Dessutom 
tycker X att det känns som om bankens kunder till största del består av mindre företag med 
några få anställda utöver ägaren. I dessa företag där ägarna är kända av banken och det 
handlar om mindre krediter, vilket är vanligt i ett mikroföretag, är personen bakom företaget 
mycket viktig i alla lägen, menar X.  
 

X - ”Det finns inget papper i världen som kan ersätta den personliga relationen” 
 
Företagsbesöken syftar, enligt X, till att komplettera den formella informationen med hur 
verkligheten ser ut, för att kunna läsa av vad som finns bakom siffrorna. Däremot anser X att 
formell information måste finnas med i bilden vid krediter även om det vid något enstaka 
tillfälle händer att ett företag får en mindre kredit baserat på bankens långa personliga 
kännedom om företagaren. Men även om det kan tyckas vara informell information som 
ligger till grund för dessa beslut, finns det enligt X gamla historiska bokslut med i bilden 
samtidigt som bankens beslut är beroende av vad kreditbehovet syftar till. Y förklarar att 
även om ett företag har ett reviderat bokslut, berättar inte det allt om företaget, utan bara 
hur företaget gått historiskt. Därför blir den personliga relationen med företagaren viktig för 
att få klart för sig hur färden framåt ser ut. 
 

Y - ”Även om jag har hållit mig på vägen i tio mil så kan jag ju åka i diket nästa mil, det är 
ju färden framåt som är viktig”   

 
Den personliga relationen är som sagt viktig men det förekommer aldrig, enligt Y, att 
banken har fått ett sådant förtroende för företaget att det ensamt är tillräckligt för att fatta 
beslut. Även som bank måste allt dokumenteras eftersom även banken granskas, både internt 
och extern, vilket innebär att den personliga relationen måste kompletteras med formell 
information. Risken finns annars att banken får ett rykte om sig, att de sysslar med lättvinnlig 
kreditgivning.  
 
Att revisionsplikten finns innebär att banken får säkrare information och att förtroendet för 
företaget ökar vilket också påverkar bankens beslut vid kreditgivning, enligt X. Ett 
borttagande av revisionsplikten skulle därför innebära att osäkerheten ökar och att företagen 
därigenom skulle få svårare och/eller dyrare att låna. X menar att ett borttagande skulle 
innebära att ”bollen” hamnar hos kreditgivarna, att det blir deras ansvar att försöka skaffa sig 
mer information om företagen. Bland annat skulle företagsbesöken få en allt viktigare roll. X 
tror dessutom att banken, vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten för mikro-
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aktiebolag, kan komma att begära in reviderade årsredovisningar trots att inte aktiebolagen 
rent lagligt är tvungna att lämna det.  
 

X - ”Jag hoppas att de inte bara tar bort revisionsplikten på grund av kostnadsorsaken, att det 
är huvudsyftet. Jag är rädd att det är så de tänker, därför att man inte har förstått vad 
revisionen syftar till.” 

 
Y anser sig inte vara tillräckligt insatt i den debatt som förs om revisionspliktens borttagande 
i mikroföretag. Däremot tycker Y att det är avgörande vad alternativet till revisionsplikten i 
så fall blir eftersom risken finns att borttagandet försvårar bankernas kreditgivning. Samtidigt 
förstår Y att revisionsplikten för aktiebolag är kostsam, särskilt för det lilla företaget. Däremot 
anser Y att en fördel med att driva ett aktiebolag, är att företagets tillgångar och skulder skiljs 
från företagarens privata pengar.   
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5 ANALYS 

 
 detta kapitel ställs det empiriska materialet mot teorin för att besvara vårt syfte. Vi har valt att 
behandla syftets tre första undersökningsdelar parallellt, det vill säga både aktiebolagens och 
handelsbolagens syn på reviderad information. Detta gör vi eftersom aktörernas åsikter i stort 

överensstämmer oavsett bolagsform. Avslutningsvis analyseras och jämförs kreditgivarnas syn med 
företagarnas syn på betydelsen av reviderad information för företagen. 

 I

 

5.1 Bolagens upplevelse av reviderad – icke reviderad informations betydelse 
 
 

 
 

Figur 5.1  Översiktsbild på syftets tre första undersökningsdelar 
 

5.1.1 Förhållandet mellan redovisningsskyldiga & redovisningsberättigade 
 

Även om mikrohandelsbolag inte måste anlita en revisor för att revidera sina bokslut, så 
verkar det vara vanligt att de anlitar en kvalificerad revisor för att granska företagets 
finansiella ställning eftersom samtliga av de tre först tillfrågade handelsbolagen gjorde det. 
Detta motsäger agentteorins resonemang avseende att handelsbolagen (agenterna) inte skulle 
använda sig av revisorn om de inte var tvingade till det, eftersom denna teori ser 
revideringen eller granskningen som en försäkran till intressenterna (principalerna), som 
endast skulle komma till stånd om den var tvingande (Swift, 2001). Agentteorin menar 
vidare att revideringen är lagstadgad därför att företagen inte bara skall handla i eget intresse 
och sätta sig själv i första hand, utan intressenternas intressen skall också tillvaratas och 
revideringen ses som en slags försäkran för dem (ibid). Utan lagar skulle företagen med andra 
ord strunta i att ge denna försäkran. Företagen i vår studie gav inte intryck av att de kände 
sig pressade av de redovisningsberättigade att visa upp granskade årsredovisningar eller 
årsbokslut, utan menade att det var en självklarhet att kreditgivarna ville se hur det gick för 
dem vid eventuell kreditgivning. Aktörerna såg det som att detta gagnade dem själva då de 
med största sannolikhet någon gång måste nyttja bankens tjänster i sin verksamhet. 
Agentteorins tankar om att företagaren inte skulle delge de redovisningsberättigade relevant 
granskad information om detta inte var lagstadgat faller dels eftersom handelsbolagen utan att 
vara tvingade gör detta dels genom att de tvingade aktörerna inte skulle agera annorlunda 
även om lagen inte fanns. Att våra aktörer sätter sig själva i första hand stämmer naturligtvis, 
och det är just därför de använder sig av reviderad/granskad information. De ser 
granskningen som en försäkran till dem själva att företagen sköts på bästa sätt. De ser också 
att intressenterna måste få ta del av säker information så att de kan göra affärer ihop, vilket 
gagnar företagaren själv. Sammantaget ger detta att företagen visst sätter sig själva i första 
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hand, men detta betyder inte att de vill undanhålla något för intressenterna, utan hellre att de 
vill visa att allt är rätt och riktigt för att kunna dra fördelar såsom krediter, vilket är primärt 
för företagets överlevnad. 
 

5.1.2 Aktörernas syn på den reviderade/granskade informationens betydelse och påverkansfaktorer 
 

Kunskap som påverkansfaktor 
Samtliga företag i studien menar att huvudsyftet med den av revisor granskade informationen 
är att generera pålitlig information som kan ligga till grund för företagens överlevnad. Alla 
företag skötte den löpande bokföringen själva, vilket kan bero på att de flesta bolagen har 
funnits under en längre tid och därmed har hunnit skaffa sig nödvändig kunskap och viss 
rutin i denna generering av finansiell information. Däremot överlämnar samtliga företagare 
årsbokslutet/årsredovisningen till revisorn eftersom de inte själva anser sig besitta rätt 
kunskap. Några företag påpekade att de ”kanske” skulle klara av att göra ett bokslut själva 
med hjälp av dagens dataprogram, men att de trots allt inte skulle förlita sig på utfallet. 
Företagarna litar på att revisorerna ”kan sin sak” och de tyckte att det var tryggt att lägga 
över ansvaret på någon annan. Aktiebolagen uttalade, precis som handelsbolagen, att de 
saknade kunskaper för att göra ett rättvist bokslut och förstå innebörden av den finansiella 
informationen i årsredovisningen/årsbokslutet, men aktiebolagen har kanske inte samma 
intresse i att skaffa sig dessa kunskaper eftersom att de ändå är tvingade att anlita en 
kvalificerad revisor som reviderar årsredovisningen. Det är lätt att tänka såsom BFN (FAR, 
2004) uppmanar, att redovisningshandlingar skall upprättas i enlighet med de regler som 
finns för att utomstående skall kunna lita till att informationen är korrekt. Men enligt våra 
aktörer är det främst för sin egen trygghet som de väljer att anlita den som kan regelverket 
bäst, det vill säga den kvalificerade revisorn. Detta klargjorde bland andra företag AB3 
genom att uttala ”…det finns andra som är experter på det, jag är expert på min grej…”. Detta 
tyder på att även om företagen skulle skaffa sig de kunskaper som behövs, så skulle de ha 
mindre tillit till den eget genererade informationen jämfört med den av revisor granskade 
informationen, och således skulle de ändå anlita revisorn. Detta tyder i sin tur på att 
företagets trygghet går före den eventuella kostnadsbesparing som skulle bli utan revisorns 
tjänster. 
 
Tid som påverkansfaktor 
Samtliga företagare ansåg sig sakna tid till att skaffa sig den kunskap som krävs angående 
regelverket som omfattar bokslutsarbetet och att förstå olika konsekvenser den finansiella 
informationen kan ge. Därav skulle man kunna säga att nyttan med revision uppenbarligen 
överstiger kostnaden för densamme. Både ägarna i handelsbolagen och aktiebolagen ansåg att 
deras tid i verksamheten var viktigare än att lägga tid på att lära sig detta. Även om 
handelsbolagen skulle kunna anlita en ekonomiskt kunnig person som inte är kvalificerad 
revisor, och därmed inte tar lika mycket betalt, verkar tilliten till den kvalificerade revisorn 
överväga. Företagen anser att den ekonomiska informationen är så pass viktig för deras egen 
trygghet, att de väljer den som besitter den bästa kunskapen, det vill säga en kvalificerad 
revisor. För aktiebolagen gällde samma resonemang, även om de är tvingade att tillgå en 
kvalificerad revisor för revisionen, så skulle de i praktiken kunna göra bokslutet själva om de 
bara hade kunskapen, men till detta krävs tid vilket de inte ansåg sig ha utan de värdesatte 
återigen revisorns kunnande högre än kostnaden för densamme. Anledningen till att 
tidsfaktorn har stor betydelse kan vara att företagen är små och därmed inte har anställda i 
samma utsträckning som större företag. De har inte någon ekonom anställd utan de sköter 
själva allt som har med företaget att göra.  
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5.1.3 Vem är huvudintressent till den reviderade/granskade informationen? 
 
Bolagens ägare framförde vid intervjuerna att de själva var huvudintressent till den 
information som revisorn granskat. Informationen användes huvudsakligen för att klarlägga 
att företaget skötts på ett bra sätt och för att kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. 
Detta överensstämmer med vad Häckner (1985, s 51) säger vara avsikten med användandet 
av information, det vill säga för att reducera osäkerhet. Däremot handlar det för våra aktörer 
snarare om att reducera sin egen osäkerhet än om att förse intressenter (kreditgivare) med 
information för att minska deras osäkerhet, vilket bland andra Carnaghan et al (1996), 
Hendriksen och van Breda (1992, s 199), Mellemvik et al (1988) och Öhman (2004) säger är 
huvudsyftet. Även om detta var det primära syftet då revisionsplikten infördes, upplever våra 
aktörer att det är de själva som är den huvudsakliga intressenten. Detta stämmer bra överens 
med Macintoshs (1985) resonemang. Det som görs för att lagen säger att det måste göras blir 
en källa till insikt för företagarna själva, vilket hjälper dem att förstå sitt eget företag. Detta 
ger att revisionen/granskningen inte bara är en förtroendeingivare för kreditgivarna, utan 
även, och kanske i första hand, för företagaren själv.  
 
Anledningen kan återigen vara att samtliga företag är av mikrostorlek. Företagarna bedriver 
verksamheter där de själva säljer sina tjänster eller utför verksamhetens ”arbete”. De är 
experter på sin sak och har inga anställda till att sköta den ekonomiska biten. Därför blir det i 
deras ögon de själva som är de främsta intressenterna till den ekonomiska informationen då 
det trots allt handlar om att ”se om sitt eget hus”. En möjlig orsak till att dessa företag inte 
lyfter fram kreditgivarnas nytta av den granskade informationen i någon större utsträckning, 
kan vara att de inte har så mycket kontakt med banken. 
 

5.1.4 Aktörernas syn på den informella informationens betydelse i kontakten med kreditgivarna 
 

Relation som påverkansfaktor 
Samtliga aktörer lyfter fram att den personliga relationen mellan dem själva och kreditgivaren 
är viktigare, än att endast delge den formella informationen ett reviderat/granskat bokslut 
innebär, vilket överensstämmer med vad Earl och Hopwood (1980) tycker. Att bara genom 
ett telefonsamtal kunna göra en affär tyder tydligt på att långvarig personlig relation spelar en 
stor roll för förtroendet. En annan sak som verkar spela in är hur länge företagen drivit sin 
verksamhet. Ett av handelsbolagen hade bytt bank efter 14 års verksamhet och trots att de 
var nya kunder i den nya banken behövde de inte visa upp sitt granskade årsbokslut. De 
menade själva att det måste bero på att de funnits på orten så pass länge att de var kända 
ändå. Detta ledde till ett förtroende för verksamheten hos banken vilket tydligen räckte för 
att göra affärer. I och med detta kan man se att det inte bara är förtroendet för personen som 
ska driva en verksamhet som leder till tillit, utan förtroendet för verksamheten i sig kan vara 
en avgörande faktor. Banken ser med andra ord ägaren som mer pålitlig då ett företag som 
funnits länge ses som livskraftigt (Petersen & Rajan, 1994). I AB1 sa ägaren att då de skulle 
starta upp sin verksamhet hade banken lånat ut pengar med orden ”jag tror inte på 
verksamheten, men jag tror på er”, vilket visar att även förtroendet för personen kan vara 
avgörande i ett inledningsskede. En förtroendebaserad relation baserad på personlig kontakt 
mellan företag och kreditgivare verkar enligt aktörerna ”smälla högre” än den i agentteorin 
påstådda styrka formell information har (Swift, 2001). 
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5.1.5 Revisionspliktens vara eller icke vara 
 
Ingen av aktörerna hade funderat något speciellt på frågan om revisionsplikten bör slopas 
eller ej. Det spontana svaret var att ett avskaffande skulle spara in på kostnaden. Men efter att 
ämnet diskuterats en stund så framhöll samtliga att ett avskaffande av revisionsplikten inte 
skulle innebära att de skulle sluta anlita revisorn som granskare. De ansåg att nyttan trots allt 
översteg kostnaden, och en av aktörerna ansåg att företaget till och med tjänade pengar på att 
följa de råd som revisorn gav. Funderingar kom också fram angående vilka konsekvenser det 
skulle kunna leda till i stort i samhället, exempelvis vad gäller räntor, ekonomisk brottslighet 
m.m.  
 

5.2 Jämförelse mellan kreditgivande bankers och företagarnas syn på den 
reviderade/granskade informationens betydelse för företagen 

 
 

 
 
 

Figur 5.2  Översiktsbild på syftets fjärde undersökningsdel 
 

5.2.1 Förhållandet mellan redovisningsskyldiga & redovisningsberättigade 
 

Kreditgivarnas behov av granskad information från mikroföretag har i denna undersökning 
visat sig vara större än vad mikroföretagarna själva trodde. Samtidigt framkom att denna typ 
av formell information enbart utgjorde en del av beslutsunderlaget och att även informell 
information var av betydelse. Resonemanget ger ytterligare stöd åt den figur (3.1) som 
Öhman (2004) konstruerat, där både kvalitetssäkrad formell information och ej 
kvalitetssäkrad informell information ligger till grund för de redovisningsberättigades beslut. 
Dessutom påtalade en av kreditgivarna att den reviderade/granskade informationen inte bara 
är till nytta för dem utan även företagarna själva kan vara i behov av den kvalitetssäkrade 
informationen. Därmed kan vi återigen konstatera att det inte bara är kreditgivaren 
(principalen) som genom revisorns kvalitetssäkring kan ta del av relevant, tillförlitlig och 
jämförbar information, likt Öhmans (2004) diskussion, utan även att företagaren (agenten) 
har behov av och tar del av denna.  
 

5.2.2 Aktörernas syn på den reviderade/granskade informationens betydelse 
 

Den reviderade/granskade informationen får väldigt stor betydelse för företagen eftersom 
kreditgivarna anser att revisorns granskning ökar förtroendet, dels vad gäller informationens 
riktighet och kreditgivarnas syn på företaget, dels att det upplevs som mer seriöst om en 
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revisor anlitats. Kreditgivarnas uppfattning var också att den granskade informationen var av 
betydelse för företagarna själva. Detta förklarades med argument liknande Macintoshs (1985), 
att informationen kan leda till oväntade insikter som kan påverka företagets utveckling och 
anpassningsförmåga på ett positivt sätt. 
 
Revisorns oberoendeställning till handelsbolagen ses inte som något problem av kredit-
givarna. De hade lika stort förtroende till den granskade informationen oavsett om informa-
tionen var från ett aktiebolag eller handelsbolag. Vi konstaterar att kreditgivarnas åsikter 
starkt skiljer sig från den studie som Quick och Warming-Rasmussen (2005) genomfört, där 
kreditgivande bankers förtroende till den reviderade/granskade informationen påverkades 
negativt om företagen konsulterat revisorn i andra ärenden. Detta kan bero på att kredit-
givarna har god personlig kännedom avseende både revisorn och företagarna på en liten ort 
som denna.  
 
Precis som Berry et al (1993), framhåller kreditgivarna att bokslut och årsredovisningar i små 
företag ofta är för gammal och därmed inte alltid nog pålitlig för att utgöra den enda basen 
till beslut. Vi kan då konstatera att bankernas resonemang överensstämmer väl med den i 
referensramen nämnda betydelsen av annan typ av information, som i detta fall består av 
kvartalsrapporter och periodiska körningar. Kreditgivarna menade att den granskade 
informationen var lika viktig som annan formell och informell information vilket bara till 
viss del överensstämmer med Gröjers (1997, s 126) och Thorells (2003, s 19) resonemang att 
den reviderade årsredovisningen endast utgör bakgrundsinformation till annan typ av 
information. Kreditgivarnas syn på betydelsen av reviderad informations styrka vid beslut 
skiljer sig därmed från företagarnas syn, vilka ansåg att den personliga interaktionen var 
betydligt viktigare. En möjlig anledning till att åsikterna går isär kan vara att kreditgivarna 
har regler att hålla sig till. De kan inte säga att de frångår bankens regelverk genom att bevilja 
krediter utan att ta del av granskad finansiell information. 
 

5.2.3 Vem är huvudintressent till den reviderade/granskade informationen? 
 

Kreditgivarna har utan tvekan ett stort behov av den reviderade informationen från 
mikroföretag, eftersom osäkerheten vid beslut annars skulle bli alltför stor. Den ena 
kreditgivaren klargjorde att denna form av information från företag är av absolut vikt 
eftersom banken annars inte kan fatta beslut i kreditfrågor. Ur kreditgivarnas perspektiv 
överensstämmer detta med vad bland andra Hendriksen och van Breda (1992, s 199), 
Mellemvik et al (1988) och Öhman (2004) säger, då de menar att det övergripande syftet 
med företagsredovisningen är att ge intressenter en rättvisande bild av företaget. Även här 
skiljer sig åsikterna åt mellan kreditgivare och företagare. Företagarna såg sig själva som den 
absolut främsta intressenten till den reviderade informationen och såg, som vi tidigare sagt, 
att denna typ av information inte var av största vikt vid kreditgivning. 
 

5.2.4 Aktörernas syn på den informella informationens betydelse 
 

Samtidigt som den reviderade/granskade informationen är av stor betydelse för bankerna och 
därmed för företagarna, har det från kreditgivarna framkommit att denna formella 
information även kompletteras med informell information. Detta tyder på att den 
växelverkan som Langley (1991) talar om mellan formell och informell information också 
existerar i verkligheten. Däremot kan vi efter denna undersökning konstatera att kredit-
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givarna inte alls ser det som rimligt att enbart kunna basera sina beslut på informell 
information, de säger sig alltid vilja ha reviderad och annan formell information för att kunna 
ta beslut. Detta överensstämmer inte riktigt med vad företagarna sagt. Några av dem sa att de 
ibland inte behövde överlämna några formella handlingar för att kreditgivaren skulle kunna 
ta ett beslut. Kanske kan det bero på att kreditgivarna har regler att följa som säger att de ska 
samla in viss information innan beslut tas, och att de inte kan säga att de faktiskt ibland 
hoppar över detta och tar beslut endast grundat på personlig relation.  
 

5.2.5 Revisionspliktens vara eller icke vara 
 

Genom vår undersökning har det framkommit att bankerna i stor utsträckning är i behov av 
den reviderade eller av revisor granskad informationen. Därför skulle ett borttagande av 
revisionsplikten, enligt kreditgivarna, innebära att bankerna på ett eller annat sätt skulle 
behöva ersätta denna med ett eget krav på information granskad av kvalificerad revisor. 
Skälet till detta är att de inte vill gå miste om den kvalitetssäkring denna granskning innebär. 
Kreditgivarna framförde också att risken med ett borttagande är att osäkerheten ökar och att 
företagen därmed skulle få sina låneansökningar avslagna i onödan eller att företagen skulle 
behöva belastas med ökade säkerhetskrav och/eller högre ränta. Företagarna verkar 
medvetna om att den reviderade/granskade informationen är av betydelse för kreditgivaren 
och att ett borttagande med största sannolikhet skulle påverka deras beslut. Det sågs dock 
inte som det starkaste argumentet för företagaren till att behålla revisorn oavsett revisionsplikt 
eller ej. Dessutom jämställde kreditgivarna aktiebolagens reviderade information med 
handelsbolagens information vilken var granskad av kvalificerad revisor. De såg bägge 
typerna som likvärdigt kvalitetssäkrade och la ingen vikt vid att handelsbolagen kunde anlita 
granskande revisor även till upprättande av årsbokslutet utan tanke på oberoendeförhållandet.  
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6 SLUTSATSER & IMPLIKATIONER 

 
 detta avslutande kapitel framförs våra slutsatser kring upplevd nytta av information som är 
reviderad eller granskad av kvalificerad revisor. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning knuten till 
föreliggande studie. 
 I

 

6.1 Slutsatser  

 
Vårt syfte med denna uppsats var att förstå den reviderade informationens användning och 
betydelse i och för mikroföretag. Vår undersökning har visat att Öhmans figur (3.1) bör 
modifieras när det gäller mikroföretag (se figur 6.1), eftersom vi påvisat att det inte bara är 
kreditgivande banker som har stort behov och användning av den av revisorn granskade 
informationen. Företagarna själva är i hög grad beroende av denna information och de ser att 
huvudsyftet med revisionen är att generera pålitlig information som kan ligga till grund för 
företagets beslut om fortsatt verksamhet. De ser revisorns granskning som en kvalitetssäkring 
av sitt eget företag. Även om revisionsplikten skulle avskaffas i Sverige tror vi att 
mikroföretagen skulle välja att behålla revisorns granskade tjänster eftersom företagarna själva 
saknar kunskap och tid för att utföra detta och den kvalitetssäkringen granskningen innebär 
är central för företagens fortsatta verksamhet. Den granskade informationen verkar inte 
direkt ligga till grund för några större operativa beslut för den enskilde företagaren men 
indirekt eftersom denne litar på att revisorn ger signaler om något är fel och ger råd om vad 
som kan göras bättre. Sammantaget ger detta att revisorns insatser är av stor betydelse för 
företagen eftersom det, genom den kvalitetssäkring det medför, skänker den trygghet som är 
grundläggande för företagets överlevnad (going concern), vilket i sin tur ger att nyttan med 
revisorns granskning överstiger kostnaden. 
 
 

 
 

Figur 6.1  Informellt och formellt informationsflöde mellan mikroföretag, 
revisorer och kreditgivande banker  

 
 
Den reviderade/granskade informationen är betydligt viktigare för kreditgivaren än vad 
företagaren tror. Kreditgivare påstår att den granskade informationen alltid finns med som 
underlag men att växelverkan mellan denna formella och den informella informationen är ett 
måste (se figur 6.1). Företagarna däremot tror att det är den informella informationen som 

34 



SLUTSATSER 

väger tyngst och att den ibland till och med är ensamt tillräcklig. Kreditgivarnas påstående att 
de aldrig tar beslut endast grundat på exempelvis goda relationer, kan vara påverkat av de 
regler de har att hålla sig till inom organisationen som säger att de alltid ska ta del av 
granskad information. Ett borttagande av revisionsplikten skulle innebära att kreditgivarna 
skulle komma att ställa ökade krav på samtliga bolag, exempelvis i form av ökade säkerheter, 
höjd ränta eller egna krav på av revisor granskad årsredovisning. 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi fick känslan av att våra aktörers (företagares) spontana reaktion i frågan om 
revisionspliktens vara eller icke vara, var att den skulle kunna avskaffas då det är kostsamt att 
anlita revisorns tjänster och att det borde vara upp till var och en att välja om man vill anlita 
eller ej. Men under våra samtal har samtliga aktörer kommit fram till att ett avskaffande 
förmodligen skulle innebära så pass negativa följder för samhället och därmed också för det 
enskilda företaget, att nyttan med revision nog i längden trots allt överstiger kostnaden för 
densamma.  
 
Därav skulle det vara intressant att undersöka vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå 
vid ett borttagande av revisionsplikten ur samhällets samtliga intressenters perspektiv. En 
intressent av betydelse skulle kunna vara Skatteverket. 
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Bilaga A  

INTERVJUGUIDE – Aktiebolag 

 
1. Varför valde ni just denna företags/bolagsform? 
2. Fanns det någon tanke på vad den valda bolagsformen skulle resultera i för krav och 

förpliktelser angående den finansiella redovisningen? 
3. Vem sköter den löpande bokföringen? 
4. Till vilka tjänster anlitar ni revisorn? 
5. Vems intresse är viktigast vad gäller redovisningsinformationen, ditt eget eller 

intressenternas? Varför?  
6. Vilken/vilka intressenter tar del av redovisningsinformation som revisorn har 

reviderat?  
7. Vilken typ av finansiell information använder du dig själv av? 
8. Hur upplever du den relativa betydelsen av reviderad information jämfört med icke 

reviderad information? 
9. Vem har kontakt med banken? 
10. Hur länge har företaget haft kontakt med banken? 
11. Vilken typ av information vill banken se för att bevilja företagslån? 
12. Vad tror du att personlig kontakt/relation har för betydelse vid bankkontakt? 
13. Vad anser du har mest betydelse vid företags lån, årsredovisning eller personlig 

kontakt/relation? 
14. Vad ser du som den största nackdelen med att INTE använda en revisor för att 

upprätta årsbokslut/årsredovisning (kvalitetssäkra)? Varför? 
15. Vad ser du som den största fördelen med att INTE använda en revisor för att 

upprätta årsbokslut/årsredovisning (kvalitetssäkra)? Varför? 
16. Vad ser du som den största nackdelen med ATT använda en revisor för att upprätta 

årsbokslut/årsredovisning? Varför? 
17. Vad ser du som den största fördelen med ATT använda en revisor för att upprätta 

årsbokslut/årsredovisning? Varför? 
18. Anser du som företagare att revisionsplikten för små aktiebolag bör finnas kvar? 

Varför? 

 



Bilaga B  

INTERVJUGUIDE - Handelsbolag (som anlitar kvalificerad revisor för att 
upprätta bokslut) 
 

1. Varför valde du just denna företags/bolagsform? 
2. Fanns det någon tanke på vad den valda bolagsformen skulle resultera i för krav och 

förpliktelser angående den finansiella redovisningen? 
3. Vem sköter den löpande bokföringen? 
4. Varför anlitar ni revisor? 
5. Vem har kontakt med revisorn? 
6. Anlitar ni revisorn till andra tjänster än bokslut? 
7. Varför väljer ni att betala ”dyrt” för revisorns tjänster avseende bokslut då ni inte är 

tvingade? 
8. Vems intresse är viktigast vad gäller redovisningsinformationen, ditt eget eller 

intressenternas? Varför? 
9. Hur ser du på företagets finansiella information som inte revisorn ”tittat över”? Litar 

du tillräckligt på den för att kunna ta beslut baserat på den?  
10. Vilken/vilka intressenter tar del av redovisningsinformation som revisorn har ”tittat 

över” (kvalitetssäkrat)? 
11. Vilken typ av finansiell information använder du dig själv av? 
12. Hur upplever du den relativa betydelsen av reviderad information jämfört med icke 

reviderad information? 
13. Vem har kontakt med banken? 
14. Hur länge har företaget haft kontakt med banken? 
15. Vilken typ av information vill banken se för att bevilja företagslån? 
16. Vad tror du att personlig kontakt/relation har för betydelse vid bankkontakt? 
17. Vad anser du har mest betydelse vid företagslån, årsbokslut/årsredovisning eller 

personlig kontakt/relation? 
18. Vad ser du som den största nackdelen med att INTE använda en revisor för att 

upprätta årsbokslut/årsredovisning (kvalitetssäkra)? Varför? 
19. Vad ser du som den största fördelen med att INTE använda en revisor för att 

upprätta årsbokslut/årsredovisning (kvalitetssäkra)? Varför? 
20. Vad ser du som den största nackdelen med ATT använda en revisor för att upprätta 

årsbokslut/årsredovisning? Varför? 
21. Vad ser du som den största fördelen med ATT använda en revisor för att upprätta 

årsbokslut/årsredovisning? Varför? 
22. Anser du som företagare att revisionsplikten för små aktiebolag bör finnas kvar? 

Varför? 

 



Bilaga C 

INTERVJUGUIDE - Kreditgivare (Bank)        
(mikroföretag = max 3miljoner i omsättning/färre än 10 anställda) 
 

1. Vilken typ av information vill ni som bank ha från mikroaktiebolag vid företagslån? 
2. Vilka förväntningar har ni som bank på aktiebolagens (mikroföretag) reviderade 

årsredovisning? 
3. Vilken typ av information vill ni som bank ha från mikrohandelsbolag vid 

företagslån? 
4. Vilka förväntningar har ni som bank på handelsbolagens (mikroföretag) årsbokslut? 
5. Finns det en önskan om att alla företagstyper skulle ha reviderad finansiell 

information? Varför? Varför inte? 
6. Om företagen inte har reviderade årsredovisningar pga. av att de inte är tvingade att 

göra det, vad baserar banken sina beslut på för information då?  
7. Hur behandlas bokslutsinformation från mikrohandelsbolag som inte anlitar revisor 

för att revidera informationen? 
8. Hur ser ni på revisorns oberoendeställning till handelsbolagen? Påverkas den av att 

revisorn också kan fungera som rådgivare i andra frågor än årsbokslutet? 
9. Ser ni någon skillnad i fullständighet och pålitlighet vad gäller små respektive större 

företags reviderade information? 
10. Är det någon skillnad i tilltron till den reviderade informationen från 

mikroaktiebolag respektive mikrohandelsbolag? 
11. Om ni som bank har haft en långvarig affärsrelation med företaget, vilken vikt läggs 

då vid årsredovisningen/årsbokslutet?  
12. Finns det tillfällen då banken inte har behov av årsredovisning/årsbokslut? Vid vilka 

tillfällen? Och vilken typ av information krävs då? 
13. Vad krävs för att ni som bank ska få sådant förtroende för företagaren att ni inte har 

behov av att se årsbokslut/årsredovisning för att fatta beslut om företagslån? 
14. Hur ser du på reviderad respektive icke reviderad bokslutsinformation? Skillnad? Vad 

beror skillnader på?  
15. Kan det finnas tillfällen där ni litar lika mycket på icke reviderad information som 

reviderad information? Och i så fall, vilka parametrar beror det på? 
16. Kan det finnas tillfällen där det räcker med reviderad bokslutsinformation? 
17. Anser du som banktjänsteman att revisionsplikten för mikroaktiebolag bör finnas 

kvar? Varför? 
18. Hur skulle ett borttagande av revisionsplikten för mikroaktiebolag påverka bankens 

arbete med kreditgivning? 
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