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Sammanfattning 
 
Under en längre tid har det pågått en diskussion i Sverige om revisionsplikten ska 
avskaffas eller ej. I mars 2008 kom ett statligt utredningsförslag som visar att 96 procent 
av alla aktiebolag kommer att undantas från revisionsplikten. Revisionen är ett verktyg 
som används för att kvalitetssäkra företagets ekonomiska information gentemot dess 
finansiärer. Banken och riskkapitalbolag är finansiärer som typiskt sett tittar mycket på 
företagets ekonomiska information, medan affärsänglar tittar mer på andra faktorer. 
Föregående resonemang ledde oss fram till vår problemformulering; ”Hur kommer 
banker och riskkapitalisters bedömningsprocesser att påverkas av ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten?”. Uppsatsens syften var att beskriva den externa 
revisionens betydelse för små företags finansiärer samt att beskriva hur bankers och 
riskkapitalisters bedömningsprocesser ser ut. Ytterligare ett syfte var att analysera om 
banker och riskkapitalister ser olika på revision och att identifiera möjliga förändringar av 
bankers och riskkapitalisters bedömningsprocesser efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten. Vi använde oss av en kvalitativ metod med intensivt upplägg eftersom 
den lämpar sig bäst när avsikten är att gå på djupet med ett fåtal enheter. I vår uppsats 
valde vi att intervjua sex respondenter varav två banker, två riskkapitalbolag och två 
affärsänglar. Slutsatser som vi kunde dra var att samtliga finansiärer är positiva till den 
externa revisionen. Det framkom även att bankerna och riskkapitalbolagen är mer 
beroende av den ekonomiska informationen, medan affärsänglarna bedömer personen i 
större grad och är mer insatta i företagets verksamhet. Efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kommer banker och riskkapitalbolag kräva att företags årsredovisningar 
ska vara reviderade. Deras bedömningsprocesser kommer därmed inte att förändras i 
någon stor utsträckning. Affärsänglarnas bedömningsprocesser kommer inte att förändras 
i någon större grad då de använder sig av andra variabler än den ekonomiska 
informationen vid en investeringsbedömning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  
 
In Sweden there has been a discussion for an extended period of time whether the audit 
duty will be abolished or not. In March 2008 a State commission of inquiry’s 
recommendation was presented and it shows that 96 percents of all limited companies 
will be excepted from the audit duty. The audit is used as a tool in order to assure the 
quality of the economic information carried out towards the companies’ financiers. 
Previous argument led us to the following problem; “How will banks’ and risk 
capitalists’ evaluation processes be influenced by a possible abolishing of the audit 
duty?”. One conclusion is that after a possible abolishing of the audit duty the banks and 
venture capital companies will require that companies’ annual reports are revised. Theirs 
evaluation processes will thereby not be changed in some big extent. The business 
angels’ evaluation processes will not be changed in any larger degree, because they use 
other variables than the companies’ economic information in their investment evaluation. 
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1. Inledning 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en introduktion till uppsatsens ämne genom att först ge en 
bakgrund av problemet följt av en problemdiskussion som utmynnar i en 
problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med definitioner som är centrala för 
uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
96 procent av alla företag i Sverige är små enligt Justitiedepartementets definition av små 
företag i förslaget till förenklade redovisningsregler (Justitiedepartementet, 2004; Thorell 
& Norberg, 2005). Vid val av finansiering för små företag är internt genererade medel 
vanligast följt av banklån och därefter externt eget kapital, detta på grund av att små 
företag är kontrollaverta (Landström & Winborg, 1995). Enligt Landström och Winborg 
(1995) är relationen mellan finansiären och små företag präglad av 
informationsasymmetri, vilket innebär att företaget har mer information om 
verksamheten än vad externa finansiärer har.  
 
För företag finns det särskilda krav för hur resultat och ställning ska redovisas utåt. 
Företagets olika intressenter måste kunna lita på den finansiella information som 
företaget redovisar, eftersom de är användare av företagets ekonomiska information 
(Smith, 2006). Det blir lättare för intressenterna att lita på företagets finansiella 
information om en revisor har kvalitetssäkrat den (FAR Förlag, 2006). Det finns två 
sorters revision, intern och extern revision. Den interna revisionen granskar det interna 
kontrollsystemet i företaget och ger förslag till förbättringar. Extern revision innefattar 
den verksamhet som företagets valda revisor utför (Moberg, 2003). FAR, Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, anser att den externa revisionen ger en ökad trovärdighet åt 
företaget samt är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera väl (FAR 
Förlag, 2006). ”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR 
Förlag, 2006, s. 19). Det huvudsakliga målet med revision är att revisorn kvalitetssäkrar 
den finansiella informationen och rent konkret är målet att revisorn ska avge en 
revisionsberättelse. Företagets årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen utgör 
ett beslutsunderlag för intressenterna (FAR Förlag, 2006). 
 
Just nu pågår det i Sverige en diskussion om revisionspliktens vara eller icke vara för små 
aktiebolag (Thorell & Norberg, 2005). Enligt aktiebolagslagen 9:1 råder revisionsplikt för 
alla aktiebolag i Sverige (ABL 2005:551), men enligt artikel 51 i EG:s fjärde 
bolagsdirektiv har små företag rätt att bortse från revisionsplikten (78/660/EEG, artikel 
51, 1). Andra EU-länder har redan tagit bort revisionsplikten för små företag. I mars 2008 
blev ett statligt utredningsförslag om revisionspliktens avskaffande i Sverige färdigställt. 
Enligt utredningsförslaget ska aktiebolag undantas från revisionsplikt om de maximalt 
uppfyller ett av följande tre gränsvärden; balansomslutning om 41,5 miljoner kronor, 
nettoomsättning om 83 miljoner kronor och 50 anställda. Uppfyller företaget däremot fler 
än ett av dessa gränsvärden måste företaget revideras. Denna utredning innebär att 96 
procent av alla aktiebolag kommer att undantas från revisionsplikten. Bestämmelserna 
planeras träda i kraft den 1 juli 2010 och kommer på så sätt att tillämpas först det 
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räkenskapsår som inleds vid det månadsskiftet (SOU 2008:32). FAR SRS, organisationen 
för revisions- och redovisningsbranschen (FAR SRS, 2007) diskuterar följande två 
alternativ för att kunna kvalitetssäkra ekonomisk information som ersättning för revision, 
dessa är review och compilation. Skillnaden mellan dem är att i review drar revisorn egna 
slutsatser som sedan rapporteras, medan i compilation gör revisorn en sammanställning 
av erhållen information (Balans, 2007b).  
 
Sedan 1983 har revisionsplikten varit lagstadgad för samtliga aktiebolag i Sverige. 
Anledningen till att den lagen infördes var för att minska ekonomisk brottslighet och för 
att ägarna skulle uppmärksamma ekonomiska problem (Thorell & Norberg, 2005). Urban 
Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, anser att revisionsplikten ska avskaffas eftersom 
revisionskostnaderna för små företag är betungande (Precht, 2007). Revisionsplikten ska 
vara efterfrågestyrd för små företag istället för att vara en plikt som den är i nuläget, 
anser Anna-Stina Nordmark-Nilsson som är vd för Företagarna. Om små företags 
intressenter kräver granskning av räkenskaperna ska revision finnas (Halling, 2007b). Ett 
avskaffande av revisionsplikten kan leda till att finansiärer måste förändra sin 
bedömningsprocess för företag som är i behov av kapital (Balans, 2007a; Halling, 
2007c).  
 

1.2 Problemdiskussion 
En granskning av en oberoende part, som revisorn, är en förutsättning för att företagets 
information ska kunna kvalitetssäkras (FAR Förlag, 2006). Enligt Landström och 
Winborg (1995) gör revisionen att företagsledarna begränsas i sitt handlingsutrymme vad 
gäller redovisningen och detta reducerar investerarnas risk. Redovisningsinformationen 
ska förse nuvarande och potentiella intressenter med en rättvisande bild av företaget och 
dess verksamhet. Relationen mellan ett företag och dess intressenter präglas av 
informationsasymmetri, på grund av att företaget har mer kunskap om verksamheten än 
intressenterna (Landström & Winborg, 1995). Detta är den typiska agentteorin där en 
part, principalen, delegerar uppdrag till en annan part, agenten, som utför uppdraget 
(Eisenhardt, 1989). Principalen, i det här fallet intressenterna, behöver reviderade 
räkenskaper för att kunna övervaka agenten, i det här fallet företaget (Thorell & Norberg, 
2005). Att anlita en revisor, som reviderar företagets ekonomiska information, bidrar till 
att reducera informationsasymmetrin mellan intressenterna och företaget (Öhman, 2004). 
 
Den viktigaste externa finansieringskällan för små företag som vill växa är banken 
(Landström & Winborg, 1995). Svensson (2003) klassificerar banken som en 
institutionell kreditgivare. De institutionella kreditgivarna använder företags 
redovisningsinformation i stor utsträckning. Fördelar med en revision som institutionella 
kreditgivare har är att den löpande bokföringen är bättre ordnad, årsredovisningen är mer 
tillförlitlig och att en revisor finns tillgänglig vid behov. En institutionell kreditgivare är 
en intressent som typiskt sett är positiv till lagstadgad revision (Svensson, 2003). Anders 
Ekedahl, chef för Swedbanks företagsmarknad, anser att årsredovisningen och revisionen 
är viktiga pusselbitar i bankens arbete vid kreditgivning. Bankerna måste anpassa sig vid 
ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små företag. Möjliga konsekvenser som 
kan uppkomma är att banken kan behöva förändra sin kreditbedömning för att den ska bli 
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säkrare eftersom risken vid ett avskaffande av revisionsplikten blir större (Balans, 
2007a). När företagets redovisningsinformation inte är reviderad får mjuka faktorer som 
marknads- och personbedömning större betydelse (Svensson, 2003). Det finns även en 
risk för att banken blir mer försiktig med att ge kredit. Karin Markstedt, chef för kredit- 
och branschanalys på Nordea i Stockholm, tror att banken i fortsättningen kommer att 
efterfråga en reviderad årsredovisning även efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten (Balans, 2007a). Tommy Svensson, vd på Orust Sparbank, berättar att 
konsekvenserna av en oreviderad årsredovisning kan bli att företagen tappar sin 
kreditvärdighet utan revisor och uppmanar därmed sina kunder att fortfarande använda 
sig av revision (Askåker, 2008). 
 
Små företag kan också använda sig av riskkapitalister för att få extern finansiering 
(Landström, 1993). Denna form av finansiering har fått en allt viktigare roll för 
utvecklingen i små företag (Ehrlich, De Noble, Moore & Weaver, 1994). Riskkapitalister 
kan vara informella, privatpersoner som även benämns affärsänglar, eller formella, som 
benämns riskkapitalbolag (Landström, 1993). Affärsänglar tittar i större utsträckning på 
information som har med företagaren och ledningen att göra än på information om 
företagets ekonomi vid en bedömning av en eventuell investering (Landström, 1997). 
Riskkapitalbolag kräver rapportering från små företag de investerar i, detta kan vara 
ekonomiska rapporter i form av balans- och resultaträkning (Fredriksen, 2003). För att 
dessa rapporter som riskkapitalbolag erhåller och använder sig av ska kunna 
kvalitetssäkras spelar revisionen en stor roll då detta är revisorns uppgift (FAR Förlag, 
2006). I sin artikel skriver Halling (2007c) att vid utvärdering av företaget tar 
riskkapitalbolag alltid kontakt med revisorn angående synpunkter kring revisionen av 
företaget. Helena Carlsson, investment manager på riskkapitalbolaget Novax, betonar 
vikten av revision som en väl fungerande kontrollfunktion. Utan revision ökar risken för 
att väsentliga fel i den finansiella informationen inte upptäcks. Revisionen har därför en 
stor betydelse för kvaliteten på små företags årsredovisningar (Skough & Brännström, 
2007). Kostnaden för lagstadgad revision är stor för små företag och därför måste det 
kunna visas att nyttan med lagstadgad revision överstiger kostnaderna. Studier visar att 
intressenter, till exempel banker och liknande kreditgivare, är för revisionsplikten och 
helst ser att den finns kvar (Thorell och Norberg, 2005).  
 
Avslutningsvis kan vi se att det finns mycket forskning om det eventuella avskaffande av 
revisionsplikten för små företag. Fredriksen (2003) berättar att riskkapitalister önskar 
ekonomisk rapportering från företagen de investerar i. Svensson (2003) skriver att banker 
behöver redovisningsinformation från företagen. Denna information behöver 
kvalitetssäkras med hjälp av revision (FAR Förlag, 2006).  Tidskriften Balans tar upp ett 
antal åsikter om revisionens vara eller icke vara och de möjliga konsekvenserna av ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Med denna uppsats vill vi undersöka hur 
finansiärerna mer praktiskt kommer att ändra sina bedömningsprocesser efter det 
eventuella avskaffandet av revisionsplikten och det kommer att bli vårt bidrag till 
forskningen. Anledningen till att vi valde banker och riskkapitalister är att de är de 
viktigaste externa finansieringskällorna för små företag (Ehrlich, De Noble, Moore & 
Weaver, 1994; Landström & Winborg, 1995). Då vi med denna uppsats vill undersöka 
relationen mellan det lilla företaget, revisorn och finansiären förutsätts kännedom och en 
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närhet till de vi undersöker. För att nå detta mål är den kvalitativa metoden med 
intervjuer att föredra (Hopper & Powell, 1985). Resonemanget leder fram till att vi som 
undersökare önskar erhålla svar på nedanstående problemformulering och syften. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kommer bankers och riskkapitalisters bedömningsprocesser att påverkas av ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten?  
 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syften är att: 

• beskriva den externa revisionens betydelse för små företags finansiärer 
• beskriva hur bankers och riskkapitalisters bedömningsprocesser ser ut 
• analysera om banker och riskkapitalister ser olika på revision samt identifiera 

möjliga förändringar i deras bedömningsprocesser efter ett eventuellt avskaffande 
av revisionsplikten 

 

1.5 Definitioner  
Bedömningsprocess – Bedömningsprocessen i banken är enligt Svensson och Ulvenblad 
(1994) allt från initial kontakt till det att kreditbeslutet fattas. Riskkapitalbolags 
bedömningsprocesser sträcker sig från letandet av lämpliga företag till dess att avtalet 
skrivs (Fredriksen, 2003). Landström (1997) beskriver att affärsänglars 
bedömningsprocess är allt från första intrycket tills förhandling av investeringen sker. 
 
Riskkapital – Ett samlingsnamn för investeringar i ett företags egna kapital, det kan vara 
både i noterade och onoterade företags egna kapital (SVCA, 2005b). I vår uppsats delar 
vi in riskkapital i affärsänglar och riskkapitalbolag. Affärsänglar är privatpersoner som 
investerar kapital i onoterade företag. De har ofta erfarenhet och kunskap av företagande 
och tillför bland annat kompetens. Affärsänglar investerar oftast i tidiga skeden av ett 
företags tillväxtfaser (Helle, 2004). Riskkapitalbolag är företag som investerar i företags 
egna kapital. Private equity är de investeringar som görs i onoterade företag, 
ägarengagemanget är aktivt men tidsbegränsat. Private equity delas in i venture capital 
och buyout. Venture capital är investeringar i små och medelstora företag som befinner 
sig i sådd-, uppstarts- eller expansionsfaserna. Buyout är investeringar i mogna företag 
som oftast har starka kassaflöden (SVCA, 2005b). I vår uppsats behandlar vi främst 
venture capital företag, men vi benämner de med det svenska vedertagna uttrycket 
riskkapitalbolag.  
 
Små företag – Vi har valt följande definition av små företag; 50/25/50. Detta innebär att 
maximalt ett av följande kriterier får överstigas, 50 anställda, 25 miljoner kronor i 
balansomslutning och 50 miljoner kronor i omsättning, för att ett företag ska räknas som 
litet (FAR Förlag, 2006; Justitiedepartementet, 2004). 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för den bakomliggande teori som är intressant för vår uppsats. 
Med hjälp av denna ger vi läsaren grundläggande kunskap om ämnet för att underlätta 
förståelsen för uppsatsen.   

2.1 Agentteorin 
Relationen mellan ett företag och dess intressenter präglas av informationsasymmetri, på 
grund av att företaget har mer kunskap om verksamheten än intressenterna (Landström & 
Winborg, 1995). Båda parterna handlar i egenintresse, är begränsat rationella och 
riskaversiva. Detta är den typiska agentteorin där en part, principalen, delegerar uppdrag 
till en annan part, agenten, som utför uppdraget. Agentteorin behandlar två typer av 
problem. Dessa är målkonflikter mellan principalen och agenten samt att det på förhand 
är svårt att avgöra om agenten har rätt kvalifikationer. Det andra problemet är att 
principalen och agenten har olika syn på risk (Eisenhardt, 1989). För att åtgärda dessa 
problem uppstår agentkostnader vilka är övervakning från principalens sida och 
överenskommelser från agentens sida samt residual loss (Jensen & Meckling, 1976).  
 
Principalen, i det här fallet intressenterna, behöver reviderade räkenskaper för att 
övervaka agenten, i det här fallet företaget (Thorell & Norberg, 2005). Därmed blir 
revisorn principalens verktyg enligt Diamant (2004). Revisorns uppgift är att kontrollera 
att företaget uppfyller sina skyldigheter gentemot intressenterna. Den lagstadgade 
revisionen vill skapa en form av garanti för kvaliteten på verksamheten, den har en 
kvalitetssäkrande funktion. Kostnaden för revisorns övervakning får inte överstiga den 
nytta som övervakningen ger (Diamant, 2004). Överenskommelser från agentens sida 
innebär att agenten garanterar att den inte kommer att handla på ett sätt som kan skada 
principalen och försäkrar att principalen kommer att bli kompenserad om agenten handlar 
mot principalens intressen. Residual loss är kostnaden för skillnaden mellan företagets 
vinstpotential i teorin och företagets verkliga vinst (Jensen & Meckling, 1976). 
 
Öhman (2006) beskriver i sin studie agentteorin som det känsliga trepartsförhållandet 
mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer. De 
redovisningsskyldiga är representanter för företaget som ansvarar för att 
redovisningsinformationen ställs samman och ges ut. Redovisningsberättigade är 
finansiärer och andra intressenter som önskar ta del av redovisningsinformationen. 
Slutligen är revisorerna de som kvalitetssäkrar företagets redovisningsinformation. 
Trepartsförhållandet visas i figur 2:1. Modellen visar informationsflöden, kvalitetssäkring 
och förhållandet mellan de tre parterna. Hänsyn bör också tas till att revisorerna inte kan 
granska all information mellan två parter. Revisorerna måste prioritera vad som ska 
granskas, detta på grund av olika begränsningar som tid, kostnader samt inhämtande av 
underlag (Öhman, 2006).  
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Figur 2:1 En modell om informationsflöden och kvalitetssäkring. Källa: Öhman, 2006, s. 25. 
 

2.2 Finansiärer 
Revisionen görs bland annat för företagets finansiärer. Om inte revisionen ser ut som den 
gör idag blir finansiärerna tvungna att göra egna kontroller för att kunna lita på företagets 
ekonomiska information (FAR Förlag, 2006). Intressenterna, därav finansiärerna, har 
olika informationsbehov och använder informationen på olika sätt (Smith, 2006). 
Kreditgivare är en stor och mycket betydelsefull inhämtare av företags 
redovisningsinformation. De är överlag mycket positiva till att företags räkenskaper ska 
vara reviderade (Thorell & Norberg, 2005). Ytterligare en finansiär till små företag är 
externa ägare, det vill säga riskkapitalister. Riskkapitalister kan delas in i formella och 
informella ägare. De formella är riskkapitalbolag och de informella är privatpersoner, 
affärsänglar, som investerar kapital i små onoterade företag (Landström, 1993). Även här 
spelar revisionen en stor roll, då revisorns roll är att kvalitetssäkra företagets ekonomiska 
information som riskkapitalisterna erhåller och använder sig av (FAR Förlag, 2006). 
Riskkapitalisterna agerar aktivt i företagen de investerar i jämfört med andra finansiärer 
såsom banken, vilka agerar mer passivt. Detta är en konkurrensfördel som 
riskkapitalbolagen har gentemot andra finansiärer, de bidrar med ett värde utöver 
kapitalet till företagen (Fredriksen, 2003). Banker arbetar under större tidspress än 
riskkapitalbolag och affärsänglar, detta är anledningen till att banker inte har lika goda 
möjligheter att ge bidrag till företagen (Berggren, 2003). Just det aktiva ägandet som 
riskkapitalisterna har är ett sätt att kontrollera och styra sina investeringar (Fredriksen, 
2003). 
 

2.2.1 Kreditgivaren banken 
Kreditbedömningsprocessens steg är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) initial 
kontakt, beredning och bedömning, beslut, uppföljning, hantering av företag i kris samt 

Redovisningsberättigade 

Redovisningsskyldiga 

Revisorer 

Kvalitetssäkrad 
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beslutsfattande 
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kvalitetssäkring 

Information för 
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kreditavveckling. Vid kreditgivning är det första initiala intrycket betydelsefullt, 
bankmännen får en känsla eller intuition som de litar på (Green, 1996). Väsentliga 
bedömningsvariablerna som bankmännen tittar på vid kreditbedömning är företaget i sin 
helhet samt personen, affärsidén, siffermaterialet och säkerheterna (Larsson, 2008; 
Svensson & Ulvenblad, 1994). Personen är den variabel som är avgörande vid 
kreditbedömningen (Green, 1996; Svensson & Ulvenblad, 1994), vilket beror på att 
bankerna anser att företagaren har en viktig nyckelroll i företagets framgång (Bruns, 
2003). Bankmännen bedömer personen främst utifrån företagarens egenskaper, 
kompetens och motiv till företagandet (Green, 1996; Svensson & Ulvenblad, 1994). Det 
är viktigt att företagaren har entreprenörsegenskaper och förmåga att nyskapa samt att 
personen är hederlig (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Information som banken kan 
behöva för att göra en korrekt kreditbedömning är ingående information om företaget, 
marknaden och branschen. I företagets information ingår siffermaterial. Det siffermaterial 
banken är intresserad av vid en kreditansökan är i regel resultat-, balans- och 
likviditetsbudget (Bruns, 2003). Med anledning av detta är bankerna positiva till att 
räkenskaperna ska vara reviderade (Thorell & Norberg, 2005). Bankerna är enligt bank- 
och finansieringsrörelselagen 8 kap 1 § skyldiga att bedöma företagets framtida 
återbetalningsförmåga (Lag om bank- och finansieringsrörelse 2004:297). Kreditgivare 
har intresse av företagets ekonomiska information när det gäller att avgöra företagets 
återbetalningsförmåga (Smith, 2006). Trots att företagets ekonomiska information är 
bakåtriktad är den ändå central för att prognostisera företagets framtid (Bruns, 2003). En 
säkerhet för de som lånar ut pengar till företag är att upplysningarna om ett företag 
stämmer. Om en revisor har granskat företagets ekonomiska information blir denna 
säkerhet större för långivarna (FAR Förlag, 2006). Intjäningsförmågan är också essentiell 
vid avgörandet av företagets erhållande av kredit eller inte (Svensson, 2003). Efter att 
företaget beviljats kredit har den löpande kontakten mellan banken och företaget en 
betydande del i uppföljningsarbetet. Den bidrar med en öppenhet och ett ömsesidigt 
förtroende som är en förutsättning för att banken ska kunna uppfatta varningssignaler i tid 
och kunna agera innan företaget får problem (Svensson & Ulvenblad, 1994). 
 
Små företag är generellt positiva till banken som finansiär (Landström & Winborg, 
1995). Då små företag är kontrollaverta är det lättare att acceptera banken som finansiär 
eftersom dessa har en mer passiv roll än andra externa finansiärer (Berggren, 2003). Det 
banken även kan bidra med är enligt Berggren (2003) att förbättra de ekonomiska 
rutinerna och att öka lönsamheten. Studier visar att banker oftast saknar specifik 
branschkunskap och därför inte kan bidra inom det området. Banker saknar även 
kompetens inom produktutveckling och marknadskoppling (Berggren, 2003). 
 

2.2.2 Riskkapitalbolag 
När riskkapitalbolag ska besluta om de ska investera i ett företag använder de ofta en 
arbetsmodell. Först letar de efter lämpliga företag (deal origination) därefter utvärderas 
skriftliga affärsplaner (screening). Det tredje steget är att riskkapitalbolag gör en grundlig 
utvärdering (evaluation) och slutligen genomförs investeringen och avtal skrivs med 
företaget (structuring) (Fredriksen, 1997). I Fredriksen (2003) beskrivs den omfattande 
utvärderingen, det vill säga ”due diligence” processen, där riskkapitalbolagen noggrant 



 2. Teoretisk referensram 

 8 

analyserar företagets marknad, produkter, strategier och personal. Riskkapitalbolag 
betonar främst marknaden och produktens etablering på marknaden vid utvärderingen 
(Landström, 1997). Verksamhetens potential är viktig, men ett riskkapitalbolag satsar 
sällan enbart på verksamheten utan satsar också till stor del på personerna i företaget. 
Egenskaper hos personen är att den ska vara en drivande entreprenör med ett genuint 
intresse för att utveckla företaget (Nyman, 2002). Riskkapitalbolag kräver rapportering 
från små företag de investerar i, vilket kan vara ekonomiska rapporter i form av balans- 
och resultaträkning (Fredriksen, 2003). Revisionen kvalitetssäkrar företagets ekonomiska 
information som riskkapitalisterna får och använder sig av vid investeringsbedömningen 
och bidrar därmed till att de kan lita på den (FAR Förlag, 2006).  
 
Fredriksen (2003) nämner att riskkapitalbolagen har olika grad av involvering, den första 
gruppen är ”laissez faire” som har en låg grad av inflytande och är mindre aktiv i 
företaget. Den andra gruppen kallas ”the moderate group” som består av riskkapitalbolag 
som är mer aktiva. Den tredje och sista gruppen, ”close trackers” arbetar mycket aktivt 
med sina företag. Riskkapitalbolagen brukar fokusera sin aktivitet på de företag som har 
problem eller som står inför speciella aktiviteter samt i företag som är yngre eller har en 
oerfaren vd. De är mindre aktiva i företag som har en stark och kvalificerad styrelse. De 
ökar sin styrning och kontroll av företagen i situationer där det föreligger hög osäkerhet 
eftersom företagen har mer information om verksamheten och då det finns en risk att 
företagen fattar beslut i eget intresse, vilket är kopplat till agentproblematiken. Den 
vanligaste samarbetsformen mellan riskkapitalbolag och företag är ett aktivt 
styrelsearbete. Riskkapitalbolag tar i denna situation rollen som ”djävulens advokat” 
vilket innebär att de kritiserar och diskuterar idéer och planer innan en eventuell 
implementering av dessa. I denna roll ställer riskkapitalbolagen även kritiska frågor som 
företaget behöver, detta är ett av de mest betydelsefulla bidragen, följt av rollen som 
konsult, coach och mentor. Även riskkapitalbolagens roll som bollplank är viktig för 
företagen då de ger uppmuntrande råd och stöttar. Att vara finansierat av ett välkänt 
riskkapitalbolag är betydelsefullt för företaget då de ger en kvalitetsstämpel på företaget 
vilket i sin tur kan underlätta rekryteringar av nyckelpersoner (Fredriksen, 2003). 
Formella ägare ser sina investeringar som ”objekt”, det vill säga enbart som en finansiell 
placering (Landström, 1997). Riskkapitalbolag kan enligt Berggren (2003) bidra med 
koppling till kompletterande finansiärer och hjälpa till med marknads- och kundkoppling 
på grund av att de är fokuserade på framtida tillväxt. Med riskkapital får företagen 
resurser som gör att de kan utvecklas snabbare (NUTEK, 2008). Riskkapitalbolagen 
övervakar företaget för att de ska handla i deras och företagets intressen istället för i 
företagarens personliga (Van Osnabrugge & Robinson, 2000). Företagen kan också vara 
tvungna att tillhandahålla omfattande och regelbunden rapportering till riskkapitalbolagen 
(NUTEK, 2008).  
 

2.2.3 Affärsänglar 
Landström (1997) beskriver en bedömningsprocess som de informella riskkapitalisterna 
använder sig av. Den kan delas in i fyra olika faser; första intrycket, initial bedömning, 
analys (”due diligence”) samt förhandling. I den första fasen är bedömningarna mest 
baserade på det övergripande intrycket av investeringen som innefattar produkten, 
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branschens utveckling och investeringens finansiella avkastning. I denna fas är 
affärsplanen central. I de senare faserna får de finansiella faktorerna samt företagaren och 
företagets ledning en allt större betydelse i investeringsbedömningen. De viktigaste 
beslutskriterierna i hela bedömningen är att bedöma företagsledarens kompetens, 
marknadens tillväxt samt finansiella faktorer. Det är grundläggande för affärsänglarna att 
företagaren är en handlingskraftig entreprenör (Landström, 1997). Ytterligare en modell 
för att affärsänglarna ska kunna bedöma investeringsmöjligheten i företag har utvecklats 
vid Harvard Business School. Denna är uppdelad i fyra olika huvudmoment; 
människorna i och runt företaget, affärsmöjligheten, omgivningen och investeringen. I 
denna modell bedömer affärsänglarna företagarens egenskaper som helt avgörande vid en 
bedömning av investeringen (Helle, 2004).  
 
Enligt Helle (2004) kan affärsänglar delas in i passiva och aktiva. Den passiva rollen 
bidrar endast med finansiella resurser och därmed är den aktiva rollen den som ofta 
förknippas med affärsänglar. Den aktiva affärsängeln kan ses som en reserv till företaget, 
som en coach eller som en medlem i laget. Att ses som en reserv till företaget innebär att 
företagaren alltid kan erhålla råd och hjälp från affärsängeln. Att coacha företaget innebär 
att affärsängeln ger företaget support, rådgivning eller annat stöd vid efterfrågan. Denna 
roll kräver att affärsängeln har erfarenhet och är beredd att ha ett stort inflytande i 
företaget. Att ses som en medlem i laget innebär att affärsängeln deltar aktivt och är med 
och driver projekt i företaget. Affärsängeln kan även delta aktivt på grund av 
kontrollbehov. Affärsänglar deltar ofta i styrelsearbetet (Helle, 2004). Informella ägare 
tenderar att se sina investeringar som ”subjekt”. Deras drivkraft till investeringen är oftast 
att skapa affärer och en vilja att vara involverad i verksamheten (Landström, 1997). 
Affärsänglar kan enligt Berggren (2003) bidra med koppling till kompletterande 
finansiärer och förbättra produktions- och produktutvecklingen eftersom de är fokuserade 
på framtida tillväxt. De besitter även specifik branschkunskap. Den totala 
investeringspotentialen som affärsänglar bidrar med är ganska blygsam eftersom de 
vanligen investerar sina egna medel (Berggren, 2003). Affärsänglar tenderar att inte 
återinvestera i samma företag samt föredrar de att vara involverade i företagets 
verksamhet och detta tvingar företagaren att ge upp en del av sin kontroll (Van 
Osnabrugge & Robinson, 2000). 
 

2.3 Revision 

2.3.1 Revisorns roll 
Syftet med revisionen är enligt Moberg (2003) att kontrollera företagets årsredovisning, 
bokföring samt styrelse och vd:s förvaltning av företaget. Intressenterna måste kunna lita 
på den ekonomiska information som företaget lämnar. För att de ska kunna göra detta 
måste revisorn kontrollera den ekonomiska informationen. Det finns två sorters revision, 
nämligen intern och extern revision. Den interna revisionen granskar företagets interna 
kontrollsystem och ger förslag på förbättringar. Med extern revision menas den 
verksamhet som företagets valda revisor utför. Revisorn kan agera i tre olika roller. Dessa 
är den klassiska revisorsrollen, som innebär kontroll av klientens näringsverksamhet, 
konsultrollen, vilket innebär att revisorn ger råd till klienten samt slutligen kan revisorn 
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utföra uppgifter åt klienten inom ramen för näringsverksamheten (Moberg, 2003). 
Revisorslagen innehåller bland annat regler om godkännande och auktorisation av 
revisorer, revisionsföretagets verksamhet, revisorers skyldigheter och Revisorsnämndens 
disciplinära handlingar. Revisorsnämndens uppgift är att ge ut föreskrifter om villkoren 
för revisorer samt revisionsföretagens verksamhet. Den goda revisionsseden utvecklas 
internationellt, inom FAR, av Revisorsnämnden och genom domstolarnas praxis. Genom 
att översätta och anpassa RS Revisionsstandard har FAR angivit vad god revisionssed är i 
Sverige (FAR Förlag, 2006). ”God revisionssed är enkelt uttryckt det sätt på vilken en 
revision ska genomföras. Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt 
omdöme.” (FAR Förlag, 2006, s. 24). 
 

2.3.2 Revisionens vara eller icke vara i Sverige 
Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv artikel 51 finns det en möjlighet för små företag att 
undantas från revisionsplikten. De små företag det gäller är de med högst 50 anställda, 
7,3 miljoner Euro i omsättning och 3,65 miljoner Euro i balansomslutning (78/660/EEG, 
artikel 51, 1). Undantaget infördes i direktivet för att göra det lättare för EU-länder som 
hade för få kvalificerade revisorer för att kunna uppfylla revisionsplikten i små aktiebolag 
(Thorell & Norberg, 2005). Just nu pågår det i Sverige en diskussion om 
revisionspliktens vara eller icke vara för små aktiebolag (Thorell & Norberg, 2005). I 
mars 2008 har förslaget om revisionsplikten avskaffande i Sverige tagits fram och enligt 
utredningsförslaget ska aktiebolag undantas från revisionsplikt om de maximalt uppfyller 
ett av följande tre gränsvärden; balansomslutning om 41,5 miljoner kronor, 
nettoomsättning om 83 miljoner kronor och 50 anställda. Uppfyller företaget mer än ett 
av dessa gränsvärden måste företaget använda revision. Denna utredning innebär att 96 
procent av alla aktiebolag kommer att undantas från revisionsplikten. Bestämmelserna 
beräknas träda i kraft den 1 juli 2010 och kommer på så sätt att tillämpas först det 
räkenskapsår som inleds då (SOU 2008:32). I ett särskilt yttrande i utredningsförslaget 
anser FAR SRS efter att tittat på andra europeiska länder som har avskaffat 
revisionsplikten att gränsvärdena för de berörda bolagen ska sättas lågt. FAR SRS 
diskuterar följande gränsvärden; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 
3 miljoner kronor i omsättning. När ett företag överstiger ett av dessa gränsvärden två år i 
rad ska det företaget revideras. Det innebär att cirka 65 procent av aktiebolagen kommer 
att undantas från revisionsplikten enligt FAR SRS yttrande (SOU 2008:32).  
 

2.3.3 Nytta och kostnad med revision 
En fördel med revisionen är att fel och brister som inte hade upptäckts annars upptäcks, 
revisionen har därför en stor betydelse för kvaliteten på företags årsredovisningar 
(Skough & Brännström, 2007). En annan fördel med revisionen är att företag kan prata 
om verksamheten med revisorn och få stöd innan myndigheterna tittar på deras 
ekonomiska information (Balans, 2007a). Vid ett avskaffande av revisionsplikten anser 
Peter Clemedtson, FAR SRS ordförande, att intressenter som aktieägare, banker och 
andra kreditgivare kommer att drabbas av högre transaktionskostnader (Halling, 2007a) 
på grund av att de själva måste göra egna kontroller för att kunna lita på företagets 
ekonomiska information (FAR Förlag, 2006).  
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Kostnaden för revision, inklusive andra tjänster från revisorn, är för ett litet företag idag 
cirka 15 000 kronor (Thorell & Norberg, 2005). Ett argument för att avskaffa 
revisionsplikten är att kostnaden för revisionen är betungande för många små företag. 
Idag är det nästan bara Sverige i EU som har samma revisionskrav för små och stora 
företag, detta innebär en konkurrensnackdel för de svenska små företagen gentemot 
företag i övriga EU-länder (Precht, 2007). Ett mål regeringen har till år 2012 är att 
minska små företags administrativa kostnader med 25 procent. En avskaffad 
revisionsplikt i små aktiebolag är ett sätt att minska de administrativa kostnaderna. 
Revisionen behövs endast i små aktiebolag då den är efterfrågad av till exempel 
kreditgivare och Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vd för Företagarna, anser också hon att 
revisionen inte ska vara en plikt (Halling, 2007b).  
 

2.3.4 Möjliga konsekvenser av revisionspliktens avs kaffande  
Jan Magnusson, auktoriserad revisor, ställer sig följande fråga angående revisionspliktens 
avskaffande; ”Vem ska garantera de ekonomiska rapporterna från de mindre bolagen?” 
(Magnusson, 2007, s. 45). Kvalitetssäkrad ekonomisk information behövs för alla 
intressenter till företaget förutom ägare då denna i små företag ofta är samma person som 
styrelse och vd (Magnusson, 2007). Magnusson (2007) tror att behovet av tillförlitlig 
ekonomisk information kommer att finnas kvar även efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten och den stora frågan är vilka krav som ska ställas på dem som ska 
kvalitetssäkra den ekonomiska informationen. De företag som väljer att inte anlita en 
revisor kan gå miste om synpunkter från revisorn och detta kan leda till att företaget 
försämrar sin produktivitet och effektivitet (Halling, 2007a). Om revisionsplikten 
eventuellt kommer att avskaffas blir en fördel att revisorerna istället kommer att kunna 
ägna sig åt redovisningskonsultation och då får små aktiebolag mer kunskap om 
ekonomin och administrationen, vilket leder till en konkurrensfördel vid tillväxt och 
expansion utomlands (Gandy, 2007). 
 
Martin Johanssons, tidigare vd för Revisorssamfundet SRS, uppfattning om 
revisionsplikten är att den ej bör avskaffas då små företags ägare och dess intressenter 
inte har något att vinna på en avskaffad revisionsplikt. Om revisionsplikten avskaffas 
anser han att andra vägar måste hittas för kvalitetssäkring av små företags 
redovisningsinformation och ett sätt är att revisionsbyråerna ökar sin 
redovisningsverksamhet (Johansson, 2005). FAR SRS Revisionskommitté diskuterar 
följande två alternativ för att kunna kvalitetssäkra ekonomisk information efter ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten, review och compilation. Skillnaden mellan 
dessa är att i review drar revisorn egna slutsatser som sedan rapporteras och i compilation 
gör revisorn en sammanställning av erhållen information (Balans, 2007b). Vid review 
ställs det inte lika höga krav på insamling och utvärdering av företagets information som 
det görs vid revision och det medför en ökad risk för fel i företagets ekonomiska 
information (Aggestam Pontoppidan, 2007). 
 
Möjliga konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten är att banken kan komma att 
behöva förändra sin kreditbedömning för att den ska bli säker eftersom risken vid ett 
avskaffande av revisionsplikten blir större (Balans, 2007a). Mjuka faktorer som 
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marknads- och personbedömning får större betydelse när företagets 
redovisningsinformation inte är reviderad (Svensson, 2003). Det kan även bli dyrare att 
erhålla externt kapital och det finns en risk att det för företag kommer att bli svårare att få 
lånefinansiering. En annan möjlighet bankerna har är att fortsätta efterfråga en reviderad 
årsredovisning vid kreditgivning (Balans, 2007a). Konsekvenserna av en oreviderad 
årsredovisning kan enligt Tommy Svensson, vd på Orust Sparbank, bli att företagen 
tappar sin kreditvärdighet utan revision och han uppmanar därför sina kunder att 
fortfarande använda sig av denna (Askåker, 2008). Revision är nödvändigt för att 
riskkapitalbolag och banker ska investera i företag och riskkapitalbolag kan komma att 
kräva att små företag har revision, berättar Helena Carlsson, investment manager på 
riskkapitalbolaget Novax. Företag i behov av kapital kommer på så sätt att tvingas 
använda revision (Halling, 2007c). Om revisorernas uppgifter som de har idag ändras och 
revisionsplikten avskaffas för små företag kommer de olika finansiärerna att själva vara 
tvungna att utföra kontroller för att kunna lita på företagets ekonomiska information 
(FAR Förlag, 2006).   
 

2.3.5 Avskaffandet av revisionsplikten i Danmark 
I mars 2006 valde de danska politikerna att avskaffa revisionsplikten för de allra minsta 
aktiebolagen. De starkaste argumenten för avskaffandet var att regeringen ville minska de 
administrativa kostnaderna för små företag och förbättra deras konkurrensmöjligheter 
inom EU. Undersökningar som har gjorts i Danmark visar att det endast är ett fåtal 
företag som hittills har valt bort revisionen. Många företag har frivilligt fortsatt med 
revision med tanke på olika intressenter som bank, kreditgivare och offentliga 
myndigheter. Dock kommer några reella effekter inte att synas förrän år 2008 till 2009 
enligt Erhvervs- og selskabstyrelsen i Danmark (Aggestam Pontoppidan, 2007).  
 

2.3.6 Avskaffandet av revisionsplikten i England 
1993 infördes ett undantag från revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i England. 
Den fullständiga revisionsplikten ersattes med en förenklad revisionsberättelse, men 
denna togs bort 1997 för att den ansågs onödig. 1997 höjdes gränsvärdena och likadant 
2000 och 2004. I England utnyttjar cirka 60 till 70 procent av företagen undantaget. 
Intressenternas attityd till revisionsplikt är splittrad, men de som överlag är för 
revisionsplikt är framförallt banker och skattemyndigheten. Negativa effekter som 
diskuterades i England före avskaffandet av revisionsplikten var till exempel fel i 
bokföringen, bedrägerier, skattebortfall, brott och negativa effekter på 
revisionsbranschen. Enligt studier finns det inget som tyder på att farhågorna 
förverkligats efter avskaffandet av revisionsplikten. En tydlig inställning som Englands 
regering har är att revisionspliktens nytta inte kan uppväga kostnaderna (Thorell & 
Norberg, 2005). 
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Syftet med revisionen är att kontrollera företagets årsredovisning, bokföring samt styrelse 
och vd:s förvaltning av företaget (Moberg, 2003). Just nu pågår det i Sverige en 
diskussion om revisionspliktens vara eller icke vara för små aktiebolag (Thorell & 
Norberg, 2005) och enligt statens utredningsförslag som kom i mars 2008 kommer 96 
procent av alla aktiebolag att undantas från revisionsplikten (SOU 2008:32). En fördel 
med revisionen är att fel och brister som inte hade upptäckts annars upptäcks, revisionen 
har därför en stor betydelse för kvaliteten på företags årsredovisningar (Skough & 
Brännström, 2007). Ett argument för att avskaffa revisionsplikten är att kostnaden för 
revisionen är betungande för många små företag (Precht, 2007). Banken är den största 
och mest betydelsefulla intressenten till företags redovisningsinformation. De är överlag 
mycket positiva till att företags räkenskaper ska vara reviderade (Thorell & Norberg, 
2005). Om revisionsplikten avskaffas kommer risken att öka vid bankernas 
kreditbedömning, det kan därför bli dyrare för företag att erhålla kapital (Balans, 2007a). 
Riskkapitalister kan vara informella, privatpersoner som även benämns affärsänglar, eller 
formella, som benämns riskkapitalbolag (Landström, 1993). Affärsänglar tittar på 
information som har med företagaren och ledningen att göra vid en bedömning av en 
eventuell investering och inte lika mycket på företagets ekonomiska information 
(Landström, 1997). Riskkapitalbolag kräver rapportering från små företag de investerar, 
detta kan vara ekonomiska rapporter i form av balans- och resultaträkning (Fredriksen, 
2003). För att dessa rapporter som riskkapitalbolag erhåller och använder sig av ska 
kunna kvalitetssäkras spelar revisionen en stor roll då detta är revisorns uppgift (FAR 
Förlag, 2006). Om revisionsplikten avskaffas för små företag kommer de olika 
finansiärerna att själva vara tvungna att utföra kontroller för att kunna lita på företagets 
ekonomiska information (FAR Förlag, 2006). Enligt en studie är en förändring av 
finansiärernas bedömningsprocesser att faktorer som personen och marknaden kommer 
att få större betydelse om revisionsplikten avskaffas (Svensson, 2003).  
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver vi de metodval som har använts för att kunna besvara uppsatsens 
problemformulering. Vi redogör även för hur litteraturinsamling och den empiriska 
insamlingen har gått till väga. Sist i kapitlet redogör vi för uppsatsens validitet, 
generaliserbarhet och noggrannhet.  

3.1 Metodansats 
Vi har valt en kvalitativ ansats till vår uppsats. Kvalitativ information uttrycks oftast i ord 
(Jacobsen, 2002). Holme och Solvang (1991) skriver att en kvalitativ ansats används för 
att få en förståelse för det problem som undersöks. Jacobsen (2002) anser också att en 
kvalitativ ansats bör användas när avsikten är att undersöka hur personer tolkar och 
förstår en specifik situation. Eftersom vi med denna uppsats vill ge en klarare bild av hur 
bankers och riskkapitalisters syn på revision skiljer sig åt, samt hur deras 
bedömningsprocess vid finansiering kommer att påverkas av ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten, passar en kvalitativ ansats vår uppsats bäst. Detta också på grund av att 
Jacobsen (2002) anser att ansatsen är lämplig för att få mer klarhet i ett oklart ämne samt 
för att erhålla en nyanserad beskrivning. Yin (1994) nämner att en kvalitativ studie är 
lämplig då relationer och deras verkan studeras. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att 
beskriva hur bankers och riskkapitalisters bedömningsprocesser ser ut i nuläget. För att 
kunna undersöka mänskliga relationer krävs det förståelse och närhet till det som 
undersöks, vilket görs bäst genom intervjuer som är en kvalitativ insamlingsmetod 
(Hopper & Powell, 1985).  
 
Fördelar med en kvalitativ ansats är dess öppenhet. Kvalitativa ansatser har ofta hög 
intern giltighet, vilket innebär att respondenten visar den rätta förståelsen av det som 
avser att undersökas. Det blir en närhet mellan undersökaren och respondenten, som 
lämnar specifika och unika svar som en effekt av öppenheten (Jacobsen, 2002). Holme 
och Solvang (1991) nämner att fördelar med den kvalitativa ansatsen är att undersökaren 
får nära kontakt med dem som undersöks vilket leder till en bättre uppfattning och 
förståelse av problemet. Nackdelar med den kvalitativa metoden är att den är 
resurskrävande (Holme & Solvang, 1991; Jacobsen, 2002). Oftast tar intervjuerna lång tid 
och begränsade resurser leder till att få respondenter intervjuas, vilket resulterar i att 
kvalitativa ansatser får problem med den externa giltigheten och generaliseringsproblem 
uppstår. Ytterligare en nackdel med kvalitativ ansats som nämns är att insamlad empiri är 
komplex och svår att tolka på grund av nyansrikedom (Jacobsen, 2002). 
 
Uppsatsens upplägg är intensivt, vilket innebär att de som undersöker vill gå på djupet 
med några få enheter. Avsikten med ett intensivt upplägg är att få en fullständig bild av 
en situation eller en händelse (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att ett intensivt 
upplägg passar en kvalitativ metod då undersökaren prioriterar många variabler istället 
för många enheter. Detta upplägg passar vår uppsats bäst då vi som undersökare har valt 
att undersöka många variabler, vilka är att beskriva revisionens betydelse för små 
företags finansiärer och hur finansiärers bedömningsprocesser ser ut samt analysera om 
finansiärer ser olika på revision och identifiera möjliga förändringar av finansiärers 
bedömningsprocesser efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Vi har ett fåtal 
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enheter i uppsatsen, då vi endast intervjuat sex respondenter. Nackdelarna med det 
intensiva upplägget är att det är tidskrävande, vilket kan bero på långa intervjuer samt att 
informationen kan vara komplex, vilket gör att det krävs mycket arbete vid analysering 
(Jacobsen, 2002). Den typ av intensivt upplägg som passar vår uppsats bäst enligt 
Jacobsen (2002) är små-N-studier då vi vill erhålla många nyanser av en företeelse. Små-
N-studier innebär att undersökaren går på djupet med ett fåtal enheter (Jacobsen, 2002).  
 

3.2 Litteratursökning 
Sekundär information är sådan information som undersökaren inte samlar in direkt från 
källan, utan istället är insamlad av andra (Jacobsen, 2002). Den sekundära informationen 
vi har använt oss av i vår uppsats är litteratur från Halmstads Högskolebiblioteks 
sökkatalog HULDA samt vetenskapliga artiklar och relevant kurslitteratur. De databaser 
vi använt oss av för att finna vetenskapliga artiklar är Artikelsök och Emerald. Vi har 
även använt oss av sökmotorn Google och tidskrifterna Balans, Venture Capital och 
Journal of Business Venturing. Sökorden vi använde oss av för att finna litteratur och 
artiklar var affärsänglar, agency theory, agentteori, avskaffande, bank, bank loans, 
business angels, capital, finansiering, kreditbedömning, kreditgivning, kreditprocess, 
kvalitativ, metod, private equity, redovisning, relationship, research method, revision, 
revisionsplikt, revisor, riskkapital, riskkapitalbolag, SMEs, små företag och venture 
capital.  
 
Enligt Eneroth (1987) kan det vid användandet av sekundär information uppstå vissa 
problem. Dessa är att författaren av det insamlade materialet har personliga värderingar 
vars innebörd har påverkat materialet. Dessutom har författarens teoretiska perspektiv 
och vetenskapliga innebörd påverkat materialet, vilket måste kunna frånskiljas innan vi 
som undersökare kan använda materialet. Ett problem som slutligen kan uppstå är att 
materialet måste bedömas som rimligt. Samtliga problem kan åtgärdas genom en 
noggrann genomläsning (Eneroth, 1987). Då vårt valda undersökningsområde är relativt 
outforskat på grund av att det ännu inte är helt bestämt om revisionsplikten kommer att 
avskaffas eller ej, innehåller en del av vår valda litteratur mycket spekulationer och egna 
åsikter. Vi är medvetna om att litteraturen kan vara vinklad och har försökt beakta detta. 
Vi har kritiskt granskat den relevanta litteraturen till uppsatsen och vi anser att författarna 
till den är professionella och insatta i ämnet. Vi har försökt använda oss av ny litteratur i 
den mån det varit möjligt då det gäller den aktuella debatten om revisionsplikten, 
eftersom den hela tiden uppdateras med nya studier. När det gäller väletablerade teorier 
som agentteorin och litteratur till metod har vi använt oss av äldre böcker då vi anser att 
dessa fortfarande är aktuella. 
 

3.3 Insamling av empiri 
I vår uppsats har vi valt en blandning av deduktiv och induktiv ansats, vilken benämns 
abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994). Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 
42) innebär detta att ”abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktion, men 
avvisar inte teoretiska förfrågeställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen”. 
Primär empiri är sådan empiri som har samlats in direkt från en person genom till 
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exempel intervjuer och har som avsikt att besvara en speciell problemställning (Jacobsen, 
2002). Vi har i vår uppsats valt den öppna individuella intervjun för att samla in empiri, 
eftersom den enligt Jacobsen (2002) passar bäst när få enheter undersöks samt när vi som 
undersökare vill veta vad den enskilda individen anser. Vi har valt att utföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte. En fördel med detta är enligt Jacobsen (2002) att det är lättare att 
läsa av respondenten och avgöra hur mycket vi som undersökare kan fråga innan 
respondenten känner sig obekväm. Vid öppna individuella intervjuer kan den så kallade 
intervjuareffekten uppstå, den innebär att undersökarens fysiska närvaro kan påverka 
respondentens beteende. Vanligtvis är den öppna individuella intervjun till viss mån 
strukturerad med till exempel en lista över ämnen som ska behandlas (Jacobsen, 2002). 
Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide som underlag för våra intervjuer, se 
bilaga 1 och 2. I början av varje intervju berättade vi kort om uppsatsens syfte och att de 
skulle tänka sig in i bedömningsprocessen vid finansiering av ett litet företag i en tidigare 
fas. Vi frågade även alla respondenter om de ville behålla sin anonymitet i uppsatsen och 
i och med att det fanns mer än en respondent som ville vara anonym valde vi att låta alla 
vara det. Undersökaren måste alltid kunna lova anonymitet och tystnadsplikt eftersom det 
kan finnas viss information som utomstående inte ska få tillgång till (Holme & Solvang, 
1991). Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att underlätta bearbetning av 
det insamlade intervjumaterialet. Ely (1993) rekommenderar användandet av diktafon 
kraftigt. Vi frågade dock varje respondent innan intervjun om det var tillåtet att vi 
använde oss av en diktafon under intervjun, då många inte vill bli inspelade (Trost, 
2005). Användandet av diktafon är en fördel då de som intervjuar i efterhand kan skriva 
ut materialet och läsa ordagrant vad som sagts, dessutom kan de i efterhand lyssna till 
tonfall och ordval upprepade gånger (Ely, 1993; Trost, 2005). Samtidigt kan det också 
vara en nackdel då det tar tid att lyssna på inspelningarna efteråt (Trost, 2005). Som en 
ytterligare hjälp för bearbetning förde vi anteckningar under intervjun. Vi var båda 
närvarande vid intervjuerna och hjälptes åt att ställa frågorna. När en av oss intervjuade 
förde den andra anteckningar för att den som intervjuade skulle kunna hålla kvar 
ögonkontakten och en bra kommunikation med respondenten. För att säkerhetsställa 
kvaliteten på intervjuerna bearbetade vi dem från ord till text snarast efter intervjuerna.  
 

3.3.1 Urval av respondenter 
Kvale (1997) skriver att det antal personer som behövs intervjuas beror på uppsatsens 
syfte. Vi har i vår uppsats valt att intervjua två banktjänstemän, två riskkapitalbolag och 
två affärsänglar på grund av att vi har begränsat oss till dessa finansiärer i vårt 
problemområde. Vi anser att detta är ett lämpligt antal respondenter som ger oss den 
information vi behöver med tanke på uppsatsens tidsbegränsning. Holme och Solvang 
(1991) nämner att för att öka intervjuernas informationsinnehåll bör urvalet av 
respondenter innefatta de personer som kan antas besitta goda kunskaper inom det 
område som undersöks. Vårt mål var att hitta respondenter som arbetar med 
bedömningsprocessen vid finansiering, då dessa är mest insatta inom området och därför 
bäst kan besvara våra frågor. 
 
För att finna passande banktjänstemän som respondenter till vår uppsats började vi med 
att begränsa oss geografiskt till Halmstad på grund av tid och finansiella resurser. 
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Ytterligare ett krav vi hade var att bankerna skulle ha små företag som kunder, något vi 
fann att alla banker i Halmstad har. Vi undersökte de största bankerna i Halmstad som 
inte är nischade och fann att de var likvärdiga. På grund av dessa förutsättningar valde vi 
att ta kontakt med två banker via mail som vi fick positiv respons från. De personer vi 
kontaktade på bankerna är kreditansvariga, erfarna kredithandläggare och väl medvetna 
om revisionspliktens avskaffande.  
 
Våra kriterier för urval av riskkapitalbolagen var först och främst att begränsa oss 
geografiskt på grund av tid och finansiella resurser. Vi sökte på Svenska 
Riskkapitalföreningens hemsida efter aktiva riskkapitalbolag mellan Malmö och 
Göteborg. Med aktiva medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen menas de som direkt 
eller indirekt investerar i företag som är onoterade (SVCA, 2005a). Vi antecknade alla 
privata riskkapitalbolag samt antal investeringar de har och antal anställda för att kunna 
göra ett genomsnitt på dessa. Dessutom var vårt mål att riskkapitalbolagen skulle vara 
renodlade, vilket innebär att deras investeringskapital är uppbyggt i fonder. Efter detta 
urval valde vi att ta kontakt med de två riskkapitalbolag som bäst stämde överens med 
vårt genomsnitt. Inget av dessa hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi började 
därför med att kontakta de företag som därefter låg närmast genomsnittet via mail och 
telefon. Det visade sig att även här hade många riskkapitalbolag inte möjlighet att ställa 
upp på intervju men slutligen erhöll vi positiv respons från två riskkapitalbolag. Dessa två 
riskkapitalbolag uppfyller därmed inte våra kriterier fullt ut. Båda respondenterna från 
riskkapitalbolagen är investeringsansvariga på grund av att de skulle kunna jämföras med 
bankernas respondenter som är kreditansvariga.  
 
Affärsänglar vill överlag att de och deras investeringar inte ska vara offentliga och det är 
därför svårt som undersökare att hitta dessa uppgifter själv. För att finna affärsänglar 
krävs det ofta att kontakt tas med ett affärsängelnätverk (Helle, 2004). På Svenska 
Riskkapitalföreningens hemsida fann vi ett antal affärsängelnätverk. Då vi även här var 
tvungna att begränsa oss geografiskt tog vi kontakt med Connect Syd Affärsängelnätverk 
som hjälpte oss att få kontakt med två aktiva affärsänglar som vi intervjuade i Halmstad.  
 

3.3.2 Intervjuguide 
Vid utförandet av våra intervjuer använde vi oss av en halvstrukturerad intervjuguide. 
Intervjuguiden återges i bilaga 1 och 2. Ju mer strukturerad intervjuguiden är desto mer 
underlättar det bearbetningen och analysen av det insamlade intervjumaterialet. Desto 
mer spontan intervjun är ökar chansen att undersökarna erhåller mer oväntade svar som 
inte är beräknade (Kvale, 1997). Utformningen av vår intervjuguide baseras på den 
teoretiska referensramen och är indelad i samma rubriker som empirin vilka är 
uppbyggda kring relevanta teman för uppsatsen, som ska underlätta för läsaren att se en 
tydlig koppling mellan intervjuguiden och empirin. Den halvstrukturerade intervjun gör 
det möjligt att ändra frågornas form och ordningsföljd för att kunna följa upp svaren och 
berättelserna som den intervjuade återger (Kvale, 1997). Vi valde därför att inte ställa 
frågorna i den ordningen som följer i intervjuguiden för att det skulle bli naturligt och 
underlätta för respondenten. Vi försökte även i den mån det gick att ställa följdfrågor för 
att vi skulle få ut mesta möjliga av intervjun. Det statliga utredningsförslaget till ett 
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eventuellt avskaffande av revisionsplikten offentliggjordes inte förrän eftermiddagen den 
3 april 2008 (SOU 2008:32). Vi valde därför att inte fråga efter respondenternas åsikter 
angående detta eftersom inte samtliga respondenter hade tillgång till den informationen 
vid intervjutillfället då vissa intervjuer utfördes före förslagets publicering.   
 

3.3.3 Empirisk analys 
Vi har valt Jacobsens (2002) beskrivning av en analysmodell för att analysera det 
insamlade intervjumaterialet. Den innehåller tre steg vilka är; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination. Beskrivning innebär att 
intervjuerna ska registreras noggrant. Som tidigare nämnts använde vi en diktafon vid 
utförandet av våra intervjuer. I största möjliga mån försökte vi överföra intervjumaterialet 
från talspråk till skriftspråk direkt efter intervjuerna. Nästa steg är systematisering och 
kategorisering som innebär att överflödig information reduceras och det blir på så sätt 
lättare att få en överblick samt gör intervjumaterialet mer lättläst. Steget är nödvändigt för 
att kunna förmedla empirin (Jacobsen, 2002). Vi skrev om det nedskrivna 
intervjumaterialet och gjorde det mer lättläst dessutom sorterade vi bort oväsentlig 
empiri. Det sista steget är kombination och i det steget tolkas empirin. I detta steg letas 
efter orsaker och går bortom det som setts och hörts under intervjuerna, vilket leder till 
mer dolda och kanske också de mest intressanta förhållanden. Meningen med hela denna 
analysprocess är att reducera informationens mångfald, vilket inte bör undvikas. När en 
kvalitativ metod används gäller det dock att inte utelämna relevant information. Den 
empiriska analysen ska samtidigt vara en berikning av den grundläggande informationen 
(Jacobsen, 2002). Slutligen jämförde vi den insamlade empirin med vår teoretiska 
referensram för att finna likheter och skillnader som presenteras i vårt analyskapitel. 
 

3.4 Validitet, generaliserbarhet och noggrannhet 
Validitet innebär att vi mäter det vi avser att mäta (Grenness, 2005; Jacobsen, 2002). I 
kvalitativa studier är det lätt att skapa god intern validitet enligt Stenbacka (2001).  
Validiteten är god om respondenten är insatt i problemområdet och får möjlighet att prata 
fritt. Det spelar även en stor roll att respondenterna är väl utvalda (Stenbacka, 2001). För 
att öka validiteten på vår uppsats har vi kritiskt granskat den litteratur vi använt oss av. 
Vid urvalet av respondenter har vi försökt välja de som är väl insatta i ämnet, för att 
erhålla bästa möjliga empiri och därmed kunna besvara uppsatsens problemformulering. 
Vid kvalitativa studier är det möjligt att göra en analytisk generalisering. Det innebär att 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning av vad som kommer att inträffa i en 
annan situation (Kvale, 1997). Även här spelar valet av respondenter som väljs ur ett 
strategiskt urval en stor roll (Stenbacka, 2001). Vi försökte välja representativa 
respondenter som kunde ge oss den information vi behövde för att besvara vår 
problemformulering och därmed öka den analytiska generaliserbarheten. En systematisk 
och noggrann framställning genom hela uppsatsprocessen gör undersökningen mer tydlig. 
Noggrannhet tyder på god kvalitet på uppsatsen och underlättar presentationen av studien 
(Stenbacka, 2001). Under uppsatsens gång har vi som undersökare i största möjliga mån 
försökt att framhålla noggrannhet för att ge läsaren en tydligare återgivning av uppsatsen. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade empiriska material genom de intervjuer vi 
gjort med utvalda respondenter. Materialet ska senare ligga till grund för vår analys som 
behandlas i nästa kapitel. 

4.1 Bank A 
A arbetar som företagsrådgivare och är kreditansvarig på ett bankkontor i Halmstad. A är 
civilekonom och har arbetat på bank i nästan 30 år. Banken A arbetar på är en affärsbank 
som erbjuder alla sorters banktjänster och har kontor över hela landet. 
 

4.1.1 Kreditbedömning 
A anser att kreditbedömningsprocessen är ett informationsinsamlande. Den bank A 
arbetar på kräver att företaget redovisar prognoser, budgetar och jämförande statistik vid 
en kreditbedömning. Underlaget måste komma någonstans från och det underlättar om 
företaget har någon som kan hjälpa dem med att framställa det. Först gäller det för A att 
se en affärsidé, därefter tittar A på vad denna affärsidé kommer att resultera i, förväntad 
omsättning och vad detta baseras på. Det räcker inte bara med siffermaterial. Vid 
kreditbedömning av små företag tittar A mycket på personen, som ska vara driftig. 
Erfarenhet hos företagaren är en fördel som visar att företagaren kan driva en viss form 
av verksamhet. En företagare som har gått i konkurs tidigare visar på papper att den inte 
kan driva ett företag och då är det i princip omöjligt att få kredit i banken oavsett vilken 
ny affärsidé eller hur goda relationer företagaren har med banken. Företagaren, affärsidén 
och den ekonomiska informationen är viktiga bedömningsvariabler.  
 

”Den ekonomiska informationen är lika viktig som personen och affärsidén.” 
 
A vet inte alltid hur marknaden ser ut, informationen som erhålls måste grundas på en 
marknadsundersökning eller liknande. Framförallt vill A erhålla betalning för sina 
krediter, företaget måste kunna visa ett kassaflöde som kan betala räntor och 
amorteringar. A får sällan tillräckligt med ekonomisk information från företaget och 
önskar att informationstillgången hade varit bättre. A känner sig mer säker på den 
ekonomiska informationen om företaget har med sin revisor vid mötet med banken. Om 
revisorn eller någon annan ekonomisk ansvarig är involverad i 
kreditbedömningsprocessen och om företagaren har branscherfarenhet känner sig A 
också mer säker på den ekonomiska informationen. När A berättar om förhållandet 
mellan A som kreditgivare, ett litet företag och revisorn framgår det att A träffar 
företagaren initialt och det är sällan företagaren känner att revisorn ska vara med. A 
tycker det är svårt att beskriva hur revisionen påverkar detta förhållande och företag har 
väldigt olika uppfattningar om varför revisorn finns. Många upplever det som ett lagkrav 
och att revisorn ska anlitas så lite som möjligt. A träffar företagaren minst en gång per år 
för uppföljning. A anser att banken som kreditgivare är ganska passiv, men ibland krävs 
det att banken tar en mer aktiv roll när det finns parametrar som kräver det, som till 
exempel vid bristande betalningsrutiner, leasing och fastighetsköp. Det banken bidrar 
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med förutom kapital är finansiella tjänster som innefattar alla ekonomiska transaktioner 
som företaget kan göra.  
 

4.1.2 Revision 
Revisorns roll kan variera från att vara väldigt liten till att vara väldigt stor. A uppmanar 
många gånger företaget att kontakta en revisor. A behöver någon som är mer ekonomiskt 
kunnig än företagaren själv när siffermaterialet inte stämmer eller när det behövs mer 
information. De företagare som inte använder revisorn mer än till det lagstiftade kravet 
förstår inte revisorns roll. Den spontana reaktion A har på diskussionen angående ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten är att de kan få diskutera bäst de vill. Banken 
är en av de största informationshämtarna av den ekonomiska informationen från 
företaget. Företagarna förstår inte alltid detta och hävdar att det hade varit bra att ta bort 
revisionen för att undgå den kostnaden. A menar att om inte revisionen finns behöver inte 
företagen en lika väl utarbetad ekonomisk styrning och det är de företag som saknar detta 
som faller, eftersom de inte har lika bra kontroll över vad som händer i företaget. Den 
största nyttan som A anser att revisionen har är att det är ett legalt rättesnöre. Revisorerna 
har sina riktlinjer och med en reviderad årsredovisning vet A att det är jämförbart mellan 
ett företag och dess konkurrenter, då revisorerna gör bokslut på liknande sätt efter samma 
regler. Mycket av det siffermaterial ett företag framställer är inte helt korrekt och är inte 
ett sådant underlag som A efterfrågar. Revisorn är en bra kontrollfunktion för att den 
ekonomiska informationen ska vara korrekt.  
 
Det finns inte nya riktlinjer för hur kreditbedömningsprocessen kommer att gå till efter 
avskaffandet, men en konsekvens kan bli att det blir svårare för företagen att erhålla 
kredit om banken ställer mer krav. Revisorn kommer enligt A att vara samma person fast 
med ett annorlunda uppdrag efter avskaffandet. A ser också att revisorn kan ersättas av en 
redovisningskonsult eller en annan person med ekonomisk kunskap som ser till att 
siffermaterialet är korrekt. A undrar hur företaget ska kunna följas upp om det saknar 
kontrollerad ekonomisk information. Den bank A arbetar på kommer att kräva en 
reviderad årsredovisning av de företag A ger kredit till. A anser att det är upp till 
företaget själv att tillgodose banken med det underlag som krävs om de vill erhålla kredit 
och de flesta företag behöver någon form av banklån. Det är inte lätt för A att göra egna 
kontroller, men det kommer kanske att finnas en förenklad form för små företag. Enligt A 
kan en konsekvens vara att räntan fördubblas på grund av den ökade risken för ett företag 
som har bristfälligt underlag och då tror A att det inte kommer att dröja länge förrän 
revisorn är tillbaka i sin gamla roll.  
 

”Banken kommer att tvinga tillbaka revisorsrollen.” 
 
Slutligen säger A att små företag som kan finansiera sig själva kommer säkert inte att 
behöva en revisor, denna grupp är dock liten. Företag kommer ändå att behöva någonting 
som upptäcker störningar i verksamheten innan de upptäcker att de likvida medlen är slut 
för då är det ofta för sent. A kommer att rekommendera företag att anlita en revisor för att 
undvika detta scenario. A påpekar att avskaffandet av revisionsplikten säkert fungerar bra 
i teorin, men att det kommer att falla eftersom hänsyn måste tas till omvärlden. A säger 
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att det är en vacker tanke att avskaffa revisionsplikten, men att det inte kommer att 
fungera för att den kommer att finnas ändå. Revisorerna kommer kanske dock att 
använda sig av ett annat instrument. A avslutar med att säga att det inte går att ta bort en i 
många fall viktig funktion i syfte att bara spara pengar.  
 

4.2 Bank B 
B är kreditchef på en bank i Halmstad. B har arbetat på bank sedan 1970 och har läst 
närmare 120 poäng ekonomi. Banken B arbetar på är en affärsbank som har kontor över 
hela landet. 
 

4.2.1 Kreditbedömning 
Det första steget i bedömningsprocessen är att kunden ställer en propå till banken och B 
vill då veta vad pengarna ska investeras i. Därefter samlar B in information om företaget, 
som bland annat kalkyler som visar vad investeringen medför. B tittar alltid på företagets 
återbetalningsförmåga och gör en kassaflödesanalys. Företagets propå värderas och 
därefter tar bankens kundansvariga hand om ärendet och gör en utvärdering av företaget. 
Den historiska informationen från företaget, branschen och återbetalningsförmågan är 
viktiga variabler i kreditbedömningsprocessen. B anser att återbetalningsförmågan är en 
konsekvens av företagsledning och marknad. Företagsledningen är väldigt central och 
den representerar även historiken. Betydelsefulla personliga egenskaper hos företagaren 
är att den ska vara både entreprenör och ekonomiskt kunnig samt kunna se 
konsekvenserna av investeringen.  

 
”Den ekonomiska informationen har förstås väldigt stor betydelse, det är det enda vi kan 

bedöma ihop med kunskaperna om personen.” 
 

B berättar att de oftast erhåller den ekonomiska informationen de önskar. Tillgången på 
den ekonomiska informationen beror bland annat mycket på företagets storlek. Vem som 
har framställt den ekonomiska informationen påverkar hur säker B känner sig på den. B 
bygger sin kreditbedömning på tidigare erfarenheter. Den ekonomiska informationen är 
väldigt viktig och det underlättar för B om den är reviderad, den är då tillförlitlig och har 
fått en kvalitetsstämpel. När B berättar om förhållandet mellan B som kreditgivare, ett 
litet företag och revisorn framgår det att i vissa fall har företagaren med sig sin revisor till 
mötet, det kan vara på företagarens eller på initiativ av B.  
 
”Vi är en treenighet som har gemensamma mål och det är att få företaget att överleva.” 

 
B vill få tillbaka de utlånade pengarna, revisorn vill behålla sin klient och företagaren vill 
ha en bra verksamhet. Ibland finns det olika uppfattningar och det beror på att problemet 
ses på tre olika sätt. Den erfarenheten B har är att det är bra att revisorn är med, för i 
många fall är det revisorn som ger företaget goda råd om hur de ska hantera sin 
verksamhet och företagaren litar på revisorn. Många små företag har bristfälliga 
ekonomiska kunskaper och de tar därför hjälp av revisorn som är en betydande kontakt i 
dessa lägen. 
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Samarbetet mellan B och företaget ser olika ut beroende på vad det är för sorts 
investering som kredit har getts till. Vid en riskfylld eller större investering är B mer 
engagerad och har nära kontakt med företagsledningen. B menar att det är viktigt att sätta 
sig in i företaget, ge goda råd och ställa frågor som väcker tankar. B ger råd om 
betalningsrutiner och erbjuder andra tjänster.  
 

4.2.2 Revision 
Revisorns roll innebär för B som kreditgivare oftast att det är en person som ser till att 
korrekt information erhålls om företagets årsredovisning. B måste kunna lita på det 
siffermaterial de får och om inte kunden kan svara på frågor angående materialet vänder 
sig B till revisorn. Den spontana uppfattningen B har angående ett eventuellt avskaffande 
av revisionsplikten är att det känns väldigt svårt att bygga kreditgivning på lösare 
grunder. En konsekvens av avskaffandet av revisionsplikten som B ser i sin 
kreditbedömningsprocess är att banken måste fortsätta kräva ekonomisk information av 
företaget. Om företaget inte presenterar denna information ser B inte något annat val än 
att säkerställa krediter med någon annan säkerhet. I balansräkningen ser B vad det är som 
pantsätts och saknas en reviderad balansräkning blir det svårt att säkerställa krediterna 
utifrån detta. Det kan leda till att det blir dyrare för företaget att erhålla kredit. B förstår 
inte hur revisionen ska kunna ersättas.  
 

”Ärligt talat förstår jag inte hur det ska gå om revisionsplikten avskaffas.” 
 
I fortsättningen kommer B kräva att årsredovisningarna är reviderade och i dagsläget kan 
B inte se framför sig att lämna kredit till ett företag som saknar ett reviderat underlag som 
visar återbetalningsförmågan. Företaget tjänar även på detta, eftersom de är i behov av 
kapital och för att erhålla sin kredit krävs ett reviderat underlag. B tror att en bransch som 
kommer att bli lidande av avskaffandet är revisionsbyråerna, men däremot kommer 
bokföringsbyråerna att öka sin verksamhet eftersom de erbjuder bokföringstjänster. En 
viktig konsekvens av avskaffandet av revisionsplikten är att den kvalitetsstämpeln som 
revisionen ger försvinner. B menar att bedömningen av företaget måste bygga på historik 
och kunskap om företaget. Företaget kommer själv att vara tvunget att betala för en 
reviderad årsredovisning om det krävs och detta är av ömsesidigt intresse om företaget 
ska kunna erhålla kredit. Slutligen menar B att utredningen inte är gjord ur ett 
bankperspektiv. Detta är en stor fråga både för banken och för företaget. Utredningens 
perspektiv är att små företag ska kunna minska sina kostnader, men ändå bibehålla 
kontrollen på företagets skatt och liknande. B anser att bedömningen av 
återbetalningsförmågan blir mer tillförlitlig om företaget anlitar en revisor och eftersom 
banken bara får bevilja krediter om företaget kan betala tillbaka uppstår ett moment 22. 
Ett företag som saknar revisor kommer att få skärpta krav på säkerheter och villkoren för 
lån kan komma att försämras. Avslutningsvis påpekar B att idén om avskaffad 
revisionsplikt inte är jättelyckad, det är alltid negativt att bli av med information.  
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4.3 Riskkapitalbolag C 
C är vd på ett riskkapitalbolag. Företaget började arbeta med riskkapital först 1999 efter 
att tidigare arbetat med fastigheter och annan verksamhet. Branscher som C bland annat 
investerar i är detaljhandel, fastigheter, bioteknik och motorteknik. C har ingen 
ekonomiutbildning, men har arbetat i nästan 15 år med investeringar.  
 

4.3.1 Investeringsbedömning 
Investeringsprocessen går till på det sättet att C tittar mer på de förslag som är mest 
intressanta. Sedan görs en bedömning om hur det går att utveckla företagets affärsidé och 
om det går att se tillväxtpotential. Viktiga faktorer i investeringsprocessen är att företaget 
har bra marginaler samt produkten, branschen och företaget. Andra företeelser som 
undersöks är om företaget är kapitalintensivt eller inte, dessutom spelar företagaren stor 
roll. Några formella steg finns inte i investeringsprocessen berättar C, utan den 
information som finns samlas in och C pratar med företagaren samt kollegor.  
 

”Det är en kombination av vilka variabler som är avgörande.” 
 
Egenskaper hos personen som är viktiga är pålitlighet, ärlighet och långsiktighet. 
Personen ska vara seriös, besitta affärsmannaskap och känna affärsetik. Att investera i ett 
företag är en relation som bygger mycket på förtroende. Den ekonomiska informationen 
har stor betydelse i investeringsprocessen, men ofta får C inte tillräckligt och 
informationen är ofta felaktig och orealistisk. Det finns tillfällen då revisorn kan hjälpa C 
att känna sig mer säker på den ekonomiska informationen, men C gör i regel också egna 
kontroller. C berättar att förhållandet mellan C som investerare, ett litet företag och 
revisorn inte är större än enbart avstämningar med revisorn och C frågar vid behov om 
företagets redovisningsrutiner. Lagkravet på att företag ska anlita en revisor är C positiv 
till och anser det fel att avskaffa denna lag. Kvalitetssäkrade uppgifter är något önskvärt, 
det ger en kvalitetsgaranti om en revisor har skrivit under årsredovisningen. 
 

”Ett företag som inte har en ordentlig revisor blir jag skeptisk till.” 
 
Samarbetet med företaget beror på hur mycket kapital som är investerat i företaget. När 
det är en liten investering anser sig C vara en passiv investerare, medan C är en aktiv 
investerare vid större investeringar och sitter då oftast med i styrelsen. Det huvudsakliga 
bidraget till företaget är kapital, men kan även vara rådgivning inom finansiering, 
ekonomi och bolagsstruktur. 
 

4.3.2 Revision 
Revisorns roll innebär för C som investerare att den har en väldigt väsentlig uppgift. 
Revisorn har en skyldighet gentemot borgenärerna att visa en objektiv uppfattning om 
företagets ekonomiska ställning och detta är positivt. Revisorn är ett grundläggande 
redskap i företagandet för C och en viktig samtalspartner. Förslaget om att avskaffa 
revisionsplikten är helt obegriplig och C tvivlar på att det kommer att bli en lag, det 
riskerar att bli en kvalitetssänkning som inte gynnar någon. Revisorsarvodena för små 
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företag är inte alltför höga, därför håller inte argumentet att minska kostnaderna för små 
företag, utredningen verkar inte tänka på företaget. Oftast är det revisorn som upptäcker 
när ett företag är på väg in i obestånd och inte företagaren själv. Årsredovisningen är ett 
viktigt verktyg i investeringsprocessen. Det blir företaget som drabbas och de kommer att 
få svårare att erhålla externt kapital om de saknar revisor. Det kommer inte att fungera 
utan revisionsplikt och de flesta företag kommer att behålla revisorn. Den största nyttan 
med revisionen är att företagets årsredovisning kontrolleras. Konsekvenserna med ett 
avskaffande av revisionsplikten kommer inte att bli stora i investeringsprocessen för C, 
utan någon oberoende person måste ändå verifiera att ett företags ekonomiska 
information är korrekt och därför kommer C även i fortsättningen kräva att företagets 
årsredovisning är reviderad. Det kan bli svårt för företagen att erhålla externt kapital om 
de saknar denna kvalitetssäkring. Det är inte säkert att revisionen kan ersättas, det kan 
inte vara så enkelt.  
 

”Jag tillhör de som gillar revisorer helt enkelt.” 
 
Redan nu görs egna kontroller med ekonomiavdelningarna, för att undersöka om den 
ekonomiska informationen är trovärdig eller inte. Avslutningsvis säger C att små företags 
möjligheter till finansiering inte kommer att bli bättre med en avskaffad revisionsplikt, 
men det beror också på vad som eventuellt kommer att ersätta revisionen.  
 

4.4 Riskkapitalbolag D 
D är investeringsansvarig på ett riskkapitalbolag sedan 2001. Riskkapitalbolaget startades 
1997 och är specialiserat på att hjälpa unga, forskningsinriktade företag att växa och 
utvecklas genom de första faserna. Riskkapitalbolaget är beläget på ett 
universitetsområde och förvaltar kapital från banker och fonder. Branscherna som D 
bland annat inriktar sig på är bioteknik, IT och industriell teknik. D är utbildad 
civilekonom och har tidigare jobbat på bank och i ett annat riskkapitalbolag.  
 

4.4.1 Investeringsbedömning 
Investeringsprocessens första steg är att ett projekt uppmärksammas genom kontakter, 
alternativt kommer forskare direkt. D och hans medarbetare diskuterar mycket med 
företaget. Företaget utvärderas av en extern person som kan tekniken och marknaden. 
Ibland görs en due diligence på patentet eller om det är troligt att företaget kan få patent, 
detta är det mest grundläggande innan investering sker. Därefter sker en värdering och 
sedan fattas ett beslut i investeringskommittén. Under investeringsprocessen formas ett 
aktieägaravtal, vilket är ett viktigt redskap för framtiden. I detta framgår företagets 
riktlinjer. Denna process där aktieägaravtalet utformas är en grundläggande del där D får 
en bättre känsla för hur företagarna agerar som människor och deras risknivå. 
Företagaren är en av de mest betydelsefulla bedömningsvariablerna. 
 

”Det är viktigt att känna efter att personkemin stämmer och att vi har ungefär samma 
uppfattningar som företagaren.” 
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Det är svårt att ange några speciella egenskaper som företagaren ska ha, men det är fördel 
att företagaren är en entreprenör som bara ser möjligheter och är allt från säljare till 
visionär och har en drivkraft. Förutom företagaren som person är affärsidén en central 
variabel i bedömningsprocessen. Det ska vara en produkt som går att sälja på en global 
marknad, den ska vara skalbar och kunna patenteras. Den ekonomiska informationen 
består av potential på marknaden samt värderingar på hur mycket en produkt kan 
tillverkas för. Det är ett krav att en extern person intygar företagets ekonomiska 
information för att företaget ska verifiera sig mot externa aktörer, trots att det bara är en 
ögonblicksbild vid räkenskapsårets slut. För de företag D investerar i är det en 
förutsättning att de har en revisor, eftersom detta behövs vid vidarefinansiering. 
Förhållandet mellan D som investerare, ett litet företag och revisorn beskrivs som att 
revisorn är en kontrollfunktion i företaget. Revisorns inblandning beror bland annat på 
hur mycket tidigare erfarenhet företagaren har. Om inte annat är revisorn med vid 
bolagsstämman en gång om året och verifierar hur det går för företaget. Detta förhållande 
ser D som något som är relativt lätt, eftersom D själv är ekonom och förstår därför 
revisorns terminologi. Revisorn bistår även med hjälp om lagar och regler. Samarbetet 
med företaget fungerar olika beroende på företagets ledning. Inledningsvis sitter D med i 
styrelsen och har löpande kontakt med företaget varje vecka. D har kontakt med vissa 
företag flera gånger per vecka, då företagen får hjälp att erhålla ytterligare extern 
finansiering, samt skapa samarbete med kunder och leverantörer. Det är under de första 
två åren som det är ett intensivt samarbete mellan D och företaget. Bidrag förutom kapital 
är kunskap om hur företaget ska finansieras, dess bolagsstruktur samt hjälp till företaget 
med en fungerande styrelse och rekrytering till denna. Ibland sitter D med i styrelsen det 
första året och förenar företag med andra riskkapitalbolag och hjälper även företag med 
vilka regelverk som måste följas för produkterna. 
 

4.4.2 Revision 
Revisorns roll är att godkänna företagets ekonomiska funktion, att företaget följer lagar 
och upprättar en korrekt bokföring. Rollen är att verifiera företaget, men rollen kan även 
vara att agera som konsult. Ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kan förenkla för 
enmansföretag, men de företag som verkar i en kommersiell värld med externa aktörer 
behöver bli verifierade för att öka deras trovärdighet. Ett företag som inte anlitar en 
revisor kommer att få en sämre status och står det mellan ett företag som har en revisor 
och ett företag som saknar revisor är det mer troligt att det företag som har revisor 
kommer att bli anlitat. Den största nyttan som D ser med revision är kvalitetssäkringen.  
 

”Det är lite av en grundförutsättning att det finns en genomlysning av företaget och att 
det är någon som sätter en verifiering.”  

 
Investeringsprocessen kommer inte att förändras efter ett avskaffande av revisionsplikten. 
Några egna kontroller kommer inte att göras om revisionsplikten avskaffas. Även i 
fortsättningen kommer D kräva reviderade årsredovisningar från företagen för att skapa 
trovärdighet i den fortsatta processen. Revisionen kan inte ersättas utan det måste vara en 
extern person som kontrollerar företaget, det räcker inte med enbart en myndighet som 
kontrollerar företaget. Vid mindre kontroll av ett företag måste detta kompenseras på 
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något annat sätt. Detta skulle kunna vara en auktoriserad redovisningsbyrå som hjälper 
företag med bokföringen, men detta påverkar ändå kostnaden för företaget eftersom 
någon verifiering måste finnas. Små företags möjligheter till finansiering från D kommer 
inte att förändras eftersom D ofta går in i ett tidigt skede och är med och påverkar 
strukturen. Slutligen är D tveksam till om kostnaderna för små företag kan påverkas 
eftersom någon verifiering måste finnas och en sådan kostar. 
 

4.5 Affärsängel E 
E är affärsängel och är aktivt engagerad i tre företag. E är utbildad gymnasieekonom och 
har läst andra kurser, bland annat inom företagsledning. E är idag pensionär, men har de 
senaste 20 åren av sitt yrkesverksamma liv arbetat som dotterbolagschef. 
 

4.5.1 Investeringsbedömning 
E framhåller att magkänslan är betydelsefull i investeringsprocessen och att det är viktigt 
att lära känna personen vars företag investeringen ska ske i. Personen är otroligt 
väsentlig, det måste finnas personkemi och samarbetet med företagaren måste fungera. 
Saknas personkemi och om de har väldigt olika personligheter är det stor risk att E och 
företagaren har olika uppfattningar om hur verksamheten ska skötas. Det finns inga 
speciella steg i investeringsprocessen. En betydelsefull bedömningsvariabel förutom 
personen är affärsidén.  
 

”Det är viktigt att jag förstår att affärsidén inte bara är en pappersprodukt utan att det 
finns någon substans bakom den.” 

  
En betydelsefull egenskap hos företagaren är att den ska anse att arbete är livets mening, 
för de måste engagera sig helhjärtat i företaget, detta är ingenting som går att lära sig 
poängterar E, utan entreprenörskap är någonting som är medfött. Den ekonomiska 
informationen blir viktigare för företaget och övriga intressenter under tidens gång och 
den talar om hur företaget går. Dock går det aldrig att känna sig helt säker på den 
ekonomiska informationen från företaget. Företagare har inte alltid den ekonomiska 
kunskap som krävs och då är det bra att revisionen finns som kontrollfunktion. 
Revisionen påverkar inte investeringsbedömningen. Det är svårt för ett litet företag att 
manipulera revisorn, eftersom revisorn inte tar någon risk med små företag då arvodet 
från dessa är lågt jämfört med stora företag. När E beskriver förhållandet mellan E som 
investerare, ett litet företag och revisorn framgår det att det är nödvändigt att anlita en 
revisor i nuläget. I många fall när det gäller små företag gör revisorn inte mycket nytta, 
eftersom kostnaden för revisorns tjänster är för hög. E anser att den enda nyttan revisorn 
gör är att skriva under årsredovisningen och detta leder till en viss garanti gentemot 
externa finansiärer vid behov av externt kapital. E är väl insatt i de företag investering har 
skett i och E är vd i ett av dem. I ett annat företag är E styrelseordförande och hjälper 
även till med bokföringen, vilket leder till en ökad insyn i företaget. 
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4.5.2 Revision 
Revisorns roll är att kontrollera att årsredovisningen är korrekt. E är kluven i frågan om 
revisionspliktens vara eller icke vara, det är en kostnad för små företag, men samtidigt är 
det svårt att se att små företag ska kunna erhålla extern finansiering utan en reviderad 
årsredovisning som kvalitetsstämpel.  
 
” I en situation där du måste be utomstående om pengar, tror jag att du måste på ett eller 

annat sätt klara av den här revisionsdelen.” 
 
En lösning kan vara att anlita en revisor när företaget är i behov av externt kapital. E ser 
en risk med en sådan tillfällig revision då revisorn även måste veta företagets historia för 
att kunna göra en korrekt bedömning av nuläget. Ett avskaffande av revisionsplikten 
kommer inte att påverka investeringsprocessen eftersom bedömningen görs på andra 
grunder än ekonomiska. E har bland annat en förståelse för företagets verksamhet, dess 
marknad samt företagaren som person. Detta har dock visat sig vara felaktigt i de 
investeringar E gjort, bland annat har de varit i större behov av kapital och inte varit i 
samma stadium som företaget påstått, men däremot har bra personer varit kärnprodukten. 
E kommer inte att kräva reviderad årsredovisning för att investera i ett företag eftersom 
de företagen ofta är små och genomskinliga. Det kan komma nya bra former som 
ersättning för revisionen, bland annat att bokföringsbyråer kommer att användas i större 
omfattning. Avslutningsvis kommer inte små företags finansieringsmöjligheter att 
förändras från E, men det kan säkert bli svårare att erhålla externt kapital från andra 
finansiärer. 
 

4.6 Affärsängel F 
F är affärsängel och är aktiv investerare i ett företag. F har utbildning inom reklam samt 
en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. F är numera pensionär och har i 
princip arbetat med allt utom teknik och ser sig nu som affärsman och forskare. 
 

4.6.1 Investeringsbedömning  
Investeringsprocessen börjar med att F ser ett företag som är i behov av kapital och vill 
engagera sig i företaget. Det finns en föreställning om att en investerare antingen tror på 
företagets affärsidé eller på personerna. F yttrar detta med följande uttryck;  
 

”En bra produkt med fel människor kan gå åt skogen, men en dålig produkt med bra 
människor kan ändå gå bra.” 

 
En faktor i varför F väljer att gå in i ett företag är möjligheten att se både företagets och 
personernas växt. För att beskriva detta citerar F filosofen Hussel;  

 
”Samtidigt som objektet växer i komplexitet växer subjektet i kapacitet.” 

 
Objektet är verksamheten och subjektet är personerna. F anser att verksamhetens 
inriktning inte spelar någon roll om bara personerna är alerta. Den viktigaste personliga 
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egenskapen är viljan att växa, både i anden och i kompetensen. Företagare måste brinna 
för sitt företag, annars fungerar det inte i längden. F påpekar att affärer är kontakt mellan 
personer och det är ständigt återkommande. Magkänslan spelar också en stor roll i 
investeringsprocessen. Förtroendet för personernas förmåga att åstadkomma något samt 
vilken risk F är beredd att ta påverkar investeringsprocessen. Den ekonomiska 
informationen har liten betydelse då F var med från företagets start. Revisorn gör att F 
kan känna sig mer säker på företagets ekonomiska information. Samtidigt är revisorn en 
stor kostnad för små företag och bör därför anlitas i allra minsta mån. Om incitamentet att 
som affärsängel investera i ett företag är att tjäna pengar anser F att detta är enfaldigt. Det 
ska vara en passion och ett intresse, vinsten är bara en bonus och detta är en 
grundhållning som F har. Förhållandet mellan F som investerare, det lilla företaget och 
revisorn är inte stort. Revisorn används bland annat för att förklara och ge information 
om företaget för nya ägare. Ytterligare uppgifter som revisorn har är att medverka på 
styrelsemöten och redovisar årligen sin revisionsberättelse. Styrelsen har inte mycket 
revisorskontakt, men företagarna har kontinuerlig revisorskontakt eftersom de sköter 
bokföringen internt och då kan frågeställningar uppstå eftersom de inte har någon större 
ekonomisk kunskap. Detta trepartsförhållande ser inte F som svårt. Revisorn är en resurs 
som är en kostnad och därför gäller det att anlita revisorn enbart när det är nödvändigt. F 
sitter med i företagets styrelse och bidrar med förutom kapital med råd, tankar samt 
kompetenser till företaget. Ytterligare ett bidrag är hur samarbetet ska fungera mellan 
personerna på företaget eftersom F har erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling.  
 

4.6.2 Revision 
Revisorns roll är att se till att företaget följer lagar och förordningar, dessutom är revisorn 
en garant för att företaget uppfyller sina skyldigheter gentemot sina borgenärer. Det är 
viktigt som investerare att känna att siffermaterialet som företaget presenterar är korrekt. 
F anser att diskussionen om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten är bra, då 
revisionen är en kostnad för små företag. Det företag F investerar i har inte ambitionen att 
sluta anlita sin revisor trots kostnaden.  
 
”Detta på grund av att revisorn står för mer än att bara se till att företag följer lagar och 

förordningar.” 
 
Revisionen är en kvalitetsstämpel inför till exempel investerare och leverantörer. De 
företag som väljer att sluta anlita revisorn kan komma att bemötas av misstänksamhet 
angående anledningarna till varför de inte har en revisor längre. Revisorer ger en 
kvalitetsstämpel och det är den största nyttan med revisionen. Om revisionsplikten 
avskaffas kommer F att titta på andra saker än de rent ekonomiska i 
investeringsprocessen och tror inte att en reviderad årsredovisning kommer att krävas av 
det företag F investerar i. Om valet står mellan två företag i vilket det ena har revisor och 
inte det andra väljs det företag som anlitar en revisor trots den extra kostnaden, detta på 
grund av kvalitetsstämpeln. En konsekvens av avskaffandet av revisionsplikten är att 
företag kommer att anlita bokföringsbyråer i större utsträckning eftersom de har en 
informell kvalitetsstämpel. F saknar kompetens och är inte tillräckligt intresserad av 
ekonomi för att göra egna kontroller. Små företags finansieringsmöjligheter från F 



 4. Empiri 

 29 

kommer inte att förändras efter ett avskaffande av revisionsplikten. Det är klokt av 
företag att behålla revisionen för att erhålla kvalitetsstämpeln. Avslutningsvis säger F att 
det finns andra variabler att titta på förutom den ekonomiska informationen, bland annat 
personerna och dess egenskaper, företagets effektivitet, affärsmodell samt verksamhetens 
uppbyggnad. 
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4.7 Sammanfattning av empiri 
 

Bank A B 
Kreditbedömning   
Kreditbedömningsprocessen 
och dess variabler 

Affärsidén, siffermaterialet 
och personen är viktiga 
bedömningsvariabler.  
Revisionen hjälper A att känna 
sig mer säker på den 
ekonomiska informationen. 

Den historiska informationen, 
branschen och företags-
ledningen är viktiga 
bedömningsvariabler.  
Det underlättar för banken om 
den ekonomiska informa-
tionen är reviderad, eftersom 
den då har fått en 
kvalitetsstämpel. 

Trepartsförhållandet Företagaren känner sällan att 
revisorn ska vara med utan 
upplever det som ett lagkrav. 

Denna treenighet har 
gemensamma mål och det 
främsta målet är att företaget 
ska överleva. 

Samarbetet med företaget Banken följer upp företaget 
minst en gång per år, men är 
oftast en passiv finansiär. 
Banken bidrar också med 
andra finansiella tjänster. 

Ser olika ut beroende på 
risknivå och kreditens storlek. 
Banken bidrar med bland 
annat råd om betalnings-
rutiner. 

Revision   
Revisorns roll Revisorns roll varierar och 

beror på företagets kunskap 
inom ekonomi, men är oftast 
begränsad till det lagstiftade 
kravet. 

En person som ser till att 
banken erhåller korrekt 
information om företagets års-
redovisning. 

Synen på avskaffandet Den största nyttan med 
revisionen är att den är ett 
legalt rättesnöre och en 
kontrollfunktion för att 
företagets ekonomiska 
information ska vara korrekt. 
Banken är en av de största 
informationsinhämtarna av 
företagets ekonomiska 
information och är därför 
negativ till att denna inte ska 
vara reviderad. 

Kvalitetssäkring av företagets 
ekonomiska information är 
den största nyttan med 
revisionen. 
Banken anser att det kommer 
bli svårt att bygga kredit-
givning på lösare grunder om 
revisionsplikten avskaffas. 
 

Konsekvenser av avskaffandet Svårare för företaget att 
erhålla kredit på grund av att 
banken ställer högre krav. 
Räntan blir högre. Banken 
kommer att fortsätta kräva 
reviderad årsredovisning. 

Banken kommer att fortsätta 
kräva reviderad årsredovisning 
eller kommer företagaren att 
få säkerställa privata tillgångar 
och det blir dyrare för 
företaget att erhålla kredit. 
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Riskkapitalbolag C D 
Investeringsbedömning   
Investeringsprocessen och 
dess variabler 

Affärsidén, branschen, 
företaget och dess ekonomiska 
information samt personen är 
viktiga bedömningsvariabler. 
Revisionen gör att C känner 
sig mer säker på den 
ekonomiska informationen. 

Företagaren, affärsidén och 
patentmöjligheter är viktiga 
bedömningsvariabler. Den 
ekonomiska informationen har 
betydelse för företagets 
vidarefinansiering.  
Det är ett krav att en extern 
person intygar företagets 
ekonomiska information. 

Trepartsförhållandet Enbart avstämningar med 
revisorn.  

Beror på hur mycket tidigare 
erfarenhet företagaren har, 
men revisorn är alltid med på 
bolagsstämman en gång om 
året.  

Samarbetet med företaget Beror mycket på 
investeringens storlek, C är 
mer aktiv vid större 
investeringar. Bidrar även med 
rådgivning inom finansiering, 
ekonomi och bolagsstruktur.  

Fungerar olika beroende på 
företagets ledning. Under de 
första två åren är samarbetet 
mer intensivt. Bidrar även med 
kunskap om hur företaget ska 
finansieras, dess bolags-
struktur och styrelsearbete. 

Revision   
Revisorns roll Har en väldigt väsentlig 

uppgift, är ett viktigt redskap 
och samtalspartner i 
företagandet för C. 

Att godkänna företagets 
ekonomiska funktion och att 
företaget följer lagar och 
upprättar en korrekt bokföring. 

Synen på avskaffandet Den största nyttan med 
revisionen är att företagets 
årsredovisning kontrolleras. 
Förslaget är helt obegripligt, 
riskerar att bli en 
kvalitetssänkning som inte 
gynnar någon.  
 

Den största nyttan med 
revisionen är att den är en 
kvalitetssäkring. 
Statusen för de företag som 
inte anlitar en revisor kommer 
att försämras. Det är en 
grundförutsättning att företag 
blir verifierade av en revisor.  

Konsekvenser av avskaffandet Svårt för företag att erhålla 
externt kapital om de saknar 
kvalitetssäkrat underlag. 
Kommer i fortsättningen att 
kräva att den ekonomiska 
informationen är reviderad. 

D kommer att kräva 
reviderade årsredovisningar i 
fortsättningen, men samtidigt 
kommer inte små företags 
möjlighet till finansiering från 
D kommer att förändras. 
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Affärsängel E F 
Investeringsbedömning   
Investeringsprocessen och 
dess variabler 

Personen, affärsidén och den 
ekonomiska informationen är 
viktiga bedömningsvariabler. 
Den ekonomiska informa-
tionen blir viktigare under 
tidens gång. 
Eftersom företagare inte alltid 
har den ekonomiska kunskap 
som krävs är det bra att 
revisionen finns som 
kontrollfunktion. 

Affärsidé och personen är 
viktiga bedömningsvariabler. 
Den ekonomiska informa-
tionen har liten betydelse 
eftersom F var med från 
företagets start. 
Revisionen hjälper F att känna 
sig mer säker på den 
ekonomiska informationen. 

Trepartsförhållandet Det är i nuläget nödvändigt att 
anlita en revisor.  

Förhållandet är inte stort. 
Revisorn medverkar på 
styrelsemöten och redovisar 
årligen sin revisionsberättelse. 

Samarbetet med företaget Samarbetet med företagen är 
stort, bland annat är E 
involverad i styrelsearbetet.  

F sitter med i styrelsen samt 
bidrar med råd, tankar och 
kompetenser till företaget. 

Revision   
Revisorns roll Är att kontrollera att 

årsredovisningen är korrekt. 
Se till att företaget följer lagar 
och förordningar och 
kontrollerar att det 
siffermaterial som företaget 
kontrollerar är korrekt. 

Synen på avskaffandet Största nyttan med revisionen 
är att årsredovisningen blir 
underskriven. 
E är kluven i frågan, dels är 
det en kostnad för små företag, 
men samtidigt är det svårt för 
företag att erhålla extern 
finansiering utan kvalitets-
stämpel.  

Den största nyttan är att 
revisionen ger en kvalitets-
stämpel. 
Tycker förslaget är bra 
eftersom revisionen är en 
kostnad för små företag, men 
det företag F investerar i har 
inte ambitionen att sluta anlita 
sin revisor. 

Konsekvenser av avskaffandet E kommer inte att kräva 
reviderad årsredovisning, 
eftersom företagen ofta är små 
och genomskinliga och 
dessutom kommer inte små 
företags finansieringsmöjlig-
heter att förändras.  

F kommer att titta på andra 
saker än rent ekonomiska och 
tror inte att en reviderad 
årsredovisning kommer att 
krävas. Finansieringsmöjlig-
heterna kommer inte att 
förändras.  
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5. Analys 
I detta kapitel görs först en analys av de olika grupperna av finansiärer, därefter knyts 
den teoretiska referensramen och empirin ihop i en analys mellan de olika grupperna av 
finansiärer. Dessutom redogörs det för kapitlens likheter och skillnader.   

5.1 Jämförelse av de olika grupperna av finansiärer 

5.1.1 Bank A och B 
A och B har liknande steg i sin kreditbedömningsprocess, som båda utgår från ett 
informationsinsamlande, där den ekonomiska informationen spelar en stor roll. Andra 
betydande variabler är personen, affärsidén och branschen. Återbetalningsförmågan är en 
central del i kreditbedömningsprocessen. Revisionen gör att både A och B känner sig 
säkrare på den ekonomiska information de erhåller från företaget. Graden av samarbete 
mellan banken och företaget varierar beroende på om det finns parametrar som kräver att 
banken tar en mer aktiv roll, till exempel vid riskfyllda investeringar, leasing eller 
fastighetsköp. Kvalitetssäkringen av företagets ekonomiska information är den främsta 
nyttan som revisionen ger anser A och B. Båda är därför positiva till att företagets 
ekonomiska information ska vara reviderad. Efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kan det bli svårare för företag att erhålla kredit hos A och B, räntan kan 
komma att höjas och kraven på säkerheter kan komma att skärpas på grund av den ökade 
risken det medför för banken. De kommer i fortsättningen att kräva reviderat underlag 
från de företag som önskar erhålla finansiering. Avslutningsvis är både A och B negativa 
till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten eftersom det kommer att försvåra deras 
bedömningsprocesser.    
 

5.1.2 Riskkapitalbolag C och D 
C och D har inga uttalade formella steg i sina investeringsprocesser, men det är 
grundläggande att företaget har en bra affärsidé. Andra viktiga bedömningsvariabler är 
bland annat personen och företagets ekonomiska information. Den ekonomiska 
informationen är viktigare hos C, på grund av att D investerar i tidigare faser och de 
företagen har mindre ekonomisk information. Både C och D är positiva till att företagets 
ekonomiska information ska vara reviderad. C och D är relativt aktiva finansiärer, då de 
båda bland annat kan sitta med i företagens styrelser. Graden av involvering i företaget 
beror för C på investeringens storlek och för D på företagets ledning. Den största nyttan 
med revisionen är att företagets ekonomiska information får en kvalitetsstämpel. C är helt 
emot ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. D ser det däremot mer ut företagets 
synvinkel och hur det kan förenkla för enmansföretag. Samtidigt kommer båda kräva 
reviderat underlag i de företag de investerar i. Detta är en av anledningarna till att deras 
investeringsprocesser inte kommer att förändras i någon stor utsträckning efter ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
 



 5. Analys 

 34 

5.1.3 Affärsängel E och F 
E och F saknar formella steg i sina investeringsprocesser, de går istället mycket på 
magkänsla och anser att personen är avgörande i investeringsbeslutet. Personkemin måste 
stämma eftersom det är ett nära samarbete mellan affärsänglarna och företaget. I ett 
inledande skede spelar den ekonomiska informationen liten roll för affärsänglarna, 
eftersom de kan ha varit med från företagets start. Den ekonomiska informationen blir 
mer viktig under tidens gång. E och F är aktiva finansiärer, båda sitter bland annat med i 
styrelser och bidrar med råd och kompetens. Revisionen gör att de kan känna sig säkrare 
på den ekonomiska informationen, samtidigt som det är en garanti gentemot företagets 
externa finansiärer. Båda är kluvna till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Sett 
ur ett företags perspektiv tycker de att det är en stor kostnad, trots detta anser de att små 
företag ska fortsätta använda sig av revision då det underlättar för vidarefinansiering att 
ha den kvalitetsstämpel som revisionen ger. Investeringsprocesserna för E och F kommer 
inte att förändras efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten på grund av att de 
tittar på andra variabler än enbart ekonomiska, därmed kommer de heller inte att kräva 
reviderat underlag i de företag de investerar i. 
 

5.2 Analys mellan de olika grupperna av finansiärer 

5.2.1 Revisionens betydelse för finansiärerna 
Merparten av uppsatsens respondenter anser att revisionen ger en kvalitetsgaranti samt är 
en kontrollfunktion för företaget gentemot externa aktörer. Revision av den ekonomiska 
informationen är en agentkostnad som intressenterna använder sig av för att kunna 
övervaka företaget (Jensen & Meckling, 1976; Thorell & Norberg, 2005). Diamant 
(2004) beskriver revisorns uppgift som att kontrollera att företaget uppfyller sina 
förpliktelser mot sina intressenter, vilket är ett lagkrav och en garanti för företagets 
kvalitet. Bank B beskriver förhållandet mellan finansiären, företaget och revisorn som en 
treenighet med gemensamma mål, vars främsta mål är att företaget ska överleva. Öhman 
(2006) beskriver detta trepartsförhållande som känsligt, men respondenterna upplever 
inte detta förhållande som komplicerat utan ser det mer positivt. Moberg (2003) beskriver 
att syftet med revisionen är att kontrollera företagets årsredovisning, bokföring samt 
styrelse och vd:s förvaltning av företaget. För att företagets intressenter ska kunna lita på 
företagets ekonomiska information krävs det att denna är reviderad (Moberg, 2003). 
Samtliga respondenter beskriver revisionen på liknande sätt som Moberg (2003). De 
säger bland annat att de som finansiärer måste kunna lita på den ekonomiska information 
som företaget framställer. Revisorns roll kan beskrivas på tre olika sätt, den klassiska 
revisorsrollen, konsultrollen samt utförandet av andra uppgifter åt klienten inom 
verksamheten (Moberg, 2003). Många respondenter ser revisorns roll främst som den 
klassiska revisorsrollen, men bland annat bank B och riskkapitalbolag D ser även att 
revisorn kan inta konsultrollen. 
 
Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv finns det en möjlighet för små aktiebolag att undanta 
revisionsplikten och just nu diskuteras det i Sverige om revisionsplikten ska avskaffas 
även här (Thorell & Norberg, 2005). Ingen av respondenterna är klart positiv till 
avskaffandet av revisionsplikten. Bank B anser att om revisionsplikten avskaffas blir det 



 5. Analys 

 35 

svårt att bygga kreditgivning på lösare grunder. Riskkapitalbolag C tycker att förslaget att 
avskaffa revisionsplikten är helt obegripligt, medan riskkapitalbolag D påpekar att 
förslaget kan förenkla för enmansföretag, men samtidigt kommer de företag som saknar 
revision att tappa trovärdighet. Affärsängel E och F är kluvna i frågan, de anser att 
revisionen är en kostnad för små företag, men samtidigt anser de att revisionen behövs 
som en kvalitetsstämpel i agerandet med externa aktörer. Nyttan med revision är att den 
kvalitetssäkrar företagets ekonomiska information och upptäcker fel och brister som inte 
annars hade upptäckts (Skough & Brännström, 2007). Samtliga respondenter betonar att 
det är kvalitetssäkringen av den ekonomiska informationen som är den största nyttan med 
revisionen. Riskkapitalbolag C poängterar att det många gånger är revisorn som 
upptäcker fel i företaget och inte företaget själv. Bank A framför att företaget kommer att 
behöva någonting som upptäcker störningar i verksamheten även efter ett avskaffande av 
revisionsplikten och kommer att rekommendera företaget att fortsätta anlita en revisor. 
Tommy Svensson, vd på Orust Sparbank kommer att uppmana sina kunder att fortfarande 
använda sig av revision för att inte tappa i kreditvärdighet (Askåker, 2008).  
 

5.2.2 Finansiärernas bedömningsprocesser 
Svensson och Ulvenblads (1994) steg i bankens kreditbedömningsprocess är initial 
kontakt, beredning och bedömning, beslut, uppföljning, hantering av företag i kris samt 
kreditavveckling. Bank B använder sig av liknande steg i sin bedömningsprocess och 
dessa är att kunden ställer en propå, därefter sker en form av informationsinsamlande, 
företagets propå värderas och till sist sker en utvärdering av företaget varefter beslut tas. 
Bank A anger inga tydliga steg i sin kreditbedömningsprocess, men beskriver att 
bedömningsprocessen utgår från ett informationsinsamlande, där A bland annat tittar på 
ekonomisk information innefattande prognoser och budgetar. Investeringsprocessens steg 
för ett riskkapitalbolag är kontakt med passande företag och därefter utvecklas skriftliga 
affärsplaner. Det tredje steget är en noggrann utvärdering av företaget och till sist 
genomförs investeringen och avtal skrivs (Fredriksen, 2003). I stora drag gör 
riskkapitalbolag C och D sina investeringsbedömningar på liknande sätt, då de bland 
annat nämner att de gör en bedömning och utvärdering av företagets affärsidé. Landström 
(1997) beskriver affärsänglars investeringsprocess som första intrycket, initial 
bedömning, analys och förhandling. Varken affärsängel E eller F har formella steg i sin 
investeringsprocess, men båda framhäver att personen och affärsidén är viktiga 
bedömningsvariabler, samtidigt som magkänslan också spelar stor roll.  
 
För att göra en bedömning av företaget tittar banken på siffermaterial som till exempel 
resultat- och balansräkning (Bruns, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994). Det framgår att 
det inte räcker att enbart titta på ekonomisk information utan bank A och B anser att 
andra variabler som affärsidén, personen, marknaden och företagets 
återbetalningsförmåga också är grundläggande faktorer. Dessa variabler beskriver även 
Svensson och Ulvenblad (1994) i sin studie som betydelsefulla bedömningsvariabler och 
att personen är den avgörande faktorn. Det är tydligt att både bank A och B tittar mycket 
på personen och ser detta som en betydelsefull variabel. En viktig personlig egenskap 
som företagaren bör besitta är entreprenörsegenskaper (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). 
Detta stämmer överens med både bank A och B, då de påpekar att företagaren ska vara 
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driftig och en entreprenör. Viktiga bedömningsvariabler i investeringsprocessen för 
riskkapitalbolag C är produkten, branschen samt företaget och för riskkapitalbolag D är 
det bland annat produkten. Även Fredriksen (2003) nämner att produkter och personal 
analyseras vid riskkapitalbolagets utvärdering av företaget och Nyman (2002) anser att 
det är personerna i företaget som är centrala i investeringsprocessen. Företagaren är en av 
de viktigaste bedömningsvariablerna anser riskkapitalbolag C och även D som berättar att 
personkemin och uppfattningarna måste stämma överens. Riskkapitalbolag C framhåller 
att affärsmannskap är en betydelsefull egenskap hos företagaren och riskkapitalbolag D 
anser att entreprenörskap är grundläggande vilket också Nyman (2002) nämner. Enligt 
Landström (1997) är betydelsefulla bedömningsvariabler för affärsänglar företagaren, 
produkten, marknaden samt finansiella faktorer. Enligt affärsängel E får företagets 
ekonomiska information allt större betydelse efter tidens gång. Den variabel som är 
avgörande för investeringsbeslutet är företagarens egenskaper (Helle, 2004). Både 
affärsängel E och F antyder att denna variabel är oerhört relevant och att en viktig 
egenskap hos personen är entreprenörsegenskaper, något som också Landströms studie 
(1997) tydliggör. 
 
Den ekonomiska informationen hjälper kreditgivarna att avgöra ett företags 
återbetalningsförmåga (Smith, 2006). Bank A får sällan tillräckligt med ekonomisk 
information från företaget för att kunna avgöra återbetalningsförmågan, medan bank B 
anser att de oftast erhåller den ekonomiska information de önskar. Om en revisor har 
reviderat den ekonomiska informationen blir säkerheten för banken större (FAR Förlag, 
2006), vilket leder till att banken är positiv till att företagets ekonomiska information ska 
vara reviderad (Thorell & Norberg, 2005). Hur säker bank A är på den ekonomiska 
informationen beror på vem som har kontrollerat den och A känner sig mer säker på den 
ekonomiska informationen om den är reviderad. Även för bank B underlättar det om 
företagets ekonomiska information är reviderad, den är då mer tillförlitlig och har fått en 
kvalitetsstämpel. Riskkapitalbolag kräver ekonomisk information från de företag de 
investerar i (Fredriksen, 2003). Reviderat underlag gör att riskkapitalbolagen känner sig 
säkrare på den ekonomiska informationen i och med denna kvalitetssäkring (FAR Förlag, 
2006). Den ekonomiska informationen har stor betydelse i investeringsprocessen och 
revisorn gör att riskkapitalbolag C känner sig mer säker på den. Riskkapitalbolag D 
investerar i företag som är i tidigare skeden, därför har den ekonomiska informationen 
mindre betydelse för D, men det är en förutsättning att en revisor finns i de företag D 
investerar i. Affärsänglar känner sig mer säkra på den ekonomiska informationen om den 
är kvalitetssäkrad av en revisor (FAR Förlag, 2006), vilket stämmer överens med vad 
affärsängel E och F berättar. 
 
Banken är en passiv finansiär jämfört med andra externa finansiärer (Berggren, 2003). 
Detta anser också bank A, men ibland krävs det att banken tar en mer aktiv roll när det 
finns parametrar som kräver det, till exempel när företag behöver rådgivning inom 
leasing eller fastighetsköp. Bank B är mer engagerad vid en riskfylld investering. 
Förutom kapital bidrar bank A och B med goda råd till företaget samt med finansiella 
tjänster som till exempel förbättring av företagets betalningsrutiner. Berggren (2003) 
nämner att det som banken kan bidra med förutom kapital är att förbättra företagets 
ekonomiska rutiner. Riskkapitalbolagen kan vara olika aktiva i företagen (Fredriksen, 
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2003). Riskkapitalbolag C säger att graden av aktivitet mycket beror på hur stor 
investeringen är, medan riskkapitalbolag D nämner att graden av aktivitet beror på 
företagets ledning. En vanlig samarbetsform mellan riskkapitalbolag och företag är ett 
aktivt styrelsearbete (Fredriksen, 2003). Både riskkapitalbolag C och D har suttit med i 
styrelsen i en del av de företag de har investerat i. Det riskkapitalbolag C och D bidrar 
med förutom kapital är rådgivning inom finansiering, ekonomi och bolagsstruktur. 
Riskkapitalbolagen får rollen som en konsult och fungerar som ett bollplank som ger råd 
till företaget (Fredriksen, 2003). Ytterligare bidrag från riskkapitalbolag är koppling till 
kompletterande finansiärer (Berggren, 2003). Det finns både aktiva och passiva 
affärsänglar, en aktiv kan ses som en typisk affärsängel, antingen som en reserv, coach 
eller medlem till företaget, medan en passiv enbart bidrar med finansiella resurser. 
Affärsänglar som är aktiva deltar oftast i styrelsearbetet (Helle, 2004). Aktiva 
affärsänglar är något som både E och F är, eftersom de är väl insatta i de företag de 
investerar i och sitter med i dess styrelser. Drivkraften bakom affärsänglars investeringar 
är en vilja att vara involverad i verksamheten (Landström, 1997). Affärsängel F nämner 
att en drivkraft för att investera i ett företag är att vara engagerad och se företaget och 
personen växa. Förutom kapital bidrar affärsängel E genom att vara involverad som vd i 
ett av företagen och i ett annat företag är E styrelseordförande samt ansvarig för 
bokföringen, vilket leder till en större insyn i företaget. Affärsängel F bidrar däremot med 
råd, tankar samt kompetenser till företaget. Helle (2004) nämner att företagaren alltid kan 
erhålla råd och hjälp från affärsängeln. 
 

5.2.3 Förändringar i finansiärernas bedömningsproce sser 
En möjlighet som banken har är att fortsätta efterfråga reviderad årsredovisning vid 
kreditgivning (Balans, 2007a). Både bank A och B kommer i fortsättningen att kräva 
reviderat underlag från de företag de ger kredit till. De framhåller också att det kommer 
bli svårare för företag att erhålla kredit om de saknar reviderat underlag och företag måste 
då säkerställa krediter med annan säkerhet. Riskkapitalbolag C och D kommer även de i 
fortsättningen kräva reviderade årsredovisningar från de företag de investerar i, vilket 
stämmer överens med Hallings artikel (2007c) som säger att revision är nödvändigt för 
att riskkapitalbolag ska investera i företag och de kan komma att kräva att små företag 
fortsätter att använda revision för att de ska investera i dem. Affärsängel E och F kommer 
inte att kräva reviderade årsredovisningar eftersom de har stor inblick i företagen och 
kommer istället att fortsätta titta på andra variabler än den ekonomiska informationen 
som till exempel personen.  
 
Andra vägar för att kvalitetssäkra små företags redovisningsinformation måste hittas om 
revisionsplikten avskaffas och ett sätt är att revisionsbyråerna ökar 
redovisningsuppdragen i verksamheten (Johansson, 2005). Samtliga respondenter är 
osäkra till om revisionen kan ersättas. Det kan komma nya bra former som ersättning för 
revisionen tror affärsängel E, bland annat kan bokföringsbyråer komma att användas i 
större utsträckning. Merparten av övriga respondenter tror att en ökad användning av 
redovisningsbyråerna skulle kunna vara en ersättning av revisionen. Små företags 
intressenter kan bli tvungna att utföra egna kontroller om revisionsplikten avskaffas för 
att de ska kunna lita på företagets ekonomiska information (FAR Förlag, 2006). Bank A 
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påpekar att det inte är lätt att göra egna kontroller och affärsängel F saknar kompetens för 
att göra sådana. Riskkapitalbolag C gör redan nu egna kontroller och kommer att fortsätta 
med det. Bank A och B påpekar att deras kreditvillkor till små företag kan komma att 
försämras om revisionsplikten avskaffas, vilket påverkar små företags möjligheter till 
finansiering. Om revisionsplikten avskaffas kan det bli dyrare och svårare för små företag 
att erhålla finansiering (Balans, 2007a). Då riskkapitalbolag D går in i en tidig fas i ett 
företag kommer inte små företags möjligheter till finansiering från D förändras, inte 
heller från affärsängel E och F, men däremot tror riskkapitalbolag C att små företags 
möjligheter inte kommer att bli bättre med en avskaffad revisionsplikt.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser av uppsatsen som är direkt kopplade till 
uppsatsens syften och problemformulering. Därefter följer en slutdiskussion och kapitalet 
avslutas med uppsatsens implikationer och förslag till fortsatt forskning. 
 
Ett syfte med vår uppsats är att beskriva den externa revisionens betydelse för små 
företags finansiärer. Det som framgår är att samtliga finansiärer överlag har en positiv 
syn på revisionen, vilket beror på den kvalitetssäkrande funktionen revisionen har och att 
den behövs som en garanti för små företags externa finansiering. Revisionen är en 
kontrollfunktion som upptäcker fel och brister i företagets verksamhet. Bankerna har en 
mer formaliserad bedömningsprocess i förhållande till uppsatsens övriga finansiärer. Här 
ser vi en koppling till uppsatsens andra syfte som är att beskriva hur bankers och 
riskkapitalisters bedömningsprocesser ser ut. Angående bedömningsvariabler som de 
olika finansiärerna bedömer kan vi urskilja att samtliga anser att personen, det vill säga 
företagaren, är betydelsefull. Personen är dock något viktigare för affärsänglarna då de 
ofta har ett nära samarbete med företagaren. En slutsats vi kan dra är att företags 
ekonomiska information har större betydelse för bankerna och riskkapitalbolagen än för 
affärsänglarna. Uppsatsens tredje syfte är att analysera om banker och riskkapitalister ser 
olika på revision samt identifiera möjliga förändringar i deras bedömningsprocesser efter 
ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Bankerna och riskkapitalbolagen är mer 
beroende av revision i jämförelse med affärsänglarna. Det beror på att affärsänglarna har 
ett mer nära samarbete med både företaget och personen och kan därför bedöma 
företagets ekonomiska information på nära håll. Affärsänglarna ser revisionen mer ur 
företagens synvinkel och kostnaden som den medför för företagen. En tydlig slutsats vi 
kan dra är att bankerna och riskkapitalbolagen kommer att fortsätta kräva reviderat 
underlag från de företag de väljer att ge finansiering till. Affärsänglarna kommer däremot 
istället att titta på andra bedömningsvariabler om revisionsplikten avskaffas, vilket de 
redan idag gör i stor utsträckning.  
 
Avslutningsvis vill vi tydliggöra slutsatser utifrån uppsatsens problemformulering som är 
hur bankers och riskkapitalisters bedömningsprocesser kommer att påverkas av ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Ur våra valda finansiärers synvinkel är 
revisionsplikten något självklart och de som idag behöver reviderat underlag för att kunna 
bedöma ett företags återbetalningsförmåga kommer inte att beröras i stor utsträckning om 
revisionsplikten avskaffas, utan de kommer även i fortsättningen kräva att företags 
ekonomiska information är reviderad. Detta innebär att de flesta företag som är i behov 
av extern finansiering fortfarande kommer att behöva revision och i dagens läge är en 
majoritet beroende av extern finansiering vilket därför leder till att ett avskaffande av 
revisionsplikten inte kommer att få någon större betydelse och inte heller påverka 
finansiärernas bedömningsprocesser nämnvärt. Revisionsplikten kommer på så sätt 
indirekt att finnas kvar. 
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6.1 Slutdiskussion 
I mars 2008 blev ett statligt utredningsförslag om revisionspliktens avskaffande för små 
företag i Sverige klart och enligt detta förslag kommer 96 procent av alla aktiebolag att 
undantas från revisionsplikten. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 juli 2010 och 
kommer att tillämpas först det räkenskapsår som börjar då (SOU 2008:32). Med tanke på 
detta är det förvånande att banker som är en institutionell kreditgivare inte har förberett 
sig mer för denna förändring. De verkar inte ha några tydliga riktlinjer eller planer för hur 
deras bedömningsprocesser kan komma att förändras efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten. En utväg bankerna har är att fortsätta kräva reviderat underlag från 
företag, vilket gör att vi tror att revisionspliktens avskaffande inte kommer att få någon 
större genomslagskraft då de flesta företag är beroende av bankfinansiering eftersom det 
är den vanligaste externa finansieringskällan för små företag. Innebär detta att det är 
omöjligt för företag att erhålla finansiering från banker om deras ekonomiska information 
inte är reviderad? Bankerna påpekar att räntan kan komma att fördubblas och att 
företagen måste säkerställa sina privata tillgångar som säkerhet. Är detta en möjlig 
förändring i bankernas bedömningsprocess om revisionsplikten eventuellt kommer att 
avskaffas?  
 
Vad gäller riskkapitalbolagen kommer de att kräva reviderat underlag från de företag de 
investerar i. Vår uppfattning är dock att riskkapitalbolagen är mer flexibla och att det 
därför finns lite större möjligheter för företag att erhålla finansiering från dessa, trots att 
ett företag saknar reviderat underlag. Beror detta på att riskkapitalbolagen har större 
möjligheter att välja sina investeringsobjekt och kan göra egna kontroller av dessa 
företag? Vi tror att riskkapitalbolagen har lättare att göra egna kontroller eftersom de har 
färre företag de investerar i och är närmare dessa företag. Av affärsänglarna har vi fått en 
känsla av att den ekonomiska informationen till stor del saknar betydelse och en 
anledning till det är att de företag de investerar i är små och lätta att genomlysa då 
affärsänglarna ofta har ett nära samarbete med företagen. Affärsänglarnas 
investeringsprocesser kommer inte att förändras efter ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten, då de inriktar sig på andra variabler som istället rör personen. Borde 
ändå inte företagets ekonomiska information ha stor betydelse för affärsänglarna eftersom 
de ofta tar större risker med sina investeringar i förhållande till banker och 
riskkapitalbolag?  
 
Vårt mål var att undersöka hur finansiärer kommer att ändra sina bedömningsprocesser 
efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, men eftersom de inte är väl 
förberedda kan vi inte urskilja några större konsekvenser. Vi tror att både finansiärer och 
små företag vinner på att företagens ekonomiska information är reviderad. Det vi tydligt 
kan se är att finansiärerna tjänar på det genom att deras bedömningsprocesser underlättas 
av revision och små företag genom att deras möjligheter till extern finansiering ökar samt 
att fel och brister i verksamheten upptäcks i tidigare skeden.  
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6.2 Implikationer 
Teorin och empirin stämmer överens när det gäller för bankerna och riskkapitalbolagen 
att fortsätta kräva reviderat underlag, därför är en implikation till dem att fortsätta göra 
detta om revisionsplikten avskaffas. Ytterligare en implikation till bankerna och 
riskkapitalbolagen är att sätta upp riktlinjer och planera för hur bedömningsprocesserna 
kommer att förändras efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. En implikation 
till affärsänglarna är att investera i företag som är beredda att använda sig av revision 
eftersom det ger en kvalitetssäkring för det fortsatta samarbetet. Vi rekommenderar 
företag att fortsätta använda sig av revision för att få en garanti att verksamheten är 
kontrollerad och för att öka möjligheterna till extern finansiering. Slutligen är en 
implikation till både finansiärerna och företag att involvera revisorn mer i 
bedömningsprocessen för att finansiärerna ska få ytterligare information om företaget och 
att på så sätt underlätta bedömningsprocessen. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har det dykt upp ett flertal intressanta idéer till fortsatt forskning, 
vilka vi redogör för nedan.  

• Ett förslag är att undersöka hur en ny förenklad version av revisionen skulle 
kunna utformas och hur den hade påverkat finansiärernas bedömningsprocesser.   

• I denna uppsats har vi endast valt att undersöka finansiärers bedömningsprocesser 
och hur de påverkas av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, det hade 
varit intressant att undersöka hur andra intressenter till företag som till exempel 
kunder och leverantörer kommer att förändra sin bedömning av företag.  

• Jämföra hur bedömningsprocessernas förändringar kommer att skilja sig åt mellan 
små och stora städer efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 

• Finansiärernas perspektiv är utgångspunkten i denna uppsats, ett förslag till 
fortsatt forskning är därför att undersöka det ur företagens perspektiv och se hur 
de väger nyttan mot kostnaden av revisionen för att kunna erhålla extern 
finansiering.  

• Ett sista förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande undersökning i 
Danmark som redan har avskaffat revisionsplikten och sedan applicera den på 
svenska förhållanden och se dess konsekvenser för finansiärernas 
bedömningsprocesser.  
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 Bilaga 1 

 

Bilaga 1 Intervjuguide till banker 
 
Organisation 
Namn 
Befattning/Arbetsuppgifter 
Utbildning/Erfarenhet 
 
Kreditbedömning 

• Berätta om hur Er kreditbedömningsprocess går till. 
o Vilka steg innehåller den?  
o Vilka bedömningsvariabler anser Ni vara viktiga?  
o Vilken av dessa variabler anser Ni är avgörande för kreditbeslutet?  
o Om personen är avgörande, vad är det då som är viktigt hos personen?  
o Vilken betydelse har den ekonomiska informationen i 

kreditbedömningsprocessen?  
o Hur säker känner Ni Er på den ekonomiska informationen från företaget?  
o Vilken inverkan har revisionen på kreditbedömningen?  
o Hur kan revisorn hjälpa Er att känna Er mer säker på den ekonomiska 

informationen?  
• Berätta om förhållandet mellan Er som kreditgivare, det lilla företaget och 

revisorn. 
o Vad tror Ni är orsaken till att Ni uppfattar detta förhållande som Ni gör?  
o Hur kan revisionen påverka detta förhållande?  

• Berätta om Ert samarbete med företaget under Er tid som kreditgivare. 
o På vilket sätt är Ni aktiva/passiva?  
o Vad bidrar Ni med till företaget förutom kapital?  

 
Revision 

• Berätta vad revisorns roll innebär för Er som kreditgivare.  
• Just nu pågår det en diskussion i Sverige om revisionens vara eller icke vara, vad 

är Er syn på ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten?  
• Vilken är den största nyttan Ni som kreditgivare har av revisionen? 
• Vilka konsekvenser ser Ni med ett avskaffande av revisionsplikten för Er 

kreditbedömningsprocess?  
o Hur kommer Er bedömningsprocess att förändras?  
o Hur kommer Ert krav på att årsredovisningen ska vara reviderad att se ut?  
o Hur kan revisionen ersättas?  
o På vilket sätt kommer Ni att göra egna kontroller efter ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten?  
o Hur förändras små företags möjligheter till finansiering från Er?  

 
Har Ni något övrigt att tillägga? 



 Bilaga 2 

 

Bilaga 2 Intervjuguide till riskkapitalister 
 
Organisation 
Namn 
Befattning/Arbetsuppgifter 
Utbildning/Erfarenhet 
 
Investeringsbedömning 

• Berätta om hur Er investeringsprocess går till. 
o Vilka steg innehåller den?  
o Vilka bedömningsvariabler anser Ni vara viktiga?  
o Vilken av dessa variabler är avgörande för investeringsbeslutet?  
o Om personen är avgörande, vad är det då som är viktigt hos personen?  
o Vilken betydelse har den ekonomiska informationen i 

investeringsprocessen?  
o Hur säker känner Ni Er på den ekonomiska informationen från företaget?  
o Vilken inverkan har revisionen på investeringsbedömningen?  
o Hur kan revisorn hjälpa Er att känna Er mer säker på den ekonomiska 

informationen? 
• Berätta om förhållandet mellan er som investerare, det lilla företaget och revisorn. 

o Vad tror Ni är orsaken till att Ni uppfattar detta förhållande som Ni gör?  
o Hur kan revisionen påverka detta förhållande?  

• Berätta om Ert samarbete med företaget under er tid som investerare. 
o På vilket sätt är Ni aktiva/passiva?  
o Vad bidrar Ni med till företaget förutom kapital?  

 
Revision 

• Berätta vad revisorns roll innebär för Er som investerare.  
• Just nu pågår det en diskussion i Sverige om revisionens vara eller icke vara, vad 

är Er synpunkt på ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten?  
• Vilken är den största nyttan Ni som investerare har av revisionen?  
• Vilka konsekvenser ser Ni med ett avskaffande av revisionsplikten för Er 

investeringsprocess?  
o Hur kommer Er investeringsprocess att förändras?  
o Hur kommer Ert krav på att årsredovisningen ska vara reviderad att se ut?  
o Hur kan revisionen ersättas?  
o På vilket sätt kommer Ni att göra egna kontroller?  
o Hur förändras små företags möjligheter till finansiering från Er?  
 

Har Ni något övrigt att tillägga? 
 
 
 
 


