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Förord 
 
Vi vill tacka respondenterna som har tagit sig tid att medverka i våra intervjuer, och därmed 
bidragit med värdefull information till vår uppsats. Utan medverkan från dem, hade vi inte 
kunnat genomföra vår undersökning. 
 
Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare, Titti Eliasson, för alla råd och synpunkter, 
samt alla opponenter som har hjälpt oss på vägen. 
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Sammanfattning 
 
Revision skall enlig lag göras i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, men även i 
handelsbolag om det är en eller flera juridiska personer som är delägare. Men 1998 började 
man behandla frågan angående revisionsplikten för små aktiebolag och om revision även 
skulle röra dessa. Detta för att det på sista tiden har blivit en allt mer komplicerad 
redovisning, då företagen mer och mer följer internationell redovisningsstandard och ingen 
hänsyn tas till de små aktiebolagen.  
 
De som berörs i första hand är företagens intressenter, just för att dessa är beroende av en 
rapport som är granskad och godkänd. Revisionen fungerar idag som en kvalitetssäkring av 
redovisningsinformation mellan företaget och dess intressenter. 
 
Uppsatsen syftar därför i att kartlägga intressenternas syn på revisionsplikten, samt hur de 
kommer att påverkas vid ett eventuellt avskaffande. För att uppnå en representativ bild av 
intressenternas åsikter, innehåller studien intervjuer med bland annat en bank, skatteverket, en 
ägare i ett företag och en revisionsbyrå. Andra källor som används är bland annat redan 
befintlig teori och denna applicerades sedan i våra intervjuer, för att se om den 
överensstämmer med verkligheten. 
 
Intressenternas åsikter har samlats och visar att behovet av en reviderad årsredovisning skiljer 
sig åt beroende på vilken intressentgrupp man tillhör. Kreditgivarna kommer även i framtiden 
att kräva en revision, för att kunna bevilja en kredit, men hur den processen kommer att se ut 
återstår att se. Eftersom skatteverket baserar sitt skatteunderlag på reviderade siffror, kommer 
de att bli tvungna att utöka antalet företag som skall granskas. Revisionsbyråerna blir vid ett 
eventuellt avskaffande, tvungna att lägga om sin verksamhet till ännu mer konsultverksamhet 
och rådgivning än vad den är idag.  
De fyra respondenterna var eniga om att revisionen är för kostsam för små AB, och att 
regelverket är för stort. Det skulle vara mer ändamålsenligt om reglerna gjordes enklare, eller 
att en ny typ av företagsform togs fram som är anpassad till de små AB, med ett större 
personligt ansvar.  
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1. Inledning 
 
Ägarna i ett aktiebolag, har idag ett begränsat personligt ansvar för skulder. Genom den 
offentliga informationen får samhället inblick i företaget och en fungerande skattekontroll, 
vilket leder till en effektivare brottsbekämpning. En lagstadgad revisionsplikt leder till att det 
blir ordning på räkenskaperna, underlättar ledningens styrning av verksamheten, samt är en 
fördel vid olika kreditsituationer. Med bakgrund av detta är det logiskt att krav bör uppställas 
på revision även i små aktiebolag. (Thorell & Norberg, 2005)  
Idag är det bara Sverige och Malta som har kvar revisionsplikten i alla aktiebolag, inom EU.  
(Aggestam Pontoppidan, 2007)  
 
Att redovisningen och den externa rapporteringen skall vara granskad och i ordning, är idag 
reglerad genom lagstiftning. Ett argument för att ha kvar regleringen, är att revisionsplikten 
fungerar förebyggande mot ekonomisk brottslighet och är till nytta för ägaren.  
(Thorell & Norberg, 2005) 
 
Efter en antal internationella skandaler i bolagssektorn, debatteras betydelsen av revision allt 
oftare runt om i världen. Resultatet har blivit att kraven på företagens redovisning har skärpts, 
och detta leder till en tyngre börda för de mindre företagen, samt att kostnaden ökar, då allt 
mer ingående granskning krävs. Trenden är att allt fler länder avskaffar revisionsplikten för 
små och medelstora aktiebolag. Dagens debatt i Sverige fokuserar på revisionens kostnader, 
gentemot dess fördelar för de mindre bolagen. En av effekterna som har blivit efter ett 
avskaffande av revisionsplikten, har bland annat lett till att den fria konkurrensen på 
marknaden har utvecklat nya typer av redovisningstjänster. Den största nackdelen faller på 
samhället, eftersom en revision alltid granskar ett företags skatter och avgifter. Denna 
naturliga kontroll försvinner om revisionsplikten avskaffas, men denna nytta måste vägas mot 
företagets kostnad för en revision. (Thorell & Norberg, 2005) 
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1.1 Problembakgrund 
 
Revisionspliktens olika intressenter har olika uppfattningar om revisionspliktens nytta för de 
små aktiebolagen. De som är för ett eventuellt avskaffande, tycker att kostnaden för 
revisionen är större än nyttan i små aktiebolag, samt att det innebär onödig tidsåtgång för 
företagsledning. Ägaren av ett mindre aktiebolag är oftast den som leder företaget, därför är 
behovet av kontrollmöjligheter genom revision, inte aktuellt. Försvararna menar dock, att ett 
avskaffande av revisionsplikten skulle få negativa konsekvenser både för företaget och för 
intressenterna.  
Det är omöjligt att mäta förtjänsten av revision, då värdet varierar från olika intressenter. 
Företagens intressenter, har alla olika användning av revision, exempelvis skiljer sig 
kreditgivarnas nytta från ägarnas. (Suneson, 2005) 
 
När en allmän revisionsplikt infördes var syftet tvåsidigt. För det första skulle det ge ägarna 
mer insyn i företagets ekonomi, och på så sätt ge dem bättre möjligheter till kontroll över 
verksamheten. Det skulle också minska den ekonomiska brottsligheten. Det är inte endast 
företagets finansiella status som revisorn ska uttala sig om, utan även om hur styrelsen och 
företagsledningen förvaltar verksamheten. Användarna av en revisionsrapport är inte endast 
företagets ägare, utan det är också intressant för företagets investerare, kreditgivare, kunder 
och anställda. Då intressenterna vill få en rättvis och klar bild av företagen genom de 
finansiella rapporterna som ges ut, är det därför viktigt att ta hänsyn till dessa när 
diskussionen angående revisionsplikt förs. (Ström, 2005) 
 
Thorell och Norberg menar att om ett företag endast har en ägare, finns det ingen nytta för 
ägaren att ha revision, eftersom denne har full insyn i företaget. Det kan då tänkas att många 
av dessa små aktiebolag skulle välja bort revisionen, om den inte längre var obligatorisk. 
Tänkbart är också att ägarna anser att de har en indirekt nytta av revisionen, och därför väljer 
att ha kvar den. Allt fler länder i vår omgivning avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. 
England har under tio år, stegvis höjt gränsvärdet för revisionsplikten för små aktiebolag, och 
har nu nått gränsen för när EU-reglerna hindrar undantag från revisionsplikt. Revisionsplikten 
i Sverige skiljer sig från flertal länders, eftersom Sverige inte har skilda regler för revision 
mellan stora och små aktiebolag.  
(Thorell & Norberg, 2005) 
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1.2  Problemformulering 
    
– Hur ser intressenterna på revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag, samt dess vara 
eller inte vara? 
 
 
1.3  Syfte 
 
Syftet är att kartlägga intressenternas syn på revisionsplikten, samt hur de kommer att 
påverkas vid revisionspliktens eventuella avskaffande. 
 
 
1.4  Problemavgränsning 
 
Vi har valt att utgå ifrån intressentmodellen, och kartlägger därför skatteverket, ägare, bank 
samt en revisionsbyrå. Vi har valt att endast kort presentera de övriga intressenterna. 
 
 
1.5  Centrala begrepp 
 
Revision - Granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och 
förvaltning, som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om 
ledningens sätt att förvalta organisationen. (Marklund, Engström & Åström, 1996) 
 
Revisionsplikt - Rättsligt begrepp som betecknar en skyldighet att göra något för en grupp 
personer, eller alla som ingår i samhället och som berörs av denna skyldighet. Det innebär i 
princip ett tvång att göra något, men det finns ingen lag som säger att du är tvungen och du 
kan inte dömas om du inte skulle följa en plikt. (Marklund et al, 1996) 
 
Små aktiebolag - Två av tre kriterier måste vara uppfyllda: Färre än 50 anställda, mindre än 
50 miljoner i omsättning och mindre än 25 miljoner i balansomslutning. (Thorell & Norberg, 
2005) 
 
Intressent - Inom ekonomin, benämns olika grupper som har intresse av information om och 
från ett specifikt företag för intressenter. Till ett företags intressenter brukar räknas ägare, 
kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala myndigheter samt 
samhället och allmänheten. (Marklund et al, 1996) 
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1.6   Förkortningar 
 
AB  -  Aktiebolag  
ABL  -  Aktiebolagslagen 
BRÅ  -  Brottsförebyggande rådet 
EG  -  Vilket 1967 till 1993 var namnet på det nuvarande Europeiska unionen, EU 
EU -  Europeiska Unionen 
FAR  - Föreningen auktoriserade revisorer 
SRS  -  Svenska Revisor Samfundet 
ÅRL  -  Årsredovisnings lagen 
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2.  Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi för det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 
intervjuundersökning. Genom att presentera denna, vill vi skapa en större förståelse för det 
empiriska materialet. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad revisionsplikten innebär och 
vad dess syfte är. Därefter tar vi upp intressentmodellen, för att titta närmare på de 
intressenter som vi anser har mest nytta av företagets årsredovisning. Vi tittar på olika 
gränsvärden för revision och det lagförslag som håller på att utarbetas. Sedan går vi in och 
lyfter fram intressenternas syn på en eventuellt avskaffande av revisionsplikten, tittar på en 
tidigare studie, och till sist en sammanfattning av referensramen. 

 
 
2.1  Revisionsplikten 
 
2.1.1   Allmänt 
 
Ordet revision är latinskt och kommer från det latinska ordet revidere som betyder återse eller 
se tillbaka.  (Moberg, 2003) 
En revisors uppgift är att granska det som redan har inträffat. Den moderna synen på revision 
är att revisorn skall stödja, förebygga och hjälpa verksamheten och sedan granska den. Syftet 
är att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta 
organisationen. (Jerlinger, 1996) 
 
ABL 10 kap 11 § säger; att endast en auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett 
AB och att den skall besitta kunskap och insikt i det reviderade bolagets verksamhet, för att 
fullgöra uppdraget. (FAR, 2005) 
 
Revision skall göras i AB, ekonomiska föreningar och stiftelser, men även i handelsbolag om 
det är en eller flera juridiska personer som är delägare. I handelsbolag och enskild 
näringsverksamhet, skall revision göras om den årliga nettoomsättningen normalt är mer än 
20 prisbasbelopp och anställda under en viss period är fler än 10 st, eller om nettovärdet av 
tillgångarna under räkenskapsåret uppgår till mer än 24 miljoner kronor. I en koncern, där 
handelsbolaget eller den enskilda näringsverksamheten är moderbolag, skall i vissa fall en 
revision utföras. (Dahlqvist & Elofsson, 2002) 
 
2.1.2   Revisionspliktens utveckling 
  
I mitten av 1800-talet förekom intensiva debatter i riksdagen om behovet av självständiga 
revisorer, detta för att komma tillrätta med det stora antalet förskingringar som hade följt i 
industrialismens spår. Den nya ABL antogs den 15 januari 1895, och Sverige var därmed det 
första landet i världen där revisorn både granskar siffror och styrelsens förvaltning, men lagen 
sa inget om att revisorn skulle vara oberoende. 1923 bildades FAR-föreningen för 
auktoriserade revisorer. 1930 fick de auktoriserade revisorerna en ny roll i samhället, genom 
Kreugerkraschen den 12 mars 1932. Efter denna händelse höjdes både de teoretiska och de 
praktiska kraven, för att bli en auktoriserad eller godkänd revisor. Det var viktigt att revisorn 
gentemot styrelsen ”fick en fullt oberoende ställning”.  
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005) 
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1944 kom en ny ABL som ersatte den gamla, vilket innebar att från och med nu var det 
obligatoriskt att anlita en auktoriserad revisor i börsbolagen eller andra stora bolag. 1987 
gjordes en ändring i ABL, detta ledde till att alla AB skall välja en auktoriserad eller godkänd 
revisor, eftersom det hade visat sig enligt BRÅ, att en sakkunnig och effektiv revision hade 
stor betydelse för att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet. BRÅ menar att den 
grupp av AB med ett litet aktiekapital, där ekonomisk brottslighet normalt finns, inte 
omfattades av revisionsplikten. 1999 kom ytterligare en ändring i ABL, vilken innebar att 
revisorn blev skyldig att anmäla misstanke om brott i de fall de misstänkte att någon 
styrelseledamot eller verkställande direktör hade begått brott, inom ramen för bolagets 
verksamhet. Men även idag händer det skandaler, som kan återspeglas hos Enron, Skandia, 
Worldcom, ABB med flera. Detta har bidragit till att det har byggts upp ett stramt regelverk, 
kring företagen och revisorns betydelse har hamnat i fokus. (Johansson et al, 2005) 
 
Price Waterhouse Coopers koncernchef Samuel Di Piazza, menar att dessa skandaler har 
skapat stora förändringar för revisorsbranschen. Han konstaterar att förändringar är bra både 
för revisorsyrket och för företagen. Många av de kontroller som nu görs, har lett till en 
generellt högre standard, och dessa skandaler menar han just är brist på transperans i 
redovisningen. Di Piazza anser att transperans och en ansvarsfull rapportering, är viktiga 
faktorer för att bygga förtroendet för företagets rapportering. (DiPiazza, 2005)  
 
2.1.3   Revisionspliktiga gränsvärden 
 
Harmoniseringen av ÅRL styrs av EU: s fjärde bolagsdirektiv, där artikel 51 ställer krav på 
obligatorisk revision i sådana företagsformer, genom ett begränsat delägaransvar. Men 
medlemsländerna får dock undanta små AB från revisionsplikten. Artikel 51 avgör ett bolags 
storlek utefter 3 uppsatta gränsvärden för små aktiebolag.  

1. Balansomslutning upp till 3 650 000 euro 
2. Nettoomsättning upp till 7 300 000 euro 
3. Medeltalet anställda 50 

(Thorell & Norberg 2005) 
 
Sverige har i anpassningsarbetet tagit fram nya gränsvärden, de gamla ansågs ligga för lågt 
och tog inte hänsyn till specifika förhållanden i företaget. De nya gränsvärdena bör läggas så 
högt, att det medför en klar förbättring för företaget, samtidigt som de bör ligga närmare de 
gränsvärden som EU: s fjärde bolagsdirektiv fastslår. (Regeringen, 2005) 
 
Gränsvärdena för att dela in företag i olika kategorier, skall vara i linje med EU: s 
redovisnings direktiv. Dessa gränsvärden trädde i kraft den 1 januari 2007, och utefter dessa 
gränsvärden skall företagen delas in som större eller mindre. För att betraktas som ett större 
företag, skall 2 av 3 villkor vara uppfyllt år 3. 

1. Antalet anställda i företaget skall ha uppgått i medeltal, till fler än 50 st, år 1 och år 
2. 

2. Balansomslutningen för företaget har under år 1 och år 2, uppgått till mer än 25 
miljoner kronor. 

3. Nettoomsättningen för företaget har under år 1 och år 2, uppgått till över 50 miljoner 
kronor.  

(Wedberg, 2006) 
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Det finns idag ungefär 250 000 AB och av dessa är 60 000 vilande. Definitionen mikroföretag 
har mindre än 3 miljoner i omsättning och består av 150 000 företag, alltså 80-85 % av 
samtliga AB är mikroföretag. (Thorell & Norberg 2005) 
 
 
2.2  Intressenter 
 
2.2.1 Revisionens betydelse för intressenterna 
 
Det finns många intressenter som är beroende av en rapport som är granskad och godkänd. 
Årsredovisningen ligger till grund för intressenternas bedömning av företagets ställning och 
resultat, men den används även till att bedöma företagets förmåga att överleva på både kort 
och lång sikt. (Thorell, 2003) 
 
Företag skall genom sin redovisning informera investerare och övriga intressenter om 
verksamheten. Revisionen fungerar då som en kvalitetssäkring av redovisningsinformationen 
mellan företagen och dess intressenter. Intressenterna för företagen finns både i och utanför 
organisationen, och kravet på den externa redovisningen kan se olika ut beroende på om det är 
ett stort eller litet företag, samt vem den är riktad till. (Thorell & Norberg 2005) 
Intressenterna till ett företag har någon form av utbytesrelation till företaget, och är därmed 
beroende utav varandra. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
2.2.2 Intressentmodellen 
 
 

 
 
 
(Moberg, 2003, sid 58) 
 
Företagets anställda bidrar med sitt arbete och vill ha ersättning för detta. De har därmed ett 
naturligt intresse för företagets finansiella ställning. (Thorell, 2003) 
 
 
 
 
 

Företagets ledning 

Anställda Samhället 

Kreditgivare Ägare Leverantörer 

Kunder 
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En viktig kreditgivare för de mindre företagen är dess leverantörer. Dessa är intresserade av 
företagets förmåga att betala sina leverantörsskulder, samt att betalningarna kommer in i tid. 
All denna information, kan påverka leverantörernas framtida villkor för företaget, men även 
påverka företagets trovärdighet. (Thorell, 2003) 
 
Kunderna är en viktig intressentgrupp - de köper och betalar - företagets utbud av varor och 
tjänster. I och med den snabba förändringstakten, är kundernas krav på företagen stora och 
kräver kvalitet, rimliga priser samt leveranssäkerhet. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
2.2.2.1  Ägarna/Investerarna 
 
Insatsen för ägarna/investerare är riskkapitalet, som för dem är en investering. Informationen 
som intresserar dessa är bland annat hur stor risken är, samt om de kan få en eventuell 
avkastning på det insatta kapitalet. De är även intresserade av en framtidsbedömning, för att 
kunna fatta beslut om hur de skall förvalta sina aktier. (Thorell, 2003) 
 
Ägarna är även ute efter ett underlag, som kan ligga till grund för en utvärdering av 
företagsledningens prestation. Enligt agentteorin där ägarna och företagsledaren är åtskilda, 
uppstår ett informations gap. Denna information som företagsledaren (agenten) håller inne 
med kan vara av finansiell karaktär om företaget, och företagsledaren kan ha olika personliga 
intressen i att undanhålla ägaren (principalen) denna information. Ett personligt intresse kan 
vara att företagsledarens bonus eller lön kan vara baserad på det finansiella resultatet, och 
därmed kan det finnas ett intresse att maximera sin nytta och undanhålla information. Denna 
nytta kanske inte alls stämmer överens med ägarnas intresse, i de fallen kan en oberoende 
revisor fylla en kontrollfunktion för ägaren, det kan då enligt agent teorin motiveras med 
revision. Denna teori fyller ett mindre syfte i ett företag där ägaren och styrelsen är samma 
person och redan sitter inne på all finansiell information (Svanström, 2006) 
 
2.2.2.2  Kreditgivare/Banker 
 
Informationen som efterfrågas av kreditgivarna/banker, är företagets resultat och deras 
ställning. Detta för bedömning av förmågan att betala sina räntor och amorteringar. 
Informationen har även betydelse för att utvärdera en eventuell ökning av krediterna.  
(Thorell, 2003)   
 
Ett företag kan exempelvis ha varit kund hos banken en längre tid och etablerat en personlig 
kontakt, ändå kan banken kräva någon form av intyg eller granskning av en auktoriserad 
person, vid större investeringar. Det finns även nystartade företag, som har behov av en 
granskad finansiell rapport, detta för att ge en högre trovärdighet. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Kreditgivarna är i regel positiva till att räkenskaperna är reviderade. Förutom att de granskar 
årsredovisningen, så är de även intresserade av annan företagsintern information, exempelvis 
periodrapporter, budgetar, samt prognoser vid kreditbedömningar. Information från 
kreditupplysningsföretag, om förekomsten av betalningsanmärkningar används också.  
Kreditgivarnas fördelar med revision, är att den löpande redovisningen sköts ordentligt, som 
leder till en bättre årsredovisning, samt att en revisor finns att tillgå. Att revisionen skulle vara 
lagstadgad, underlättar kreditgivarnas arbete, då de slipper avtala om det för varje företag.  
(Thorell & Norberg 2005) 
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2.2.2.3  Samhället/Staten 
 
Skatteverket får sin information genom deklarationsuppgifterna, som företagen lämnar. Det 
finns inget krav på att årsredovisningarna skall sändas in, därför har det ingen betydelse för 
taxeringen om årsredovisningen är reviderad eller inte. Skulle det däremot bli en 
skatterevision, granskas räkenskaperna, och det är då av intresse att företagets redovisning är i 
ordning.(Thorell & Norberg 2005) 
 
P-O Andersson ordförande i SRS, menar att revisionen spelar en stor roll för samhället, när 
det gäller skattekontroll och brottsbekämpning. Revisorns uppgifter, förutom själva 
revisionen, är att granska oegentligheter och upptäcka brott, men även se till att gällande 
lagstiftning följs. Deras närvaro i företagen innebär att felen vid skattehanteringen, både de 
medvetna och de omedvetna minskar. Som företagare saknas ofta kunskaperna som krävs. 
Riskerna för skattebrott ökar, som en följd av att Sverige har ett högt skattetryck.  
(Andersson, 2005) 
 
 
2.3  Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
2.3.1  Lagförslaget 
 
I ett lagstiftningsärende 1998, behandlades frågan angående revisionsplikten för små AB och 
om revision även skulle röra dessa. Förslaget kom till för att tillgodose allmänhetens intresse 
av att företagets affärer sköts på ett korrekt och lagenligt sätt. Kostnaden för företagen var här 
inte något skäl att undanta de små AB från revision. Så även denna nya ABL bygger på att 
företagen skall granskas av revisor. Däremot blir det en allt mer komplicerad redovisning, då 
företagen mer och mer följer internationell redovisningsstandard och ingen hänsyn tas till de 
små AB. Det är med den bakgrunden, som regeringen vill tillsätta en utredning som skall se 
över revisionsplikten för små aktiebolag. (Justitiedepartementet, 2006) 
 
Utredningen skall bland annat efter uppdrag av regeringen: 

 
1. Ge förslag på förändringar i regelverket, som är nödvändiga för att ta bort 

revisionsplikten för små aktiebolag. 
2. Se vilka företag som berörs av förändringen.  
3. Vilken annan typ av åtgärder som kan komma att bli nödvändiga, för att företagen 

inte skall bryta mot skatte- och redovisningsreglerna. 
4. I Danmark antogs en lagändring angående revisionsplikten i mars 2006, och i 

Finland pågår just nu samma diskussioner. Därför skall utredaren granska 
utvecklingen i dessa grannländer, men även de andra nordiska länderna och ta 
lärdom av dem. 

5.   Arbeta fram nödvändiga författningsförslag. 
6. Ta fram eventuella konsekvenser, framförallt när det gäller hur skattekontroll och 

brottsbekämpningen kommer att påverkas. 
(Justitiedepartementet, 2006) 
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Sven-Otto Littorin, arbetsmarknadsministern, menar att det är viktigt att skingra orosmolnen 
för företagen. Det är trots allt här som tillväxten skall lyftas fram och stimuleras, men 
företagen måste samtidigt kunna leva upp till bland annat skattemyndigheternas 
redovisningskrav. (Precht, 2006) 
 
Bo Svensson har fått i uppdrag av regeringen att undersöka avskaffandet av revisionsplikten. 
Enligt regeringen, är avskaffandet av revisionsplikten ”en av många åtgärder inom ramen för 
förenklingsarbetet”. Bo Svensson menar, att detta är bra eftersom de internationella 
redovisningsstandarderna har skapats för de stora företagen, och lämpar sig därför dåligt för 
de små, men det råder dock en viss osäkerhet. I vissa länder har skattekonsulter ersatt 
revisionsplikten. Frågan är hur det skall se ut i Sverige, kanske behöver straffreglerna skärpas. 
(Precht, 2007) 
  
En tidsplan har satts upp för den statliga utredning, som regeringen har tillsatt. Den 10 
september 2007, skall ett förslag till de lagändringar, som krävs för att det nya EG-direktivet 
skall kunna genomföras. Den 31 mars 2008, skall ett delbetänkande vara färdigt, angående 
revisionsplikten för de små AB, och den 1 september 2008 skall återstoden av uppdraget 
redovisas. Förslagen skall utformas så att företagens administrativa börda minskas så långt 
som möjligt, men samtidigt ta hänsyn till andra viktiga intressen och skyddet för 
ägarminoriteten. (Justitiedepartementet, 2006) 
 
Elisabeth Tandan, vd för aktiespararna, menar att den utredning som skall presenteras 2008, 
får visa hur regeringen har tänkt sig, att en avskaffning av revisionsplikten kommer att gå till. 
Men hon menar att det även i framtiden, är viktigt att en oberoende revisor granskar 
informationen. Revisorn i sin konsultroll skall inte komma för nära inpå sin kund, det skulle i 
så fall kunna hota oberoendet. (Precht, 2007) 
 
Den 21 mars 2006, godkände den danska lagstiftaren en lag, som säger att små aktiebolag inte 
är skyldiga att utföra revision längre. I dagsläget är det endast Malta och Sverige, som har 
kvar revisionsplikten. Motivet till att ta bort revisionsplikten i Danmark, var att minska 
företagets administrativa kostnad med 25 % före 2010. Detta berör endast mikroföretagen, 
och att de uppfyller 2 av de 3 givna gränserna. Genom avskaffandet är förhoppningen att 
konkurrenskraften för danska företag ökar inom EU. (Aggestam Pontoppidan, 2007) 
 
2.3.2 Intressenternas syn på ett eventuellt avskaffande 
 
2.3.2.1  Ägare/Investerare 
 
I en studie gjord från Umeås universitet, deltog 429 företag i en enkätundersökning. Företagen 
representerade tre olika storleksgrupper (indelade efter antalet anställda). Studiens resultat 
visar att företagen tycker att revisionen är till nytta både externt och internt. Internt för att 
ekonomiska problem kan upptäckas, och åtgärdas tidigare, samt att den fungerar som 
styrmedel och kontroll. Externt fyller den ett syfte för olika intressenter till företaget, bland 
annat underlättar den skatteverkets kontroll, och ger en trygghet för långivare, styrelse och vd. 
Undersökningen visade att det är små AB, med få anställda, och låg omsättning, som i högre 
utsträckning vill ha undantag från revisionsplikten. Det är ändå en majoritet i alla 
storleksgrupper som förespråkar en allmän revisionsplikt. (Svanström, 2006) 
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I studien framkom det att företag, som är dotterbolag, vill i högre utsträckning ha kvar 
revisionsplikten i AB. Däremot visade det sig att ett utomstående ägande i företagsledningen, 
inte hade någon avgörande betydelse. Slutsatsen blev att företag anser att revisionen höjer 
kvalitén på redovisningen, och att denna hotas om den avskaffas. Risken är att de företag som 
är i störst behov av en kvalitetssäkrad revision, väljer bort den. Att avskaffa revisionsplikten 
verkar inte vara en lösning som majoriteten av företagen vill ha. Däremot är en förenkling av 
tillvaron för mindre AB önskvärd. (Svanström, 2006)  
 
2.3.2.2 Kreditgivare/Banker 
 
Erik Selander som sköter ärenden med förhöjd risk på Swedbank menar att den reviderade 
årsredovisningen används, för att titta på hur företaget har lyckats historiskt för att kunna 
bedöma trovärdigheten i en budget, men avskaffas revisionsplikten blir banken tvungen att 
kompensera avsaknaden av kvalitetssäkrad information. Detta kan leda till högre prisuttag, 
eller att det blir svårare att få lån. Anders Ekedahl arbetar på Swedbank, som chef för 
företagsmarknaden. Han ställer sig positiv till att politikerna vill förenkla krånglet och den 
administrativa bördan för små AB, men menar att när det gäller revisionsplikten så är det en 
balansgång mellan nytta och kostnad. Karin Markstedt chef för kredit och branschanalys på 
Nordea menar att banken förmodligen även i fortsättningen, kommer att kräva en reviderad 
årsredovisning. De läser hela årsredovisningen, även mellan raderna, för att exempelvis kunna 
göra en bedömning av goodwill. En balans och resultaträkning utan noter är ointressant för 
oss, vi vill kunna se hur olika poster har bokförts. Utan en tillräcklig information, menar de 
båda bankerna, att det inte går att godkänna en kreditansökan. (Aggestam Pontoppidan, 2007)  
 
2.3.2.3 Samhället/Staten 
 
Sigurd Elofsson arbetar på Ekobrottsmyndigheten som eko-revisor, han anser att det vore 
olyckligt om revisionsplikten i små och medelstora AB avskaffades. Revisionen fungerar idag 
som en borgen för att informationen från företaget är trovärdig. Ekobrottsmyndigheten har 
sedan 2004 samarbetat med FAR och SRS, för att minska de oaktsamma brotten som beror på 
slarv och okunskap. Detta samarbete vinner alla på, framförallt företaget som slipper hamna i 
våra register. På detta sätt hinner ekobrottsmyndigheten lägga mer tid på allvarliga uppsåtliga 
brotten. De oaktsamma brotten antas minska genom detta samarbete, och förtroendet för 
näringslivet ökar. Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, försvinner den naturliga 
kontakten med revisorerna, och större resurser från staten blir ett måste för att hålla fortsatt 
hög standard. (Halling, 2005) 
 
Vilhelm Andersson, skattedirektör på Skatteverket säger sig inte vara mot ett avskaffande, 
utan menar att problemet är, hur kontrollen och insynen i företaget kommer att se ut vid ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Kostnaden för en revision ligger idag mellan 10 
000-20 000 kr. Detta är höga kostnader för många små AB, och de skulle mer än gärna välja 
bort den. Vidare menar han att revisionsberättelsen är viktig för Skatteverket, och en oren 
revisionsberättelse ger oss en anledning att titta närmare på företaget. Men på grund av 
revisionsplikten har detta oftast rättats till innan de kommer till skatteverket. (Halling, 2005) 
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P-O Andersson menar att om revisionsplikten avskaffas i små AB, där ägare och ledning ofta 
är samma person och har redan full insyn i företaget, då är frågan om revision behövs, för att 
öka trovärdigheten. En positiv effekt kan vara, att revisorer tillför företagsekonomisk 
kompetens, och skapar mervärden. Vid ett eventuellt ekonomiskt krisläge, kan revisorn 
upptäcka problemen i ett tidigare skede än företagaren själv, och på så sätt undvika konkurs 
och borgenärsbrott. Risken är stor att dem som mest behöver revisorns rådgivning i dessa fall, 
väljer bort detta på grund av kostnaden för revisionen. I de fall när företaget måste revideras, 
uppstår en kostnad utan att företaget har någon egentlig nytta av revisionen. Den gynnar 
endast andra intressenter. (Andersson, 2005) 
 
2.3.3 Tidigare studier 
 
Thorell och Norberg (2005) har i uppdrag av Svenskt näringsliv, gjort en undersökning 
angående revisionsplikten och dess effekter om den avskaffas. De menar att fördelarna för 
mikroföretagen är uppenbara om det blir en frivillig revision. Företaget kan då välja revision 
när behov finns, och detta kan vara om bank eller någon annan intressent efterfrågar det. 
Resultatet blir en lägre kostnad för företaget. Detta kommer leda till att mer efterfrågestyrda 
redovisningstjänster kommer att utvecklas i fri konkurrens på marknaden, om det blir ett 
undantag från revisionsplikten i mikroföretag. Revisionsplikten kom till dels för att kunna få 
en oberoende granskning, men blir den oberoende om ägaren och styrelsen är samma och 
därmed väljer revisor själv. Det vore kanske bättre att samhället utsåg en revisor.  
 
Samhället har ett intresse i att skatter och avgifter är granskade, men kostnaden för revisionen 
belastar ägaren. Denna kontroll och insyn går förlorad om revisionsplikten avskaffas. Men 
kostnaden för regleringen är hög för företagen, och måste vägas mot den nytta som samhället 
har av en reglerad information. I Sverige kopplas revision och anmälan om brott ihop, som ett 
argument för att behålla revisionsplikten, men det är inget som har motiverat för att ha kvar 
revisionsplikten i andra länder. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Thorell & Norberg (2005) tar också upp att Skatte- och avgiftskontroll nämns som en 
anledning, det vill säga ”Ingen skall kunna få kredit på allmän bekostnad”. Idag har räntor och 
förseningsavgifter en stor betydelse, för att motverka en så kallad skattekredit. En 
efterfrågestyrd revision blir mer effektiv och ändamålsenlig, samtidigt som den blir 
samhällsekonomisk effektiv. Tilliten på revisionspliktens fördelar när det gäller skattekontroll 
och brottsbekämpning, har visat sig ha en mindre betydelse än vad som förespråkas. Har 
någon för avsikt att undanhålla skatt eller begå brott ses inte en revision som ett hinder. Att en 
stor del av vår omvärld inte anser att en revisionsplikt behövs som kontrollsyfte i 
mikroföretag, stärker denna misstanke.  
 
Resultatet i England, tio år efter avskaffandet av revisionsplikten, visar att gränsvärdet för 
revision har höjts tre gånger, och ligger idag på EU: s maximalt tillåtna. Borttagandet bygger 
på en Cost Benefit analys, alltså om en kostnad för en tvingande regel överstiger nyttan, så 
avskaffas regeln. 60 - 70 % av dem som omfattades av avskaffandet i England, har idag inte 
någon revision. När undantaget från revisionsplikt infördes i England, tillkom samtidigt krav 
på översiktlig revisorsgranskning (compilation report). I andra länder, exempelvis Tyskland, 
anlitar mindre företag kvalificerade skatte- redovisningskonsulter som hjälper företaget med 
bokslut, årsredovisning, skattedeklaration mm. Dessa konsulter måste ha genomgått ett 
kunskapstest för att få utföra dessa tjänster åt företaget. (Thorell & Norberg 2005) 
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För kreditgivarnas intresse i revisionsplikten finns det alternativa lösningar, likt många andra 
länder som inte har revisionsplikten kvar, genom så kallade marknadsmässiga avtal. När det 
väl behövs en revision, kommer kreditinstitutet att kräva detta. (Thorell & Norberg 2005)  
 
En risk i framtiden är att kostnaden för redovisningen kommer att stiga både för stora och små 
företag, detta blir en stor påfrestning på de små företagen, då den nya redovisningsstandarden 
slår hårt. Är kostnaden för revision större än nyttan, är risken med denna tunga revisionsplikt 
att den kan påverkar konkurrensen på ett negativt sätt. (Thorell & Norberg 2005) 
 
2.3.4 Möjliga risker med ett avskaffande 
 
Sten Eriksson, ledamot i FAR/SRS revisionskommitté, säger att om revisionsplikten 
försvinner, finns det en risk att revisionen blir dyrare. Den kommer fortsättningsvis kanske 
inte göras varje år, och det innebär att om kontinuiteten försvinner, kommer det bli mer 
tidskrävande att samla in all nödvändig information, och sätta sig in i den verksamhet som 
skall granskas. Kostnaden för rådgivning kommer att öka, och risken är att olika 
marknadsföringskostnader läggs på timpriset. Han menar att det saknas en bolagsform som är 
i strukturen likt ett AB, men med ett personligt ansvar, i och med detta sjunker kravet på 
kontrollen. I mindre AB skall revision finnas kvar, men med en lägre kontrollnivå än i de 
större bolagen. (Eriksson, 2007)  
 
 
2.4  Sammanfattning av referensram 
 
Företag skall genom sin redovisning informera sina intressenter om verksamheten, och genom 
revisionen säkerställs kvalitén på deras redovisning. (Thorell & Norberg, 2005) 
Årsredovisningen ligger till grund för intressenternas bedömning av företagets ställning och 
resultat, men den används även till att bedöma företagets förmåga att överleva på både kort 
och lång sikt. Ägarna/Investerarna är intresserade av en framtidsbedömning för att kunna fatta 
viktiga beslut. Långivare/Banker efterfrågar information om företagets resultat och ställning, 
för att kunna bedöma förmågan att betala sina lån. (Thorell, 2003) 
För Skatteverket har det ingen betydelse för taxeringen om årsredovisningen är reviderad eller 
inte, men vid en revision är det viktigt att företagets redovisning är i ordning.  
(Thorell & Norberg, 2005) 
 
EU: s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, ställs det upp gränsvärden för att kräva obligatorisk 
revision för vissa företagsformer. Sverige har i anpassningsarbetet tagit fram nya gränsvärden, 
som medför en förbättring för företaget. Dessa gränsvärden bör ligga så nära EU: s direktiv 
som möjligt. (Regeringen, 2005) 
Regeringen har även tillsatt en utredning angående revisionspliktens eventuella avskaffning 
för de små AB. Förslagen skall utformas så att företagens administrativa börda skall minskas, 
utan att minska skyddet för ägarminoriteten och andra intressen. (Justitiedepartementet, 2006) 
Ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna leda till att tjänster utvecklas för att ersätta 
revisionen, om det finns behov hos företagen och dess intressenter. (Thorell & Norberg, 2005) 
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3.  Metod 
 

I metoden vill vi visa hur vi har gått tillväga, när vi arbetat och färdigställt uppsatsen. 
Vi börjar med att beskriva metoden vi valt och varför. Vilken litteratur vi har använt och hur 
vi har fått tag i den, samt val av respondenter och hur och varför urvalet ser ut som det gör. 
Vi har även beskrivit hur utformningen av intervjuguiden, och den empiriska undersökningen 
har gått till, samt tankar runt omkring trovärdighet och tillförlitlighet i vår undersökning. 
Och till slut om vi kunde ha gjort på något alternativt sätt, som kanske hade varit bättre för 
att besvara vår frågeställning. 

 
 
3.1  Metod val 
 
Vårt forskningsarbete går ut på att få fram det vår problemställning belyser, nämligen 
intressenternas syn på revisionspliktens eventuella avskaffande. För detta har vi valt en 
kvalitativ metod, eftersom vi anser att den är lämpligast.  
En kvalitativ metod utgår från intervjuer och koncentrerar sig på ord. Metoden bygger på ett 
fåtal enheter, men med många nyanser. En kvalitativ intervju är mer öppen och kan oftast leda 
till mer information. (Jacobsen, 2002) 
 
Som en av den kvalitativa ansatsens fördelar ser vi möjligheten till flexibilitet i vår 
undersökning, vilket ger oss utrymme att under processens gång, göra eventuella ändringar. 
Metoden möjliggör också en större närhet till den vi intervjuar, vilket är avgörande för att 
skapa en djupare förståelse för dennes åsikt och upplevelse. Att dessutom frågorna är öppna, 
innebär att vi har möjlighet att ställa följdfrågor och vidareutveckla vissa frågor under 
intervjuns gång, detta kan även leda till en del varierande svar och diskussioner omkring 
ämnet. Vår forskning är beskrivande, med en explorativ problemställning, alltså något som vi 
vill fördjupa oss i. 
Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod är mer flexibel där problemställning, 
uppläggning av undersökningen, datainsamling och analys, går att ändra och formulera om 
allt eftersom arbetet utvecklas, blir det en öppen ansats och en interaktiv process. 

 
Vi har valt att använda oss av den deduktiva metoden. Enligt Artzberg (2005) är deduktiv 
metod, det samma som att utgå från befintlig teori och se om den överensstämmer med 
verkligheten, eller om den utvecklar den information som framkommit i undersökningen. 
 
 
3.2  Litteraturgenomgång 

 
3.2.1  Primärdata 
 
Primärdata är första hands rapportering, vilket innebär att informationen samlas in direkt från 
källan. Data skall vara av ett visst slag och till ett visst syfte. (Jacobsen, 2002) 
Intervjuerna som vi har genomfört är våra primärdata, och denna information skall sedan 
knytas samman med teorin, för att slutligen kunna dra någon typ av slutsats av vår 
undersökning.   
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3.2.2  Sekundärdata 
 
Sekundärinformation är inte insamlad av forskaren själv, utan kan vara information som är 
framtagen i ett annat syfte och till ett annat ämne. Här krävs därför ett kritiskt tänkande, vem 
har tagit fram och samlat in uppgifterna, hur trovärdiga är de och vilka fel kan de innehålla. 
(Jacobsen, 2002)  
 
En generell litteraturstudie över revision och revisionsplikt gjordes, för att öka kunskapen om 
ämnet. Vi har tagit del av böcker, tidskrifter, artiklar samt Internet. Dessa data har vi hittat i 
Halmstads stadsbibliotek och Högskolans bibliotek. Då vi hittat information angående 
revisionsplikten via sökmotorn Google, har vi även gått steget vidare och letat upp 
ursprungskällan. Vi har sökt på ord som revision, redovisning och revisiosplikt. 
I vår litteraturstudie gick vi igenom ett stort antal tidskrifter och artiklar, för att få uppfattning 
om den debatt som förekommit om avskaffandet. Vidare besökte vi olika 
intresseorganisationers hemsidor för att hitta rapporter och utvärderingar. De källor som har 
varit av störst vikt är tidskriften Balans, men även den på Svenskt Näringslivs uppdrag 
skrivna rapporten ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, av Thorell och Norberg har varit av 
stor betydelse. 
 
 
3.3  Empirisk studie 
 
3.3.1  Val av företag 
 
För att uppnå en representativ bild har vi valt de intressenter som vi ansåg viktigast till det 
ämnesområde som vi har undersökt. Vi har intervjuat en bank, skatteverket, en ägare till ett 
företag och en revisionsbyrå. Urvalet är litet i sig, och därför hade vi som mål att få fram de 
respondenter som var mest insatta i ämnet.  
 
3.3.2  Val av respondenter 
 
Respondenterna har alla valts ut efter deras ställning på företaget, deras erfarenhet inom 
respektive bransch, samt deras kunskap på området. 
 
• Katarina Bengtsson, sektionschef på Skatteverkets revisionssektion i Halmstad 
• Bengt Gustavsson, ägare och företagsledare på Tröingebergs Golv AB i Falkenberg 
• Håkan Sundberg, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Gislaved 
• Hans Lilja, chef företagsmarknad på Nordea i Halmstad  
 Staffan Allgulin, kundansvarig på Nordea i Halmstad  
 
3.3.3  Metod för datainsamling 
 
Vi har tillsammans utarbetat en intervjuguide, som vi sedan anpassat till de olika 
intressenternas verksamhetsområde. Denna innehåller några allmänna frågor som berör 
arbetsuppgifter och arbetsområde mm. Sedan har vi ca 10-15 anpassade frågor, beroende på 
intressenten, och dess förhållande till det område vi vill undersöka. Frågornas struktur är 
likartade, vilket gör det möjligt att dra vissa slutsatser senare i analysen. Intervjuerna spelades 
in, och skrevs ner direkt för att inte tappa viktig information, detta gjorde det möjligt att 
komplettera eventuella luckor i de anteckningar som gjordes under intervjun.  
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Ytterliggare en fördel var att tillgång fanns till allt material under hela uppsatsprocessen och 
därmed förbisågs inget material. En nackdel med inspelning av intervjuerna kan vara att 
hanteringen av materialet blir betydligt mer tidskrävande då ingen utgallring av material sker 
till en början. Vi ansåg dock att fördelarna är större än nackdelarna och därför har detta 
alternativ valts i första hand. Intervjuerna tog plats på respektive respondenters arbetsplatser. 
Intervjuguide och en kort presentation, av ämnesområdet, hade skickats ut innan intervjun. 
Detta för att underlätta för respondenten, och att dessa skulle ha tid att förbereda sig. Vi fick 
också tillfälle att återkomma med frågor om det var något oklart. 
 
3.3.4  Metod för dataanalys 
 
Analys av kvalitativ data handlar om beskrivning, systematisering och kategorisering samt en 
kombination. (Jacobsen, 2002)  
Via intervjuerna samlade vi in data, därefter plockades överflödig information bort. Detta för 
att informationen skulle bli överblickbar, och kunna avgränsa oss till vår frågeställning. Efter 
intervjun satte vi oss ner för att lyssna och sammanfatta hela intervjun. Detta material 
redovisades sedan i empirin. 
 
3.3.5  Trovärdighet 
 
3.3.5.1  Validitet 
 
Validitet är ett sätt att uttrycka hur insamlad data överensstämmer med verkligheten. Validitet 
kan delas upp i begreppsvaliditet, inre validitet och yttre validitet. Begreppsvaliditeten handlar 
om förhållandet mellan det generella som skall undersökas, och de faktiska data som samlas 
in. (Johannessen & Tufte, 2003)  
Åsikter om revisionsplikten har behandlats i tidigare forskning, vilket medför att resultaten 
lättare kan jämföras med vår undersökning, som ökar begreppsvaliditeten. 
 
Den inre validiteten handlar om hur undersökningen påverkas av de mätinstrument som 
används och hur de är utformade. (Johannessen & Tufte, 2003) 
Mätinstrumenten i denna uppsats är intervjuer hos intressenterna. Dessutom används skriftliga 
källor för all teori. För att ge uppsatsen en så hög inre validitet som möjligt, har primärdata 
insamlats från respondenter, som alla har lång erfarenhet av sitt yrke och har stor kunskap på 
området. En annan faktor som ökar den inre validiteten är de skriftliga källorna, då dessa är 
accepterade av andra forskare inom forskningsområdet. (Johannessen & Tufte, 2003) 
 
Yttre validitet berör i vilken mån urvalet är representativt för populationen och 
generaliseringar kan göras. (Johannessen & Tufte, 2003)  
Uppsatsens population är intressenterna till små AB, som eventuellt kommer att utebli 
revisionsplikten. Därmed kan materialet anses vara representativt för de intressenter vi 
intervjuat. För att uppnå en representativ bild av intressenternas åsikter, har vi valt att 
intervjua olika myndigheter samt andra berörda, som följer ett företag under hela 
revisionsprocessen. Uppsatsen har troligtvis en låg yttre validitet då den bygger på kvalitativ 
forskningsmetod, vilket ofta innebär att möjligheterna till generaliseringar är låga. 
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3.3.5.2 Reliabilitet 
 
Det är viktigt för en undersökning att den insamlade empirin är tillförlitligt, trovärdig och 
därmed inte behäftad med för många mätfel. Det är därför av betydelse, att reflektera över hur 
undersökningens upplägg har påverkat resultatet. Detta benämns undersökningens reliabilitet. 
(Johannessen & Tufte, 2003) 
 
Då uppsatsen har en deduktiv karaktär riskerar det att begränsa resultatet, till att endast 
innefatta de av teorin berörda avsnitten, vilket kan leda till att viktiga iakttagelser går 
förlorade. En intervjuareffekt har med all säkerhet uppstått, då vi inte är vana vid att leda 
intervjuer, vilket därför kan medföra att vi omedvetet styrt intervjun, och begräsat 
undersökningen till den information som vi har inhämtat och som återfinns i teorin. För att 
minimera effekten, har en formulering av mer öppna intervjufrågor valts. Den intervjuareffekt 
som trots det funnits, har varit likartad vid samtliga intervjuer, då dessa varit upplagda och 
genomförts på samma sätt. Därmed kan det inte sägas ha förvrängt resultatet i någon större 
omfattning. Inspelningen av intervjuerna kan ha haft en negativ påverkan på respondenterna, 
vilket kan ha medfört att de blivit mer förtegna. Men då ämnet inte direkt berör 
företagshemligt material, har vi inte upplevt detta som något större problem.  
Inspelningarna av intervjuer stärker reliabiliteten, då risken för fel har minskat när materialet 
har bearbetats. (Johannessen & Tufte, 2003) 
 
Även under intervju gången har vi kunnat stöta på situationer som vi senare ifrågasatt, och 
som till en stor del kan påverka empirin och uppsatsen i helhet. Att vi bland annat hade två 
respondenter närvarande under intervjun med banken kan både ha positivt och negativ effekt. 
Det negativa kan vara att de har varandra som stöd och lätt kan formulera om sig efter 
varandra. Det positiva är att de kan understryka åsikterna, genom att tillägga ytterligare 
information. Vi upplevde ändå att de båda respondenterna från banken hade en likvärdig syn 
och utgjorde ett komplement till varandra. 
 
För att få ett verktyg som kan hjälpa till att förklara och skapa förståelse för uppsatsens syfte 
har ett antal teorier valts ut. Dessa teorier har valts dels utifrån kriterier som applicerbarhet 
och väsentlighet, dels utifrån den kunskap vi sedan tidigare har angående revision och den 
nyvunna kunskap vi har fått efter litteraturstudier på området. Vår teori är uppbyggd till stor 
del på artiklar och tidskrifter, som är skrivna av intressenter till det aktuella ämnet. Vi är 
medvetna om att detta kan ge en speglad bild och har försökt i vår teori att vara objektiva. 
Samtidigt som det finns lite litteratur och den är oftast inte ny. Vårt mål har varit att fånga 
ämnet där den befinner sig idag.  
 
3.3.6  Alternativa metod val 
 
En alternativ metod är att anta en kvantitativ ansats, vilket innebär enkätundersökning med 
intressenter, istället för intervjuer och skriftliga källor. (Jacobsen, 2002) 
Här har vi även insett att det är oerhört viktigt att behålla en objektiv bild som undersökare, 
för att det inte skall bli en personlig vinkling i studien.  
Resultaten från enkätundersökningarna hade även kunnat vara osäkra, då det inte kan avgöras 
hur seriöst respondenten svarat. (Jacobsen, 2002) 
Därför anser vi att det vid en intervju, är lättare att bedöma trovärdigheten hos respondenten.  
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4.  Empiri 
 

I detta kapitel redogörs de intervjuer som gjorts med ett företag, en bank, skatteverket samt 
en revisionsbyrå. Intervjuerna presenteras var för sig och inleds med en kortare presentation. 
Intervjufrågorna återfinns längst bak i uppsatsen. 

 
 
4.1   Ägare 
 
Tröingebergs Golv AB är ett fåmansföretag i golvbranschen med två aktieägare, med en 
omsättning på ca en miljon kronor. Företaget startades 1990, av två golvläggare och deras 
respektive, som då ägde en fjärdedel var. De ansåg att det var bättre och att det gav ett 
seriösare intryck, att starta ett AB. Sedan 1999 är det endast en familj som driver företaget. 
Arbetet i golvbranschen, innebär allt inom golvbeläggningar i ny-, om- och tillbyggnader.  
(Intervju med respondent, 30 mars, 2007) 
 
4.1.1   Kort presentation av respondenten 
 
Bengt Gustavsson är ägare och företagsledare på Tröingebergs Golv AB. Han har varit 
golvläggare sedan han började arbeta i 15 års ålder på Svärds Mattor HB i Husqvarna, så 
småningom blev han delägare i detta. Flyttade till Göteborg och blev anställd på Randens 
Mattor AB, där han stannade i 4 år. Startade företaget 1990 i samband med flytten till 
Falkenberg. 
 
Respondenten har inte själv tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten, utan fått information genom sin fru som arbetar med redovisning. 
   
4.1.2   Revisionens betydelse 
 
Respondentens fru sköter hela hans redovisning, och bolagets kostnad för revision uppgår 
därför endast till ca 7000,-/år. Han anser att det i princip är det lägsta belopp som en revision 
kan uppgå till och bedömer att kostnaden för företagets revision inte är så hög, men tycker 
ändå att revisionen känns som ett tvång. Revision är bra för att årsredovisningen blir riktig, 
och att den fungerar som en extra kontroll, eftersom dokumenten är offentliga. Han tycker det 
är en tillgång att ha en revisor att prata, diskutera och få professionella råd ifrån, eftersom 
revisorn ser på företeelserna med andra ögon, och kan lätt göra jämförelser med andra företag, 
som denne representerar. När det gäller värderingar av vikiga poster och att dessa är utförda 
på rätt sätt, bidrar detta till att årsredovisningarna blir mer trovärdiga.  
 
Respondenten tycker att det största argumentet för att ha revision i små AB, är för att 
Skatteverket förlitar sig på att årsredovisningarna är riktiga, men även bankerna har nytta av 
att företagens redovisning är i ordning. Hans argument mot att ha revision i små AB är att det 
är ett dubbelt arbete, som för många kostar mycket pengar.  
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4.1.3   Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
Respondenten anser att ett avskaffande av revisionsplikten vore bra, men att det måste ersättas 
av något annat. Då exempelvis banken eller någon annan intressent kräver det, eller då det 
finns något annat behov, kan en revision utföras. Han kommer själv vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten att välja bort revisionen, men vid större förändringar i 
företaget, med exempelvis fler aktieägare eller en försäljning, kommer förmodligen en 
revision att utföras. 
 
En risk med ett avskaffande av revisionsplikten är att bokslutet och deklarationen inte har 
någon deadline, respondenten menar att detta kan leda till att redovisningen inte prioriteras 
och att det drar ut på tiden. Idag tar bolagsverket ut en försenings avgift, som ökar med tiden 
tills det tillslut blir tvångslikvidation. Den ekonomiska brottsligheten tror han inte kommer att 
öka, då de som sysslar med detta idag hittar andra vägar att utföra detta på. Däremot kan det 
kanske innebära mer fel på grund av okunskap, men förhoppningsvis har företagen någon som 
kan utföra redovisningen på rätt sätt.  
 
4.1.4   Alternativ till revision 
 
Respondenten anser att det måste finnas någon form, för att säkerställa att redovisningen 
håller en viss kvalité. Risken är annars stor att det slinker igenom fel. Det hade varit önskvärt 
om fler kunde utföra revisorns uppgifter, exempelvis redovisnings konsulter. Detta skulle 
kunna underlätta för det lilla företaget om en och samma person fick sköta både den löpande 
redovisningen och bokslutet, samt sedan godkänna.    
 
 
4.2  Kreditgivare/Bank 
 
Nordea har cirka 10 miljoner kunder och över 1 100 kontor, samt 29 000 anställda, och är 
med sina 4,6 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet.  
Nordeas mission är att göra det möjligt för kunderna. Nordeas framgång beror på förmågan att 
agera som en bank med gemensamma processer, värderingar, inriktning och mål.  
Nordea har bildats med visionen om att skapa nya möjligheter. Möjligheter att erbjuda bättre 
finansiella lösningar - bättre för kunden, bättre än konkurrenterna, bättre än tidigare. Och att 
göra detta till lägre kostnad och med högre kvalitet. [1]  
 
Kunderna är uppdelade i 3 segment, bl. a efter resultat, för att de ska få den service dem 
förtjänar. De stora företagarna har en större och kraftigare uppbackning från banken, via 
kunskap och tid, än de mindre företagen.  
(Intervju med respondent, 18 april, 2007) 
 
4.2.1  Kort presentation av respondenterna 
 
Hans Lilja är sedan 3 veckor chef för företagsmarknaden på Nordea. I hans arbetsuppgifter 
ingår det att coacha 13 andra anställda i deras arbete. Han har tidigare arbetat 19 år inom 
Handelsbankens koncern, med tyngdpunkt på Private Bankning och kapital förvaltning. Lilja 
har även varit kontorschef på handelsbanken i Båstad.  
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Staffan Allgulin är kundansvarig på Nordea. Allgulin har arbetat med bank och finansiering i 
40 år. Han har varit alltifrån kontorschef till chef för företagsmarknad. Idag är han ansvarig 
för de stora kunderna.  
 
Respondenterna har inte tagit någon ställning till debatten angående revisionspliktens 
eventuella avskaffande, utan de menar att då det är beslutat, kommer det instruktioner centralt 
från Nordea om vilka ställningstagande som kommer att gälla.  
 
4.2.2  Revisionens betydelse 
 
Respondenterna anser att få in en godkänd revision är en kvalitetsstämpel. Det innebär att 
revisorn har tittat på utsatta poster där risken är stor att det är fel, det kan vara lager, tillgångar 
och skulder, detta skapar ett förtroende för redovisningen och trovärdigheten ökar.  
När en revision är gjord förutsätter banken att det är rätt bedömt, och kontaktar inte revisorn, 
men vid eventuella oklarheter sker kontakten genom företaget, som i sin tur ofta hänvisar till 
revisorn. Respondenterna menar att revisorernas engagemang i sina uppdrag skiljer sig 
mycket åt, en del revisorer vill vara med i hela processen och andra anser att deras uppdrag är 
klart när revisionen är färdig. Banken gör inga egna kontroller ute på företaget, men däremot 
gör banken en egen analys av företagets räkenskaper som ligger till grund för bankens 
kreditbedömning. Alla bolag måste lämna in ett bokslut och en årsredovisning, till banken. 
Det som i första hand tittas på är nyckeltalen, men även på företagets balans- och 
resultaträkning.  
 
Banken kräver en reviderad årsredovisning, och finns den inte med vid en kreditansökan, 
kommer banken att behöva ändra sin kreditpolicy och kreditprocess. Respondenterna menar 
att även om företaget har varit kund hos banken i många år, utförs fortfarande samma analys 
och samma poster granskas. Det som är viktigast är den framtida återbetalningsförmågan, och 
det som har hänt tidigare är inte relevant. Företaget själva har också nytta av en granskad 
årsredovisning i alla kreditsituationer, annars får de inga krediter. 
 
Utgångsläget i en kreditgivning är årsbokslut, årsredovisning och lite historik. I bankens 
analysschema finns 3 års historik med, analysen för framtiden däremot kan variera, den är 
minst ett år beroende på vad det är för typ av kredit och vilken sorts företag det är. Banken 
vill även ha aktuella delårsrapporter, särskilt om tidpunkten för kreditgivningen har kommit 
en bra bit in på året. Respondenterna säger att vid kreditbedömningen så är säkerheten viktig, 
men återbetalningsförmågan väger tyngre, finns denna så finns säkerheten också. När det 
gäller de små AB, är intresset större att det finns säkerhet för krediten. Vissa branscher bland 
annat tjänsteföretag kan vara svåra att göra en säkerhetsbedömning på. Vid kreditgivningen 
ses det även över hur företaget har tänkt sälja sina produkter eller tjänster, och om affärsidén 
är möjlig beroende på hur marknaden ser ut. De allra flesta stora företag har 
månadsuppföljningar, och många kör med kvartal, andra med tertial. Det är svårare att få in 
sådan information från små företag, men deras investeringar är oftast inte så pass stora, och 
oftast återinvesteringar. 
 
Respondenterna menar att mindre företagen ser revisionen som en kostnad, och tycker också 
att det är något som någon har lagt på dem. De större däremot, tar möjligheterna till att göra 
något annat av det. En revisor har oftast idéer om upplägg som ska hanteras, det kan vara 
angående skatter. Det blir mer rådgivning när de kommer upp i storlek. Samtidigt som de 
stora företagen köper tjänsten drar dom annan nytta av den.  
 



 

 - 21 - 

Enligt respondenterna är ett argument för att ha kvar revisionen i Sverige granskningen, vilket 
leder till att redovisningen får en kvalitetsstämpel. Ett argument mot revisionen i små AB är 
bland annat kostanden för de små AB. Idag är det samma regler som gäller för alla, detta 
skulle kunna differentieras. 
 
4.2.3   Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer banken enligt respondenterna, 
även i fortsättningen kräva en godkänd och reviderad årsredovisning, eftersom det ingår i 
deras kreditinstruktioner. Bankens bedömning av företaget försämras om det inte är reviderat, 
och detta leder till att räntor och avgifter för företaget blir högre, på grund av att banken tar en 
större risk.  
 
En risk med det eventuella avskaffandet av revisionsplikten är att det blir svårare att utnyttja 
affärsmöjligheter, samt en risk att tappa volym av företag som inte revideras. De företag som 
inte vill utföra en revision får söka sig andra vägar för att få en kredit, och i de fallen betala 
ännu högre ränta och avgifter. Det företaget inte betalar för revisionen, betalas istället med 
högre kostnader för krediten hos andra kreditgivare. Respondenterna menar att om 
revisionsplikten avskaffas kommer banken kanske att arbeta med andra sorts pengar, som 
liknar ett aktiekapital, men som är ett riskkapital, banken bör kanske ta ut 20-25 % i ränta för 
de pengarna. Idag är räntan 1 %. Det betyder att banken kan räkna med 10-15 % förlust och 
ändå få hem affären. 
 
Angående den ekonomiska brottsligheten, anser många företag inte att det är ett brott att lägga 
in en liten privat kostnad. Det är en möjlighet, och om det inte är någon som granskar, ökar 
risken. Enligt respondenterna stöts ekonomisk brottslighet sällan på. Slarvfelen och 
okunskapen minskar när det kontrolleras av en revisor. Bara för att revisionsplikten skulle 
avskaffas behöver det inte betyda att det inte skulle granskas, utan detta kan ersättas med 
något annat som skulle uppfylla vissa krav. 
 
4.2.4 Alternativ till revision 
 
Respondenterna anser att en förenkling i små AB, skulle kunna ligga i att hantera materialet 
på annat sätt, och inte följa EU: s regler. Detta blir för omfattande för de små AB.  
Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, skulle uppgifterna kunna lämnas till 
skatteverket, som sedan godkänner revisionen. Då fungerar skatteverket som någon sorts 
kvalitetsstämpel, men redovisningen är fortfarande inte granskad. Vem som än utför 
revisionen, kommer det att kosta pengar för företaget. Men det skulle däremot bli mer 
rationellt om företaget utsåg en revisor som gör allt, både den löpande redovisningen och 
bokslutet, samt hade en möjlighet att fälla det sista godkännandet. Det är priset företagarna är 
ute efter, samt att det ska ta mindre tid att genomföra arbetet. 
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4.3  Skatteverket 
 
Den grundläggande uppgiften för skattesystemet är att finansiera offentliga utgifter och 
regeringen är skatteverkets uppdragsgivare. Skatteverket och kronofogdemyndigheten, har 
ihop, en vision om ”Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”, som visar hur samhället ska 
gestalta sig utifrån deras uppdrag. Skatteverkets värden är att vara offensiva, pålitliga och 
hjälpsamma. [2]  
 
Myndigheten är indelad efter lönesumman på företag som granskas. Skatteverket har hand om 
AB med lönesumma upp till tio miljoner. De med lönesumma mellan 10-50 miljoner, tillhör 
Skattekontor 1 och ligger i Göteborg. De 350 allra största företagen i landet går på 
Storföretagsskattekontoret, som har verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Skatteverket i Halmstad har hand om 4700 stycken AB, där lönesumman uppgår till högst tio 
miljoner kronor, men har nyligen fått in material till 1800 stycken till, från Västra Götaland 
och Halland med lönesummor mellan fem och tio miljoner kronor.  
(Intervju med respondent, 21 mars, 2007) 
 
4.3.1  Kort presentation av respondenten 
 
Katarina Bengtsson är sektionschef på Revisionssektionen i Halmstad, där alla 
skatterevisioner utförs. Hon har arbetat på Skatteverket sen 1978, och har varit chef i fem år. 
Dessförinnan arbetade hon med skatterevision. Hennes arbetsuppgifter innebär att hon gör en 
stor del av urvalet av företag som skall revideras, där inte bara aktiebolag ingår, utan även 
enskilda näringsidkare och handelsbolag. Detta görs utifrån vissa bestämma regler. Hon 
fungerar även som en coach och stöttar de andra i arbetet.  
 
Respondenten har själv inte direkt tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten. Debatten har varit igång ganska länge, och hon menar att en anpassning får 
göras först när beslutet kommer. Men för skatteverket i stort är den viktig. Skatteverket har 
dessutom en analysenhet, som ägnar sig åt att följa samhällsutvecklingen. 
 
4.3.2  Revisionens betydelse 
 
Respondenten anser att det är bra att revision finns, och att den inte går att värdera i pengar. 
En annan fördel, är att en utomstående har tittat på redovisningen och uttalar sig om den, det 
skapar ett förtroende för redovisningen och trovärdigheten ökar. Den största nyttan av 
revisionen tycker respondenten att företagen själva har. Dessa är kanske inte medvetna om 
nyttan, men borde intressera sig mer för den. 
 
Argumenten för att ha revision är en garanti för en viss lägsta nivå, att det finns en 
redovisning och de mest uppenbara felen är åtgärdade. Att ett företag behöver revideras 
innebär att det sätts större press på dem. Respondenten menar att skillnader syns i standarden 
på redovisningen beroende på vad det är för företag. Det förekommer stora avvikelser mellan 
exempelvis ett AB och en enskild näringsidkare, som inte behöver ha en revision. Det finns 
enskilda näringsidkare som inte har råd att anlita någon, inte har orkat, eller kunnat göra sin 
redovisning själva. De har bara lagt sina papper i högar, och när detta sedan skall redas ut, 
inför bokslut, är det svårt att komma ihåg transaktioner sedan ett år tillbaka. I slutändan kan 
en revision löna sig. 
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Revisionsberättelsen är i första hand viktig för de små AB. Revisionen kräver att företaget har 
ordning på sina papper. Vid eventuella oklarheter säger respondenten att skatteverket inte får 
ta kontakt med revisorn själv, utan det är företrädaren för företaget som är ansvarig för 
uppgifterna som lämnas in. Vid en revision tar Skatteverket alltid kontakt med företagsledaren 
själv i första hand, sedan kan denne hänvisa till revisorn, eller ha som önskemål att revisorn 
skall vara med.  
När skatteverket gör en revision, går de ut och tittar på hela redovisningen. I år utför 
skattekontoret i Halmstad skatterevision på ca 125 företag. Utöver dessa revisioner görs andra 
former av kontroller, det kan vara besök eller skriftliga utredningar. Dessa 125 företag blir 
valda, via riskvärdering och analys. Oftast rör det sig om särskilda branscher, men det kan 
även röra sig om krångliga regler och nya företeelser. Det är styrt, inom vilka områden som 
det skall göras revision. Sedan finns det även andra anledningar till att göra revision, det kan 
exempelvis vara att något fel syns i den vanliga skrivbordsgranskningen eller helt enkelt orena 
revisionsberättelser. Revisionsberättelsen har även en stor betydelse vid granskning av 
skatterna. En godkänd revisionsberättelse är därför ett viktigt instrument. 
 
Från skatteverkets synpunkt, finns det ingen anledning till att plocka bort revisionsplikten. 
Det enda respondenten kan tänka sig, är att företagen tycker att det är en dyr kostnad. Hon 
menar att det fyller en nytta för företaget själva, och att revisionen har en större betydelse än 
vad de själv inser. Det sker kontinuerligt regeländringar, och därför är det viktigt att de får 
den hjälpen de behöver. 
 
4.3.3  Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
Idag hämtar Skatteverket sin information, i företagens deklarationer. Revisionsberättelsen är 
ett litet komplement till deklarationen. I framtiden kommer granskningen av siffrorna att ske 
på samma sätt, oavsett om en revisor har granskat det eller inte. Enligt respondenten kan det 
finnas ett större behov av att granska fler företag i framtiden, men Skatteverkets resurser för 
att göra detta har betydelse. 
 
Den största risken med avskaffningen av revisionsplikten är enligt respondenten, att vissa 
företag kanske inte har någon redovisning överhuvudtaget, vilket inte är bra för dem själva. 
De sköter inte betalningar, vilket kan kosta en hel del i längden, genom exempelvis räntor och 
förseningsavgifter. Hon anser att det inte finns någon anledning att plocka bort 
revisionsplikten ur Skatteverkets synpunkt, utan att det i så fall är företagen som tycker att 
kostnaden för revisionen är för hög. 
 
Respondenten tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka, bland dem som ser en 
möjlighet att stoppa in privata kostnader, men den grova brottsligheten kommer att finnas 
kvar ändå. De brott som kan öka är bokföringsbrott, men de är svåra att upptäcka och hittar 
Skatteverket dessa är de oftast skyldiga till skattebrott också. Det finns fall där en korrekt 
redovisning är utförd, men företaget har inte redovisat rätt i deklarationen och detta leder iså 
fall till ett skattebrott.  
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4.3.4  Alternativ till revision 
 
Enligt respondenten skulle det finnas olika sätt att lösa kostnaden för revisionen på. Anses det 
att revisionen är viktig kunde den subventioneras på något annat sätt, exempelvis genom att 
företaget betalar mindre skatt om en revisor anlitats. Ett förenklat regelsystem kunde införas, 
men även att regelverket runt revisionen skulle kunna förenklas, just för de små AB. En form 
av kvalitetssäkring, skulle kunna vara att någon annan intygar att siffrorna är riktiga. 
 
 
4.4  Revisionsbyrå 
 
Ernst & Young har 700 kontor i 140 länder med 114 000 anställda. [3] 
Ernst & Young har sedan 1970- talet genomgått ett antal fusioner för att kunna komma dit 
dom är idag. [4] 
Företaget är ett ledande globalt revisionsföretag, som erbjuder tjänster, och som präglas av 
integritet, kvalité och professionalism. Deras vision är att de skall vara det revisionsföretag, 
som bidrar till medarbetare och kunders framgång, genom att skapa värde och förtroende. [5] 
Oavsett om du anlitar företaget för revision eller rådgivning, skall tjänsterna bygga på en 
garanterad enhetlighet, hög kvalité världen över. [6] 
 
Kontoret i Gislaved har 250 kunder som är fördelade runt om i Gislaved och Gnosjö, med 
undantag för några utstickare i bland annat Stockholm. Att vara revisor är oftast 
personbundet, och kunden flyttar i regel sitt uppdrag med revisorn. Fördelningen av de 250 
kunderna är: 5 % Mikroföretag med en omsättning på högst tre miljoner, 60 % är 10/24 bolag, 
resterande är större.  
(Intervju med respondent, 4 april, 2007) 
 
4.4.1 Kort presentation av respondenten  
 
Håkan Sundberg arbetar som chef för kontoret i Gislaved. Han har varit revisor hos Ernst & 
Young i 12 år, men som auktoriserad i 7 år. Hans arbetsuppgifter är allt som har med revision 
att göra, även företagsförsäljning, privatekonomi och konsultation, dessa har ökat mer med 
åren. Därför ägnar han sig inte åt bokslut eller årsredovisningar. Han är idag revisor åt 110 
bolag, men arbetet sker mycket över gränserna mellan byråerna och assisterar därför varandra. 
 
Respondenten har tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten, genom att bland annat läst en del om den, men inte satt sig in i den. En 
diskussion inom byrån har självklart förekommit, och det finns företrädare i företagsledningen 
i Stockholm som tycker att den skall plockas bort, men det kan bero på att det finns en högre 
andel stora företag, som inte kommer att beröras av detta i storstadsområdena. 
 
4.4.2  Revisionens betydelse 
 
Respondenten uppskattar kostnaden för en revision till mellan 10 000 – 20 000 kr, beroende 
på vad som hittas och vad som behöver åtgärdas. Allt sker på löpande räkning, och därför är 
det svårt att ge ett exakt pris. Han menar att kostnaden skall vägas mot nyttan, och med tanke 
på de krav som finns i dag på redovisningen, så är det ett rimligt pris. 
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Enligt respondenten har ett företag idag en skyldighet att upprätta ett korrekt bokslut, utan 
väsentliga fel. En korrekt deklaration är även viktig, och här kan en revisor med kunskap 
komma in i tid, upptäcka och rätta till väsentliga fel. Alternativet är att själv anställa egen 
personal, som skall upprätta ett korrekt bokslut och göra deras deklaration. En revisor 
kommer oftast in i själva bokslutsdispositionen, då företaget för det mesta sköter den löpande 
redovisningen själv, och kan ibland hitta lite småfel i deras redovisning. Men när det gäller 
deklarationen, är det orimligt att ett småföretag skall hålla sig informerad i skatteregler, som 
ändras varje år. 
 
Respondenten upplever att revisionen är uppskattad men det finns givetvis alla varianter. Men 
majoriteten av kunderna ser revisionen som en hjälp. Företag ser det inte som en 
myndighetsutövning, som står med pekpinne. Revisorn tar ingen avgift om det blir fel, utan 
hjälper till att rätta till det, vilket Skatteverket inte gör. Företag ser nog revisionen som ett 
positivt ärende, även om vi kostar lite.  
 
En reviderad årsredovisning, är en kvalitetsstämpel, inte bara för banker och skatteverket, 
utan även för företagets leverantörer, som vill veta att han får betalt. De som har mest nytta av 
en revision menar respondenten är Skatteverket och bankerna. Bankerna lånar självklart inte 
ut pengar utan en revision, och de slipper dessutom göra den själv. För ett litet företag fyller 
inte en revision samma kontrollsyfte, eftersom ägaren och företagsledaren sitter i styrelsen, 
och har tillgång till alla siffror. Revisorn fungerar som en kontaktperson till banken, som 
denna kan ta kontakt med vid eventuella oklarheter. Skatteverket sköter all kontakt med 
företaget, men företaget kan välja att ha med revisorn i vissa fall. Enligt respondenten borde 
Skatteverket, om revisionsplikten avskaffas, i första hand titta på en årsredovisning som inte 
är reviderad, än på en som är det. Bankerna kommer att kräva en revision, eller utbilda folk 
som gör det själva. Kanske egna revisorer som åker runt och utför tjänsten.     
 
Respondenten menar att det största argumentet för att ha kvar revisionen, är att det ger en 
grund för bättre redovisning, en kvalitetsstämpel och ett trovärdigare dokument som är 
underskrivet. 
Det finns inga argument mot att avskaffa revisionsplikten, mer än kostnaderna, och detta 
framförallt, för ett litet företag.                                     
 
4.4.3  Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
Respondenten tycker det är svårt att säga i förväg hur ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten skulle påverka byråns arbete. Konsultarbete finns det mycket av redan idag, 
men det kräver ännu mer noggrannhet, när en revisor gör dokumentet, eftersom ingen mer 
kommer att titta på det ytterligare. Resultatet kan bli att det tar lite längre tid. Det är möjligt 
att det blir fler uppdrag från bankerna, mer kontakt med eventuella uppköpare, som 
exempelvis vill att företagets siffror skall granskas. Men någon oro för att tappa många 
timmar är inte överhängande, förutsatt att revisionen tas bort först för företag upp till tre 
miljoner, och sedan att den försvinner successivt, då verksamheten hinner anpassa sig till 
förändringen. 
 
Respondenten anser att de företag som främst bör beröras av en eventuell avskaffning, är de 
vilande bolagen. Han menar att det är de minsta som behöver revisionen mest, för de stora har 
råd att ha egen kvalificerad personal anställd, som kan upprätta det mesta själv. Det skulle 
räcka med att Skatteverket gick in, granskade och ställde det till rätta, eftersom de får granska 
fem år bakåt i tiden.  



 

 - 26 - 

Risken med en avskaffad revisionsplikt, kan vara att de som har störst behov av en revision, 
struntar i det för att spara kortsiktigt. Små företag som inte har tid, tycker att det kommer i 
andra hand eller att det inte är roligt. Ett problem kan bli om alla papper läggs i en hög, och 
sedan skall klaras upp när det är dags för bokslutet, och att det då kan bli svårt att komma ihåg 
alla transaktioner som har varit under året. Men detta är små företag menar respondenten, och 
det kan inte bli några väsentliga fel, om det nu vägs mot kostnaden för revision. Men risken 
med detta kortsiktiga sparande ökar utan tvekan, och detta kan sluta i katastrof för företaget 
om det går över ett par års tid. 
 
Respondenten förmodar att ett eventuellt avskaffande kommer att påverka intressenterna till 
företagen på olika sätt. Skatteverket kommer att utöka sina kontroller, och bankerna kommer 
att få göra egna revisioner, eller fortsätta kräva reviderade och godkända årsredovisningar. 
Resurser flyttas från revisionsbyrån till bankerna.  
 
När det gäller grov brottslighet, tror respondenten att den uppsåtliga delen redan finns idag, 
och att det inte blir någon större skillnad efter ett eventuellt avskaffande. Däremot kan det bli 
lätt att se mellan fingrarna och justera sitt resultat, genom att exempelvis ta bort lite lager. 
Idag fungerar revisionen förebyggande mot detta, eftersom det är en skyldighet att titta på 
varje lager som är av väsentlig storlek.   
 
Med en eventuellt avskaffad revisionsplikt tror respondenten att det inte blir någon stor 
ekonomisk effekt för sina uppdragsgivare. Däremot en ökad granskning från skatteverket, och 
skatteutlägg för rena slarvfel, finns det risk för. Detta kan äta upp revisionskostnaden i det 
långa loppet.  
 
4.4.4  Alternativ till revision 
 
Enligt respondenten kan ett alternativ till ett avskaffande av revisionsplikten vara att det 
skulle räcka med revision vart annat år. Taxering skulle också kunna ske vart annat år, 
eftersom det inte händer så mycket på ett år i ett företag. Däremot måste företaget kunna 
styrka sina uppgifter. 
Respondenten tror att revisionens roll i framtiden förmodligen kommer vara lika viktig, om 
inte viktigare. Handeln blir mer utspridd, Gnosjöandan försvinner mer och mer. Det populära, 
med att alla känner alla, blir i framtiden mer ovanligt. Då blir det viktigare att räkenskapen 
stämmer. Förenklingar för företagen ses som något positivt, men det måste finnas en 
kvalitetssäkring, det är viktigt.    
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5.  Analys 
 

Analysen innebär att vi kopplar samman teori och empiri med syfte och frågeställning. I 
analysen granskar vi det material som samlats in, och den är uppbyggd i strukturen likt 
empirin. 

 
 
5.1   Revisionens betydelse för intressenterna 
 
Ett företags överlevnadsförmåga går att utläsa från företagets årsredovisning, både på kort och 
på långsikt. (Thorell, 2003)  
En reviderad årsredovisning fungerar som en kvalitetssäkring för företagen. Många 
intressenter är beroende av att redovisningen och informationen är reviderad, vilket leder till 
högre trovärdighet för företagen. (Thorell & Norberg, 2005)  
Empirin visar att respondenterna anser att revisionen bidrar till att den kontroll som görs av de 
viktigaste posterna, genom värdering och jämförelse mellan andra företag ökar 
trovärdigheten, och det har tydligt framkommit i studien att revisionen upplevs som en 
kvalitetsstämpel av alla som intervjuats. 
 
Intressentmodellen har intressenterna i fokus, där de förekommer både i och utanför 
organisationen. Informationsbehovet skiljer sig åt beroende på vilken intressentgrupp de 
tillhör. 
(Thorell & Norberg, 2005)  
Ägarna till företaget är intresserade av om de kan få en avkastning på sitt insatta kapital, och 
en oberoende revisor fyller en viktig kontrollfunktion för ägaren, när ägarna och 
företagsledning är åtskilda och ett informations gap uppkommer. (Svanström, 2006) 
Revisionsbyrån menar att revisionen inte fyller samma kontrollsyfte, när ägaren och 
företagsledaren är en och samma person, då denna har tillgång till all information i företaget. 
I vårt fall med Ägaren, har han full insyn i företaget, vilket bidrar till att revisionen känns som 
ett tvång och kostar mycket pengar. Han ser inte någon egen nytta av revisionen, utan endast 
som en extra kontroll, eftersom dokumenten är offentliga. Banken anser att mindre företag ser 
revisionen som en kostnad och ett tvång, och tycker att de stora företagen utnyttjar revisionen 
som en rådgivning och ser därmed den som en tillgång. 
 
Intresset hos kreditgivarna, ligger i att företaget skall kunna bedömas om de kan betala sina 
räntor och amorteringar. (Thorell, 2003)  
Enligt Banken är en reviderad årsredovisning ett krav, men poängterar att det allra viktigaste 
vid en kreditansökan är den framtida återbetalningsförmågan, och det som hänt tidigare var 
inte relevant. De vill gärna ha in en så färsk reviderad årsredovisning som möjligt, eftersom 
mycket kan ha hänt efter bokslutet. Banken tittar inte bara på årsredovisningen, utan även på 
företagets nyckeltal, sedan gör banken en egen analys av företagets räkenskaper, för att 
fastställa kreditvärdigheten. 
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Genom deklarationsuppgifterna får samhället information om företagen, och de kräver inte för 
taxeringens skull att årsredovisningen är reviderad. Vid en eventuell skatterevision är det av 
vikt att företagets redovisning är i ordning. (Thorell & Norberg, 2005)  
Skatteverket anser att den största nyttan av revisionen har företaget själv, men är kanske inte 
medvetna om värdet på den. Revisionen är en garanti för en viss lägsta nivå på redovisningen 
och att de mest uppenbara felen är åtgärdade. Revisionsbyrån menar att det vore mer logiskt 
om skatteverket, ifall revisionsplikten avskaffas, i första hand tittar på en årsredovisning som 
inte är reviderad. 
 
En revisors olika uppgifter är att förutom revisionen, granska eventuella oegentligheter och 
brott samt se till att gällande lagstiftning följs. (Andersson, 2005)  
Revisionen upplevs uppskattad enligt Revisionsbyrån, eftersom företagen ser revisionen som 
en hjälp för att få redovisningen rätt och revisorn tar inte ut någon avgift, vid eventuella fel, 
vilket skatteverket gör.  
 
De fyra respondenterna var eniga om revisionens fördelar, att redovisningen är riktig, och 
därigenom kan få en kvalitetsstämpel och upplevas trovärdig. När det gällde argumenten mot 
att ha revision, kom det fram att kostnaden för små AB är hög, men även att regelverket är för 
stort för dem. 
 
 
5.2   Intressenternas syn på revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
Revisionen för företag är till nytta både externt och internt. Internt för att ekonomiska 
problem kan upptäckas och åtgärdas tidigare. Externt fyller den ett syfte för intressenterna till 
företaget. Revisionen höjer kvalitén på redovisningen, och denna skulle vid ett avskaffande 
hotas. (Svanström, 2006)  
Ägaren anser att någon form av kvalitetsstämpel är ett måste vid kontakter med olika 
intressenter, även efter ett avskaffande av revisionsplikten. Revisionsbyrån säger att det är de 
små företagen som ligger i riskzonen, de har inte tid att sköta sin redovisning, tycker att det 
kommer i andra hand eller att det inte är roligt. Ett dilemma kan bli om alla papper läggs i en 
hög, och sedan skall klaras upp när det är dags för bokslutet. Här kan det bli ett problem om 
företaget tänker kortsiktigt och ser denna kostnad som en besparing. Skatteverket ser samma 
risk, och menar att det syns i standarden på redovisningen ifall de har revisionsplikt eller inte.  
 
Nordea & Swedbank menar att det blir svårt att godkänna en kreditansökan utan tillräcklig 
information, samt att ett eventuellt avskaffande kan leda till högre prisuttag eller att det blir 
svårare att få lån. (Aggestam Pontoppidan, 2007)  
Banken är övertygad att de kommer att kräva en revision även i framtiden, men att detta inte 
är något som banken kommer att stå till tjänst med. Enligt Banken kommer villkoren för ett 
företag som inte är reviderat att försämras genom högre räntor och avgifter, eftersom banken i 
de fallen tar en högre risk. Detta kan leda till kostnader som i slutändan motsvarar en revision. 
Banken kommer kanske att förlora volym, men de verkliga förlorarna är företaget, då deras 
enda utväg blir krediter med förhöjd risk.   
 
Revisionsbyrån tror att det blir mer kontakt och fler uppdrag från bankerna. Det kan även leda 
till fler uppdrag vid olika ägarbyten av företag, då köparen kanske vill att vi skall granska 
siffrorna innan ett eventuellt köp. Ägaren kommer, om det blir möjligt i framtiden, att välja 
bort revisionen. Vid olika förändringar i företaget eller ifall exempelvis banken kräver det, 
kommer dock en revision att göras.  
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Revisionen fungerar idag som en hjälp, och det är främst de oaktsamma brotten som beror på 
slarv och okunskap som rättas till vid en revision, vilket leder till att informationen från 
företaget blir trovärdig.  (Halling, 2005)  
Skatteverket, Revisionsbyrån och Banken tror att det kan finnas ett visst incitament att ta upp 
utgifter som inte finns, eller undanhålla vissa kostnader och att det kan bli lättare att se mellan 
fingrarna om revisionsplikten försvinner. Banken och Ägaren menar att en risk kan vara att 
det blir mer fel på grund av slarv och okunskap, vilket inte kommer att rättas till vid 
revisionen, om revisionsplikten avskaffas. Den grova brottsligheten finns redan idag, och där 
menar samtliga respondenter att de som sysslar med detta, kommer även i fortsättningen att 
göra det, och det blir nog ingen större skillnad vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten. 
 
Ett problem är hur kontrollen och insynen i företaget kommer att se ut om revisionsplikten 
avskaffas, och en oren revisionsberättelse ger en anledning till en närmare granskning av 
företaget. (Halling, 2005)  
Skatteverket tror inte att deras granskning kommer se annorlunda ut än den gör idag, men de 
kan behöva granska fler företag, men här sätter skatteverkets resurser ramen.  
 
En revisor tillför företagsekonomisk kompetens, och vid ett eventuellt ekonomiskt krisläge, 
kan revisorn upptäcka problemen i ett tidigare skede än företagaren själv, och på så sätt 
undvika konkurs och borgenärsbrott. (Andersson, 2005)  
Skatteverket anser att en risk är att företagen inte har någon redovisning alls, och släpar efter 
med betalningar vilket i sin tur leder till onödiga avgifter. Ägaren säger att bolagsverket idag 
tar ut en förseningsavgift, som ökar med tiden. Skulle revisionsplikten försvinna finns det en 
möjlighet att företagen inte prioriterar redovisningen, och detta kan i värsta fall leda till 
tvångslikvidation.  
 
I England har revisionsplikten under en tioårsperiod, tagits bort stegvis för företag upp till ett 
visst gränsvärde. (Thorell & Norberg, 2005)  
Enligt Revisionsbyrån ser han inga bekymmer förutsatt att det utförs som i England, han 
menar att då hinner verksamheten ställa om sig till förändringen. En bra början vore att ta tre 
miljoners företagen först, och se hur det faller ut innan en höjning ytterligare sker.  
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5.3   Intressenternas förslag på alternativ till revision 
 
Ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, skulle kunna innebära att revision inte behöver 
utföras varje år, men det blir då mer tidskrävande att samla in all nödvändig information om 
företaget. (Eriksson, 2007)  
Revisionsbyrån har funderingar kring detta, med att en revision kan utföras vartannat år, men 
påpekar samtidigt likt Skatteverket att revisionen är en kvalitetsstämpel för företaget. 
Däremot måste företaget kunna intyga sina siffror vid en eventuell granskning.  
 
Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, finns risken att revisionen blir dyrare, och 
kostnaden för rådgivning kommer att öka. (Eriksson, 2007)  
Ägaren och Banken, anser att fler skulle kunna utföra revisorns uppgifter, där samma person 
kunde sköta både den löpande redovisningen och bokslutet, samt har möjligheten att fälla det 
sista godkännandet. Ägaren anser att det skulle kunna räcka med en redovisningskonsult, som 
sköter hela processen. Banken menar att det är priset en företagare är ute efter, samt att det 
skall vara mindre tidskrävande. Skatteverket tror att det skulle kunna finnas olika sätt att lösa 
kostnaden för revisionen. Anses revisionen som viktig kunde den subventioneras, exempelvis 
genom att företaget betalar mindre skatt om en revisor anlitats. 
 
Idag saknas en bolagsform som i strukturen är likt ett AB, men med ett personligt ansvar. Då 
skulle kravet på kontroll kunna sänkas, men dock skall revisionen finnas kvar i mindre AB. 
(Eriksson, 2007)  
De internationella redovisningsstandarderna slår hårt mot de små AB. (Thorell & Norberg, 
2005) Revisionsbyrån, Skatteverket och Banken, är inne på att förenklingar för företagen, 
vore önskvärt. EU: s regler anses som alltför omfattande för de små AB, och ett förenklat 
regelsystem kunde införas, även regelverket runt själva revisionen kunde förenklas. 
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6.  Slutsatser 
 

I detta, vårt avslutande kapitel, kommer vi att dra slutsatser som baseras på de resultat som 
framkommit i tidigare kapitel. Vi kommer att reflektera över vad vi borde ha gjort 
annorlunda, samt vad vi anser är intressant för vidare studier på området. Vi hoppas att 
läsaren efter detta kapitel har fått en förståelse för vilka föreställningar vi funnit om 
revisionspliktens avskaffande, och de effekter som förväntas uppstå. 
 
 
6.1 Diskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på olika intressenters syn på revisionsplikten, och 
dess eventuella avskaffande. Vi har utgått från intressentmodellen och plockat ut intressenter 
som vi ansåg viktigast till det ämnesområdet som skulle undersökas. Skatteverket, en bank, en 
revisionsbyrå samt en ägare till ett företag valdes. Fokus sattes på vad intressenterna ansåg 
om, revisionspliktens nytta/syfte idag, möjliga konsekvenser om den avskaffas, och hur de 
eventuellt kommer att reagera vid ett avskaffande. En del tänkvärda förslag till framtida 
lösningar, kom fram i undersökningen, samt alternativa lösningar på hur dagens revisionsplikt 
skulle kunna anpassas bättre till de små AB.   
 
Vår undersökning visar att revisionsplikten inte fyller samma syfte för de små AB, eftersom 
ägaren/företagsledaren har full insyn i företaget, och att det endast skulle vara motiverat med 
revision vid olika specifika situationer eller händelser. Kostnaden för små AB blir stor, om 
tiden inte finns, för att sköta varken den löpande redovisningen eller årsredovisningen. Här ser 
vi en risk vid ett eventuellt avskaffande med att företaget slarvar och låter sin redovisning 
släpa efter, och till slut tappar företaget kontrollen över situationen och reder inte ut den. 
Denna oro framkom även i vissa intervjuer.  
Ett alternativ anser vi vore att sänka kravet på den som skall genomföra revisionen för små 
AB, vilket kan leda till att kostnaden för företaget sjunker. Men att ta bort revisionsplikten 
vore olyckligt, eftersom den symboliserar en kvalitetsstämpel för företaget. Kostnaden tror vi 
inte blir så mycket lägre, om den slås ut över en längre tidsperiod, eftersom det tar mer tid att 
revidera ett företag, om det inte görs kontinuerligt. Till detta får läggas högre avgifter och 
räntor som skulle kunna bli en möjlig konsekvens, om revisionsplikten avskaffas. 
 
Något som vi också fann i vår undersökning, var att om revisionsplikten avskaffas kan vissa 
se det som en möjlighet att smyga in kostnader som inte görs idag. Alltså fungerar revisionen 
preventivt, men den grova ekonomiska brottsligheten skulle inte påverkas nämnvärt. 
Okunskap och slarv ses också som en vanlig anledning till att det blir fel, och här hjälper 
revisionen företaget att hitta de flesta felen, innan skatteverket gör det och på så vis undviks 
dyra avgifter.   
 
Alla intressenter har någon nytta av en revision, men i vår undersökning kom vi fram till att 
den allra största nyttan har olika typer av kreditgivare och samhället. Vi är ganska övertygade 
om att kreditgivarna även i framtiden kommer att kräva en revision, för att kunna bevilja en 
kredit, men hur den processen kommer att se ut återstår att se. 
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Eftersom skatteverket baserar sitt skatteunderlag på reviderade siffror, tror vi att de kommer 
att bli tvungna att utöka antalet företag som skall granskas. Idag får de insyn och kontroll på 
företagets bekostnad, genom att revisionen är lagstadgad. Som det ser ut idag är det ett litet 
antal företag som kontrolleras, och detta leder till att fler felaktigheter lätt kommer att släppas 
igenom om revisionsplikten avskaffas. Revisionsbyråerna blir vid ett eventuellt avskaffande, 
tvungna att lägga om sin verksamhet till ännu mer konsultverksamhet och rådgivning än vad 
den är idag. Men vår undersökning visade att det inte verkar finnas någon oro över detta så 
länge förändringen sker stegvis. 
 
Något som vi reagerade på var att ingen av respondenterna, var direkt insatta i 
revisionspliktens eventuella avskaffande. Revisionsbyrån hade dock tagit del av debatten, 
genom att han hade läst om den, men inte direkt fördjupat sig i ämnet. Det framkom i 
samtliga intervjuer att frågan behandlas på central nivå, och att direktiv kommer när det 
kräver vissa förändringar inom verksamheten. 
 
Den slutsats som vi kan dra av vår undersökning, är att kostnaden har en mycket stor 
avgörande roll för om de små AB kommer att fortsätta att revidera eller inte. Revisionen anser 
vi är till nytta för företaget och dess intressenter. Det skulle vara mer ändamålsenligt om 
reglerna gjordes enklare, eller att en ny typ av företagsform togs fram som är anpassad till de 
små AB, med ett större personligt ansvar. Kan det genom förenklade regler, och att det skulle 
räcka med endast en person som besitter rätt kunskap, för att godkänna redovisningen, skulle 
kostnaden kunna hamna på en nivå som gör det motiverat för en ägare att revidera sitt företag. 
Ägaren kan då se en nytta för egen del, genom att redovisningen är i ordning, och framförallt i 
kontakt med olika intressenter som ser revisionen som en kvalitetsstämpel.  
 
 
6.2 Kritisk granskning 
 
Vi har valt att endast intervjua en person från varje intressentgrupp, som vi ansåg var 
relevanta för vår undersökning. Eftersom vår undersökning är en kvalitativ studie, var vår 
avsikt inte att kunna generalisera intervjupersonernas svar i den stora populationen. Vi är 
medvetna om att svaren kunde ha sett annorlunda ut om vi valt att intervjua andra personer på 
samma företag, eller valt andra företag i samma bransch. Det är därför inte säkert att resultatet 
hade blivit det samma om andra personer genomfört studien på samma sätt. Litteraturen vi 
valt i vår referensram, är av blandad karaktär, och det var svårt att hitta ny litteratur inom 
ämnet. Detta har gjort att vi har tittat mycket på artiklar, där författarnas åsikter, och 
ställningstagande angående revisionsplikten kan ha betydelse, men vi har försökt att ha detta i 
åtanke när vi använt oss av informationen. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Under arbetsprocessen, har vi kommit fram till att en möjlig lösning på revisionsplikten skulle 
kunna vara en ny bolagsform. Med struktur likt ett AB, men med ett större personligt ansvar, 
och med förenklade regler som är anpassat till små AB.   
Frågan som kan ställas är då – hur skulle en ny bolagsform med ett större personligt ansvar 
kunna se ut för små AB?



 

 

Källförteckning 
 
Aggestam Pontoppidan, C. (2007). När revisionsplikten avskaffades i Danmark. Balans, 
2007(2). 
 
Andersson, P-O. (2005). Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll 
revisionsplikten. Balans, 2005(4). 
 
Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori. Malmö: Liber. 
 
Bruzelius, L. H., & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dahlqvist, A-L., & Elofsson, S. (2002). Bokföringsbrott och Bokföringslagen. Stockholm: 
Norstedts juridik. 
 
DiPiazza, S. (2005). Förändringar är bra för revisorsyrket. Balans, 2005(12). 
 
Ekedahl, A., Selander, E., & Markstedt, K. (2007). Bankerna vill ha reviderade 
årsredovisningar. Balans, 2007(2). 
 
Eriksson, S. (2007). Är revisorsrollen i balans?. Balans, 2007(1). 
 
FAR. (2005). FAR: s samlingsvolym. Stockholm: FAR Förlag 
 
Halling, P. (2005). Revisionen fyller en viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten. Balans, 
2005(5). 
 
Halling, P. (2005). Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer. Balans, 2005(5). 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jerlinger, G. (1996). Revisorn. Stockholm: Bilda. 
 
Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 
Liber. 
 
Johansson, S-E., Häckner, E., & Wallerstedt, E. (2005). Uppdrag revision. Stockholm: SNS 
Förlag. 
 
Justitiedepartementet. (2006). Utredning om revisorer och revision. Kommittédirektiv, 
2006(06:128). 
 
Marklund, K., Engström, C., & Åström, K. (1996). Nationalencyklopedin. Höganäs: Wiken. 
 
Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn. Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Precht, E. (2006). Revisorn är guld värd. Balans, 2006(11). 
 
Precht, E. (2007). Han skall utreda branschens framtid. Balans, 2007(2). 



 

 

 
Precht, E. (2007). Bra med fokus på kontroll. Balans, 2007(2). 
 
Regeringen. (2005). Förenklade redovisningsregler mm. Proposition, 2005(06:116). 
 
Ström, P. (2005). En börda för de små företagen. Dagens nyheter, 2005(4 oktober). 
 
Suneson, B. (2005). Svårare för bolag utan revisor. Svenska Dagbladet Näringsliv, 2005. 
 
Svanström, T. (2006). Lagstadgad revision? JA, om företagen får bestämma!. Uppsats Umeå 
Universitet, 2006. 
 
Thorell, P. (2003). Företagens redovisning. Uppsala: Iustus. 
 
Thorell, P., & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Svenskt Näringsliv, 
2005.  
 
Wedberg, B. (2006). Ny vägledning från bokföringsnämnden. Redovisningskonsulten, 
2006(8). 
 
Intervjuer 
 
Bengtsson Katarina Skatteverket 21 mars, 2007 kl 14.00 
 
Gustavsson Bengt, Tröingebergs Golv AB 30 mars, 2007 kl 14.00 
 
Sundberg Håkan, Ernst & Young 4 april, 2007 kl 15.00 
 
Lilja Hans, Nordea 18 maj, 2007 kl 15.00 
 
Allgulin Staffan, Nordea 18 maj, 2007 kl 15.00 
 
Internet 
 
[1] http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062, 18 april, 2007 
[2] 
http://www.skatteverket.se/download/18.7459477810df5bccdd4800015351/skvverkshinrikt.p
df, 21 mars, 2007 
[3] http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Press_Fakta, 4 april, 2007 
 
[4] http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY_Fakta, 4 april, 2007 
 
[5] http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/OM_EY_varderingar, 4 april, 2007 
 
[6] http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY, 4 april, 2007



 

 

Bilagor 
 
1. Intervjufrågor 
 
1.1  Intervjuguide till företag 
 
Allmänna frågor 
 
1.  Vilken befattning har du på företaget? 
2.   Hur länge har du arbetat där? 
3.   Hur många anställda har företaget? 
4.  Vilken omsättning har företaget? 
5.  Varför valde ni att starta ett aktiebolag? 
6. På vilket sätt har Ni tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för vissa AB? 
7.  Hur höga kostnader har ni för revision? 
 
Revisionens betydelse 
 
1.  Anser ni att nyttan med revision överstiger kostnaden för ert företag? 
2.  Vilket syfte fyller revisionen för erat företag? 
3.  Vilka anser ni har mest nytta av revisionen? (ex. Företag, Bank, Skatteverket) 
4.  Är revisionen uppskattad eller känns den som ett tvång? 
5.  Hur bidrar revisionen till att årsredovisningarna blir mer trovärdiga? 
6.  Vilket är det största argumentet för att ha revision i små AB i Sverige? 
7.  Vad ser ni för argument mot revision i små AB i Sverige? 
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
1.  Vad anser ni om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små AB? 
2.  Om revisionsplikten avskaffas, kommer du fortfarande att anlita en revisor för revision? 
3.  Till vilken typ av tjänster i så fall? 
4. Tror ni att era intressenter skulle ha mindre förtroende för företaget om det inte var 

reviderat? 
5.  Vad ser ni för risker med ett avskaffande av revisionsplikten? 
6.  Vilka alternativa lösningar ser du på ett avskaffande av revisionsplikten? 
7. Tror du att det kan bli aktuellt med andra former av kvalitetssäkring för att säkerställa 

informationen? 
8. Hur ser ni på problemet med den ekonomiska brottsligheten, vid ett avskaffande av 

revisionsplikten? 
 
Har ni några övriga synpunkter om revisionens roll och revisionsplikten? 
Kan vi kontakta er om vi skulle behöva mer information senare? 



 

 

1.2  Intervjuguide till bank 
 
Allmänna frågor 
 
1. Vilken befattning har du på banken? 
2. Hur länge har du arbetat där? 
3. Vad har du för arbetsuppgifter? 
4. Hur stor andel av era kunder är små AB? 
5. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för vissa AB?  
 
Revisionens betydelse 
 
1. Hur ser du på ett företags nytta att anlita en revisor gentemot kostnaderna? 
2. Vilket syfte fyller revisionen för Er? 
3. Vilka anser ni har mest nytta av revisionen? (ex. Företag, Bank, Skatteverket) 
4. Hur bidrar revisionen till att årsredovisningarna blir mer trovärdiga? 
5. Vilken typ av information använder ni er av vid kreditbedömning av små AB? 
6. Finns det några alternativa krav som kan ställas, förutom reviderade årsredovisningar? 
7. Hur ofta tar ni kontakt med revisorn, angående det berörda företaget? 
8. Vilket är det största argumentet för att ha revision i små AB i Sverige? 
9. Vad ser ni för argument mot revision i små AB i Sverige? 
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
1.  Vad anser ni om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små AB? 
2. Hur hämtar ni och säkerställer information vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten? 
3. Kan det innebära att företag får betala högre ränta och avgifter, ifall en revision ej 

utförts? 
4. Kommer ni att kräva reviderade årsredovisningar när revisionsplikten avskaffas, för 

mindre AB som vill låna pengar? 
5. Hur värderas en personlig relation som ni har med kredittagarna i en kredit situation? 
6. Vad ser ni för risker med ett avskaffande av revisionsplikten? 
7. Vilka alternativa lösningar ser du på ett avskaffande av revisionsplikten? 
8. Tror du att det kan bli aktuellt med andra former av kvalitetssäkring för att säkerställa 

informationen? 
9. Hur ser ni på problemet med den ekonomiska brottsligheten, vid ett avskaffande av 

revisionsplikten 
 
 
Har ni några övriga synpunkter om revisionens roll och revisionsplikten? 
Kan vi kontakta er om vi skulle behöva mer information senare? 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Intervjuguide till Skatteverket 
 
Allmänna frågor 
 
1.  Vilken befattning har du på skatteverket? 
2.  Hur länge har du arbetat på skatteverket? 
3.  Vad har du för arbetsuppgifter? 
4. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för vissa aktiebolag? 
 
Revisionens betydelse 
 
1.  Hur ser du på ett företags nytta att anlita en revisor gentemot kostnaderna? 
2.  Hur bidrar revisionen till att årsredovisningarna blir mer trovärdiga? 
3.  Vilka anser ni har mest nytta av revisionen? (ex. Företag, Bank, Skatteverket) 
4.  Hur viktig är de små AB revision när ni granskar företagen?  
5. Hur ofta tar ni kontakt med revisorn, angående det berörda företaget? 
6.  Vilket är det största argumentet för att ha revision i små AB i Sverige? 
7.  Vad ser ni för argument mot revision i små AB i Sverige? 
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
1. Vad anser ni om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt för små AB? 
2. Hur hämtar ni och säkerställer information vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten? 
3.      Vad ser ni för risker med ett avskaffande av revisionsplikten? 
4. Vilka alternativa lösningar ser du på ett avskaffande av revisionsplikten? 
5. Tror du att det kan bli aktuellt med andra former av kvalitetssäkring för att säkerställa 

informationen?  
6.  Finns det andra sätt att minska bördan för företagen än att avskaffa revisionsplikten? 
7. Hur ser ni på problemet med den ekonomiska brottsligheten, vid ett avskaffande av 

revisionsplikten? 
 
 
 
Har ni några övriga synpunkter om revisionens roll och revisionsplikten? 
Kan vi kontakta er om vi skulle behöva mer information senare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 Intervjuguide till revisionsbyrå 
 
Allmänna frågor 
 
1. Är du en auktoriserad eller godkänd revisor? 
2. Hur länge har du arbetat som revisor? 
3. Vilka arbetsuppgifter har du? 
4. Hur stor del av era kunder är små AB? 
5. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för vissa AB?  
6. Till vilken kostnad uppgår en revision till? 
 
Revisionens betydelse 
 
1.  Hur ser du på ett företags nytta att anlita en revisor gentemot kostnaderna? 
2. Vilket syfte fyller revisionen för ett företag? 
3. Vilka anser ni har mest nytta av revisionen? (ex. Företag, Bank, Skatteverket) 
4. Är revisionen uppskattad eller känner kunden enbart att det är tvång? 
5. Hur bidrar revisionen till att årsredovisningarna blir mer trovärdiga? 
6. Vilket är det största argumentet för att ha revision i små AB i Sverige? 
7. Vad ser ni för argument mot revision i små AB i Sverige? 

Revisionspliktens eventuella avskaffande 
 
1.  Vad anser ni om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små AB? 
2.  Vilka förändringar innebär avskaffandet av revisionsplikten för ert arbete? 
3.  Vilka AB anser Du ska omfattas av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt? 
4. Hur tror du att det kommer att påverka dina klienters företag ur kreditgivare eller andra 

intressenters synvinkel? 
5. Vilka ekonomiska effekter tror du en avskaffad revisionsplikt får för dina klienter? 
6.  Vad ser ni för andra risker med ett avskaffande av revisionsplikten? 
7.  Vilka alternativa lösningar ser du på ett avskaffande av revisionsplikten? 
8. Tror du att det kan bli aktuellt med andra former av kvalitetssäkring för att säkerställa 

informationen? 
9.  Hur ser Du på revisionens roll i framtiden?  
10. Hur ser ni på problemet med den ekonomiska brottsligheten, vid ett avskaffande av 

revisionsplikten? 
 
 
Har ni några övriga synpunkter om revisionens roll och revisionsplikten? 
Kan vi kontakta er om vi skulle behöva mer information senare? 
 
 
 


