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Sammanfattning

Titel: Avskaffandet av Revisionsplikten för mindre bolag - Hur kommer det påverka berörda 
intressenter?

Författare: Asmir Celic, Damir Ibrahimovic, Carlos Martinez

Utgivningsdatum: VT2009

Handledare: Gunnar Wahlström 

Regeringen beslutade 2006 att en utredning skulle se över revisionsplikten för små företag för 

ett eventuellt avskaffande. Idag måste alla svenska företag upprätta reviderade räkenskaper 

enligt revisionsplikten, men vid avskaffandet kommer revisionen vara frivillig. Idag är det 

endast Sverige och Malta som har kvar revisionsplikten inom EU. 

Vårt syfte med avhandlingen är att se hur avskaffandet av revisionsplikten kommer att 

påverka redovisningsbyråer, mindre företag, banker samt skatteverket. Undersökningen är 

genomförd med en kvalitativ metod där vi intervjuade utvalda respondenter. För att 

säkerställa responsen från våra respondenter på ett korrekt sätt har vi spelat in intervjuerna 

med deras tillåtelse och senare transkriberat intervjuerna.

De företag som väljer att avstå från revision kommer ha stora svårigheter att få krediter 

beviljade utan reviderad finansiell information eftersom bankernas krav på information 

kommer inte att förändras enligt våra respondenter. Redovisningsbyråer kommer erbjuda nya

produkter och tjänster som troligtvis kommer att accepteras av bankerna vid 

kreditbedömningsprocessen. 

Enligt våra respondenter så kommer nog de flesta företag att välja att ha kvar revisionen

frivilligt för att behålla kvalitetsstämpeln samt möjligheten att enklare få krediter beviljade.

Nyckelord: revisionsplikten, avskaffande, utredning, finanskris, revisor, redovisningsbyrå, 

revision  
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Abstract 

Title: The abolition of the Audit duty in the smaller companies - How will it affect the inter-

ested parties

Author: Asmir Celic, Damir Ibrahimovic, Carlos Martinez 

Release Date: 2009 

Supervisor: Gunnar Wahlström 

The government decided in 2006 that an investigation would review the audit requirement for 

small companies for the possible abolition. Today, all Swedish companies prepare audited 

accounts in accordance with audit requirements, but the abolition audit will be voluntary. To-

day, only Sweden and Malta have the audit obligation in the EU. 

Our aim with the thesis is to see how the abolition of the audit duty will affect the accounting 

firms, smaller firms, banks and the Treasury. The investigation is carried out by a qualitative 

method in which we interviewed selected respondents. To ensure feedback from our respon-

dents in a proper manner, we have recorded interviews with their permission and then later 

transcript the interviews. 

The companies that choose to abstain from the audit will have great difficulty in obtaining 

credit granted without audited financial information, as the banks demand for information will 

not change according to our respondents. Accounting firms will offer new products and ser-

vices likely to be accepted by banks in the credit assessment process. 

According to our respondents, probably most companies will choose to retain the audit volun-

tarily to maintain the quality stamp and the possibility of easier credit granted.

Keywords: audit requirements, removal, investigation, financial, accountant, accounting firm, 

audit
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1. Inledning

Uppsatsen inleds med en problembakgrund för att beskriva en kort sammanfattning om de tre 

stora finansiella kriser: Kreugerkraschen, 1900-talets finansiella kris och dagens 

subprimekris. Problembakgrunden leder fram till att ge en formulering av en 

problemdiskussion där betydelsefulla aspekter och perspektiv på ämnet tas upp. Diskussionen 

efterföljs av en problemformulering. Revisionsplikten infördes redan då Kreugerkraschen 

ägde rum och har sedan utvecklats med tiden.

1.1 Bakgrund

Grunden till finanskrisen under 1930-talet började med en person vars namn var Ivar Kreuger. 

Han var en utbildad civilingenjör som startade byggbolaget Kreuger & Toll tillsammans med 

Paul Toll som expanderade och blev lönsamt. Kreuger förvärvade ett flertal tändsticksfabriker 

där vissa fabriker var ägda av Kreugers far. Detta ledde till att Kreuger skapade sig en

monopol position i Sverige som sedan expanderade internationellt. Strategin som Kreuger 

använde sig av för att uppnå internationell monopol position, var att man erbjöd lån till de 

regeringar som hade stora behov av kapital i utbyte mot att inneha monopol.1 Lånen som 

Kreugerkoncernen gav ut var kapitalandelslån, en blandning av obligation, preferensaktie och 

skuldebrev. 

Kreugers expansion blev betydelsefull för världsekonomin där flera intressenter blev 

beroende av företaget på grund av de stora summor som lånades ut. Vid den tiden var kravet 

på revisorsgranskade räkenskaper inte lika strikta som idag. Det förekom allvarliga 

bokföringsfel till Kreugerkoncernens fördel som Kreuger troligen var medveten om. 2

New York-börsen kraschade 1928 vilket ledde till ett införande av en samlad redovisning 

vilket påverkade Kreuger finansiellt, som senare tog självmord i Paris 12 mars 1932. Det 

uppstod enorma förluster för Kreugerkoncernen efter hans död, eftersom koncernen var högt 

belånad. Finansiärerna sa upp lånen samtidigt som innehavarna av kapitalandelslånen endast

                                               
1 Arlebäck, Sven Olof, Kreugerkraschen (2000) s. 21
2 Aktiespararen nr.8, augusti, (2008) s. 64
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kunde få utbetalning efter att övriga borgenärer hade fått full ersättning, vilket inte var 

möjligt. Detta resulterade till en allvarlig likviditetskris där värdet på aktierna sjönk. Denna så 

kallade Kreuger-kraschen medförde en internationell depression. Riskkapitalmarknaden 

påverkades negativt och hade kunnat undvikas om kontrollen av börsnoterade företag hade 

gjorts bättre. Kravet på obligatorisk revisorsgranskning och lagändringar inom 

redovisningsområdet infördes för att inte en liknande händelse ska uppstå igen. I slutet av

1960-talet förbjöds kapitalandelslån samt vinstandelslån eftersom dessa lån liknade 

rösträttslösa aktier. Från och med 1 juli, 2007 blev dessa lån tillåtna igen eftersom man ansåg

att bolag ska få använda sig av de finansieringsformer de anser vara lönsammast, utan att 

intressenter utsätts för oacceptabla risker. 3

Fram till början av 1990-talet befann sig Sverige som många övriga länder under 

högkonjunktur. Det fanns stora tillväxtmöjligheter som gav upphov till ökad investering och 

en expansiv kreditgivning. Den ökade kreditexpansionen var möjlig på grund av

konkurrensen mellan långivare och ett skattesystem som bidrog till att hålla räntorna nere, 

detta gynnade låntagarna.  Under denna tid hade Sverige en fast växelkurs med en 

devalveringshistoria samtidigt som en expansiv finanspolitik bidrog till ökade löner och 

inflation. Detta bidrog därmed till en ökad konsumtion och man började leva utöver sina 

tillgångar.

Lägre räntor i utlandet medförde att kapitalutflödet i Sverige ökade, vilket bidrog till ökade 

investeringar i utlandet som till exempel Tyskland. Denna upplåning skedde med hjälp av 

svenska banker, som krävde aktier och fastigheter som säkerhet. Fastighetsvärdet var 

beroende av att investeringar fortsatte att stiga, vilket kunde påverka Sverige vid fluktuationer 

i utlandet. 

Men vid 1990 – talets början så vände ekonomin neråt, vilket medförde att efterfrågan och 

exporten minskade samtidigt som löner fortsatte att öka. Världsekonomin överhettades vilket 

resulterade i att många centralbanker började höja räntorna därmed även Sveriges och 

Tysklands. Detta ledde till att investeringarna i Europa minskade överlag. Den skattereform 

som kom i början av -90-talet gjorde att höginkomsttagare fick ökad disponibel inkomst 

medan staten fick stå för kostnaden som medförde att statens upplåningskostnad övergick på 

                                               
3 Arlebäck, Sven Olof, Kreugerkraschen (2000) s. 26-36
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hushållens bekostnad. Den höjda räntan resulterade att hushållen ökade sin sparkvot vilket i 

sin tur gjorde att efterfrågan på varor minskade och arbetslösheten var ett faktum. Riksbanken

höjde år 1992 räntan till rekordhöga 500 %, detta gjorde situationen värre. Syftet var att 

stoppa deprecieringen av den svenska valutan. Denna räntechock hotade fastighetsbolagen 

och finansbolagen men även hela svenska bankväsendet. Ganska snart fick staten ingripa och 

hjälpa de krisdrabbade bankerna. Dessa faktorer och själva krisen bidrog ganska snabbt till en 

ökad stadsskuld. Staten gjorde några motverkande åtgärder så som att privatisera offentliga 

verksamheter och öka de offentliga utgifterna i syfte att stimulera ekonomin.4  

Dagens subprimekris påminner väldigt mycket om 1990-talets kris på grund av den höga

kreditgivningen som var den främsta och ledande faktorn till krisens uppkomst. Krisen 

började i USA där krav för lån var allt för låga och en allt för mild lagstiftning. Lånen 

användes främst för köp av fastigheter, så kallade subpremielån. Detta bidrog till att 

fastighetspriser och tillgångar steg snabbt i värde. Hushållen uppmuntrades att låna kapital i 

syfte att investera och köpa fatigheter men som även utnyttjades för att skapa snabba vinster. 

Ekonomin överbelastades och priser på fastigheter började sjunka på grund av att efterfrågan 

minskade. De som ville göra snabba vinster kunde inte betala tillbaka lånen, då det bidrog till 

en ökad sparkvot bland hushållen och en negativ ekonomisk spiral. Arbetslösheten ökade och

låntagarna fick sina fastigheter beslagtagna av bankerna som var mindre värda än i 

utgångsläget. Bankerna tog även över obligationer som senare skulle falla i värde och alla

dessa faktorer bidrog gemensamt att bankerna led av stora förluster. 

Anledning till att krisen spreds till andra länder var för att utländska investerare har investerat 

i USA, däribland främst oljeländer samt Kina. Detta medförde till ökat kapital i omlopp på 

den amerikanska marknaden. USA:s regering tog åtgärder som skulle hjälpa de krisdrabbade 

bankerna genom krispaket på flera miljarder dollar. Banker som Lehman Brothers drabbades

väldigt hårt av fallande obligationspriser som vidare drabbade andra banker runtom i världen. 

Svenska Swedbank förlorade miljardbelopp i form av kundfodringar samtidigt som flertalet

banker gjort investeringar i t.ex. Baltikum då deras ekonomi har nästan tvärnitat.5 Denna 

finansiella bubbla har drabbat Sverige hårt med ökade varsel och med en dyster framtidstro.6

                                               
4 Schön, (2007) s. 503-516
5 E24, www.e24.se 
6 Wikipedia, www.wikipedia.com   
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I båda kriserna ser man ett tydligt mönster av allt för hög kreditexpansion och 

utlandsinvesteringar och hur det påverkar den egna hemmamarknaden. 

Regeringen föreslog i september 2006 en utredning att avskaffa revisionsplikten då företag 

måste minst uppfylla två av EU:s maxvärde som motsvarar följande kriterier: en 

balansomslutning på 41,5 mkr, 83 mkr i nettoomsättning och maximalt ha 50 anställda. Dessa 

bestämmelser träder i kraft från och med 1 juli 2010.7

1.2 Problemdiskussion

Alliansen vill att företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk ska 

minskas med 25 procent fram till år 2010 och avskaffandet av revisionsplikten finns i 

budgetpropositionen. En anledning till dessa minskade kostnader är för att det ska bli enklare 

och lönsammare att vara företagare.8

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att företag hur som helst måste leva upp till 

de krav som till exempel skatteverket ställer. Han menar att avskaffandet av revisionsplikten 

för små företag är en viktig signal för entreprenörerna som inte behöver oroa sig. Sven vill 

värna, lyfta fram och stimulera tillväxten av småföretagen eftersom det är där jobben skapas 

samt som välfärden utvecklas. Det måste bli mer lönsamt att arbeta, billigare och lättare att 

anställa personal för att skapa ökat utbud av jobb vilket ökar flexibiliteten på den svenska 

arbetsmarknaden. När revisionsplikten avskaffas får småföretagen frihet att välja de 

redovisnings- och revisionstjänster de efterfrågar. Undantag får sålunda göras för onoterade 

företag som överskrider högst ett av tre gränsvärden avseende balansomslutning, 

nettoomsättning respektive antal anställda. 9

Dagens finanskris men även kallad subprimekrisen, har medfört en nedgång i efterfrågan i 

världsekonomin. För länder som Sverige som har en liten öppen ekonomi och är finansiellt 

integrerad och väldigt beroende av handel med omvärlden får omedelbara konsekvenser. I 

budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen flera offensiva åtgärder för att möta 

                                               
7 Svenska Bankföreningen, www.bankforeningen.se
8 Balans, (2006) nr.11 s. 21
9 Ibid s. 21
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konjunkturnedgången. Satsningarna gäller jobb och företagande, forskning och infrastruktur 

för framtiden samt en förstärkning av välfärden.

Regeringen presenterade i december 2008 åtgärder för jobb och omställning på sammanlagt 

8,4 miljarder kronor för 2009. Den 29 januari föreslog regeringen också att arbetsgivare i 

vissa fall ska få uppskov med sina skattebetalningar. Denna satsning uppskattas kosta 460 

miljoner kronor. För att dämpa effekterna på jobben och de centrala delarna av välfärden 

föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn. Dessutom kommer resurserna till 

arbetsmarknadspolitiken förstärkas. Regeringen satsar totalt 45 miljarder respektive 60 

miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen. 10

Regeringens förslag11:

 Idag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor men utredningen 

föreslår att bara knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt.

 Idag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas.

 Idag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att 

betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet.  I dessa fall 

så ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. Utredningen föreslår att 

dessa bestämmelser upphävs.

 Idag väljs en revisor för en period av 4 år. Utredningen föreslår att mandattiden kortas 

till 1 år.

 Idag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen 

föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen 

och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla 

utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta. 

                                               
10 SOU 2008:32, s.13, 16-17
11 Ibid s.17
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 Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och 

tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 

2010. 

 Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar 

med 5,8 miljarder kronor om året.

Med bakgrund av denna problemdiskussion väljer vi följande forskarfråga; 

Vad anser banker, redovisningsbyråer, företag samt skatteverket om avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag och hur kommer det att påverka dem?
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1.3 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att se hur avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka de 

berörda intressenterna.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att i denna uppsats avgränsa oss till 4 olika intressentgrupper; redovisningsbyråer, 

banker, skatteverk, och företag. Vi anser det vara mest relevant att studera dessa studieobjekt

eftersom de kommer påverkas mest i samhället efter avskaffandet revisionsplikten för mindre 

företag. Vi avgränsar oss på grund av den tillgängliga tiden till förfogande samt att det hade 

varit svårt skapa en bra överblick hur alla påverkade intressenter i Sverige hade berörts av 

avskaffandet av revisionsplikten. Dessutom valde vi dessa intervjuobjekt på grund av den 

geografiska närheten till dem och deras vilja att medverka i studien.

Vi valt att inte gå mer djupgående i en jämförelse mellan olika nationer och hur de hanterade 

avskaffandet av revisionsplikten. Möjligheten att skapa en bra kartläggning och jämförelse 

mellan nationerna är ur tidsperspektiv och tillgänglig information bristfällig, därför väljer vi 

istället att lägga fokus endast på Sverige. Danmark kommer vi bara nämna kort för att vi anser 

att den kan ge indikationer hur avskaffandet kan få i Sverige då länderna har mycket 

gemensamt med varandra. 
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2. Metod

I det här kapitlet kommer vi att redogöra vårt metodologiska ställningstagande som kvalitativ 

och kvantitativ metod samt validitet och reliabilitet med flera. Därefter presenteras 

undersökningens utformning och genomförande av respondenterna till intervjuerna samt hur 

vår primär- och sekundärdata har bearbetats.

2.1 Tre Olika angreppssätt

2.1.1 Induktion

Induktionsmetoden innebär att information samlas in och skapar regler som skall funktionera 

som teori i avhandlingen. Att följa den induktiva metoden brukar kallas att följa 

upptäckandets väg då utgångspunkten blir empiri.12 Detta arbetssätt innebär att slutsatser 

försöker dras från empirin.13

2.1.2 Deduktion

Om undersökningen är genomförd med deduktionsmetoden, innebär det att undersökningen 

har utgått från teorin för att göra hypoteser och därefter till empirin. Att efterfölja och utföra 

undersökningen med denna metod brukar kallas att följa bevisandets väg.14

                                               
12 www.wikipedia.com
13 Lundahl, (1999) s. 40
14 www.wikipedia.com
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2.1.3 Abduktion

Abduktion är en blandning av induktion och deduktion. Abduktions metoden används oftast 

för att inte låsa in sig på någon av de tidigare nämnda metoderna.15

Vi har valt att följa den abduktiva metoden då vi anser att man på så vis skapar bäst förståelse 

för verkligheten och som ökar vår uppsats trovärdighet.

2.2 Reliabilitet

En upprepning av undersökningsresultatet är väldigt väsentligt för att kunna bekräfta 

resultatet. Reliabiliteten kan beskrivas på detta sätt, om man har utgått från samma 

tillvägagångssätt samt uppfyllt övriga förutsättningar. Det är svårare att uppnå samma eller 

liknande resultat med en kvalitativundersökning än med en kvantitativundersökning då 

interaktionen mellan människor inte är densamma. Vanliga orsaker för att det inte uppnås 

samma resultat är till exempel på grund av tidsskillnaden, situationen och platsen. Världen är i 

ständig förändring då inte ens ursprungs undersökare kan uppnå samma resultat. För att 

bedöma värdet av en kvalitativundersökning bör man närmare undersöka validiteten i 

undersökningen.16   

2.3 Validitet

Validitet är när man verkligen mäter något man avser att mäta, men detta är ingen 

självklarhet. Slumpen samt olika störningar kan medföra att resultatet blir snedvridet eller 

felaktigt på grund av att den har baserats på något annat än vad undersökningen avsett att 

mäta.17 Validitet handlar om trovärdighet vilket innebär hur resultatet speglar samhället, vilket 

även kallas för intern validitet. Graden av generaliserbarhet brukar benämnas som extern 

validitet.18

                                               
15 www.wikipedia.com
16 Christensen, Lars, Haglund, Lars & Engdahl, Nina, Marknadsundersökning (2007) s. 308
17 Ibid. s. 215
18 Ibid. s. 309
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2.4 Kvantitativ och Kvalitativ metod

Den kvantitativa metoden kännetecknas när data samlas in och analyseras för att få en bild av 

verkligheten.  Data prövas med hypoteser för att sedan dra slutsatser om verkligheten. Den 

kvantitativa metoden har högre reliabilitet än den kvalitativa metoden, då undersökningen kan 

enklare upprepas.19

Den kvalitativa metoden kännetecknas istället av bland annat personliga intervjuer, 

telefonintervjuer där färre respondenter intervjuas. Intervjuaren kan mer djupgående diskutera 

och få en bredare kunskap om problemet samt möjligheten att be respondenten att förklara 

hans svar mer ingående. Validiteten är högre i en kvalitativ undersökning än i den 

kvantitativa.20

Denna uppsats vill utforska mer ingående vad valda och berörda intressenter anser om 

avskaffandet av revisionsplikt för mindre företag. Därför valde vi den kvalitativa metoden, 

eftersom den tillåter bland annat djupa diskussioner, öppna frågor som i sin tur skapar större 

förståelse kring ämnet.

2.5 Frågeformulär

För att lyckas få korrekta svar från frågeformulär och samtidigt få hög svarsfrekvens med 

liten fel marginal, så bör den utformas enligt dessa metoder och principer:

 Lättbesvarade frågor.

Frågorna ska inte vara komplicerade, krångliga eller innehålla avancerat språk.

 En fråga i sänder.

                                               
19 www.nationalencyklopedin.se
20 Ibid
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Man ska undvika att fråga efter fler saker i en och samma fråga, detta för att minimera 

risken för missförstånd och fel i resultatet därefter.

 Försöka undvika frågor som kan missuppfattas, korta enkla meningar är bättre om 

möjligt.

 Undvika ledande frågor.

Ledande frågor bör inte ställas, detta på grund av att intervjupersonen kommer att 

påverkas att svara på ett visst sätt, och resultatet blir missvisande. Exempel på ledande 

fråga: Anser du att man ska äta nötkött, även om du vet att djuren plågas?

 Testa frågeformuläret i en prov undersökning.

En sådan provundersökning kan till exempel testas på en mindre liknande målgrupp, för 

att upptäcka fel, uppbyggnad av formuläret och eventuellt någon fråga som kanske 

saknas.

 Bifoga följebrev, som förklarar syftet för att få högre svarsfrekvens.

Följebrevet behöver inte vara avancerat, förklara enkelt, tydligt och motivera personen i 

fråga att utföra och sanningsenligt svara. Garantera total anonymitet särskilt om frågorna 

är intima.21

2.6 Intervjua effekt

Intervjuar effekt uppkommer om den personen som intervjuas påverkas på något sätt av 

intervjuaren, att svara som han tror att intervjuaren vill höra. Detta fenomen uppstår ofta vid 

ledande frågor, men även vid till exempel ställningstagande i olika etik och moral frågor. 

Intervjuaren bör därför vara noga, tänka efter och kanske iaktta intervju tekniken som man 

använder. Det kan finnas vissa rörelser eller gestikuleringar med ansiktsuttrycket som kanske 

kan påverka personen som intervjuas. Detta kan undvikas vid till exempel svarsenkät som 

skickas in till intervjuaren, men samtidigt mister man fördelen med att kunna diskutera och be 

om förtydligande.22

                                               
21 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Praktisk statistik (2006) s. 23
22 Ibid. s. 24
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2.7 Val av respondenter

Syftet med våra intervjuer är att få en effektiv datainsamling som möjligt och för att uppnå 

detta så beror det mycket på att identifiera rätt personer som är engagerade inför intervjun. Vi 

har valt ett icke-sannolikhetsurval där vi valde ut de som just är lämpliga för vår 

undersökning. 

Vi kom fram till att banker, redovisningsbyråer, skatteverket och företag är de intressenter 

som utgör en viktig del för att uppnå syftet med vårt arbete om hur revisionspliktens 

avskaffande påverkar intressenterna och vad deras åsikter är kring ämnet.23 Våra respondenter 

är lokaliserade inom Skåne län som Malmö, Eslöv och Lund. Vi valde dessa städer på grund 

av närheten till de utvalda intressenterna då vi alla kan närvara som grupp istället för att få 

skriftliga svar från våra intervjupersoner eller där enbart 1 i gruppen kan närvara vid 

intervjun.  

Den utvalda målgruppen är och som vi kontaktade var: 

 Blomsterbergs Möbler, Eslöv

 SEB, Eslöv

 Sparbanken Finn, Eslöv

 SET redovisningsbyrå, Malmö

 Hollerup & Partners redovisningsbyrå, Lund

 Nordea, Eslöv

 SET redovisningsbyrå, Eslöv

 Revisorsringen, Eslöv

 Skatteverket, Eslöv, Malmö, Helsingborg

                                               
23 Christensen, Lars, Haglund, Lars & Engdahl, Nina, Marknadsundersökning (2007) s. 113
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Däremot var bortfallet av de 4 sistnämnda på grund av att de inte vara närvarande vid tillfället 

eller att de inte ville medverka, och därmed inte ställde upp på intervju.24  Skatteverkets 

representanter var till en början villiga att ställa upp men höll inte sitt löfte.

2.8 Datainsamlingsmetod

Det 2 olika datainsamlingstekniker som påträffas beroende på vilken typ av data man är ute 

efter är sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som gjort under tidigare sammanhang 

i ett annat syfte, då vid den externa data som finns tillgängligt i publicerade källor så som i 

tidskrifter och myndigheter . Primärdata är data som vi själv samlat in till vår studie.25

2.9 Vårt val av undersökningsmetod

Vi har valt att arbeta enligt den kvalitativa undersökningsmetoden som vi har tidigare nämnt. 

Muntliga intervjuer har vi utfört där vi tillät mycket frihet men strukturerade upp intervjun när 

vi hamnade utanför ämnet. Vi ansåg att detta var den mest lämpade metoden för vår uppsats.

2.9.1 Tillvägagångssätt vid intervjuerna

Vi har kontaktat våra respondenter genom e-post och telefon men även besökt på plats där vi 

först berättat kort om vår kandidatuppsats syfte så att rätt respondenter intervjuas personligen. 

För att de sedan ska känna sig mer insatta i ämnet, skickade vi intervjufrågorna i förväg inom 

lämplig tid. De personliga intervjuer med respondenterna fungerade som en panelintervju där 

en av oss var huvudintervjuaren medan vi andra antecknade och spelade in intervjun för att få 

en så resultatrik intervju. Under intervjun var diskussionen väldigt öppen angående de frågor 

                                               
24 Ibid s. 111
25Ibid. s. 87-89
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som vi ställde vilket gjorde vår intervju väldigt ostrukturerad, men samtidigt följde vi ändå 

vår lista av frågor vilket gjorde våra intervjuer till semistrukturerade intervjuer.26

2.10 Sammanfattning 

Vi har valt att använda oss av både sekundär och primärdata för informations insamling. När 

det gäller den teoretiska delen i vårt arbete har vi använt oss av sekundärdata, medan vid 

intervjun och analysen fick vi fram vår primärdata. Vi anser att båda metoderna är nödvändiga 

vid sammanställandet av vårt arbete. 

Angående sekundärdata så har den gett oss ett bra underlag till vår uppsats för att sedan kunna 

vidareutveckla informationen och få kännedom om de problem som finns. En annan fördel är 

att den är kostnads-, tidseffektivt och det finns ett stort urval av källor, men problem som kan 

uppstå är förekommandet av inaktuell data eller att användbar data saknas.27 Vår primärdata 

svarar däremot på de problemfrågor som är syftet med arbetet och som sekundärdata inte kan 

besvara på.28

Vår uppsats grundar sig på att försöka identifiera och förstå hur avskaffandet av 

revisionsplikten kommer att påverka företagen, bankerna och redovisningsbyråerna därmed 

besvara vår problemformulering. Genom den kvalitativa metoden har vi fått en bredare 

förståelse inom ämnet, detta för att vi hade öppna och relativt fria samtal med 

intervjupersonerna som har legat till grund för uppsatsen.

Intervjupersonerna valde att tillåta inspelade intervjuer, vilket underlättade 

datainsamlingsmetoden avsevärt. För att utnyttja intervjutiden maximalt, valde vi att ha några 

frågor som skickades till intervjupersonerna i förväg, detta för att de skall vara välförberedda 
                                               
26Ibid. s. 164-166
27Ibid. s. 101-102
28Ibid. s. 105
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vid intervjun, som sedan var öppen för diskussioner kring ämnet. Intervju frågorna är 

utformade enligt en variant av ”tratt” modellen, där vi börjar med några enkla frågor och 

sedan med lite mer djupare frågor som kräver mer betänketid. Dessa muntliga intervjuer 

medförde att både intervjupersonen och intervjuaren kunde ge feedback ifall något var oklart 

med frågan eller svaret.

Vi valde att använda oss av en abduktivt angreppssätt, då vi utgick från befintliga teorier som 

bidrog med ny information och kunskapen som vi fick genom våra intervjuer återkopplade vi 

med teorin för att förstå ämnet på ett bättre tillvägagångssätt.

Att uppnå en hög reliabilitet genom kvalitativa undersökningar är nästintill omöjligt, 

detsamma gäller för vår undersökning, då intervjusamtalen påverkas av flera faktorer som är 

omöjliga att återskapa. Det som vi ville mäta blev mätt, vilket medför att vår validitet i 

uppsatsen är hög.
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3. Teoretisk referensram

Kapitlet inleds med en historisk överblick som vi anser vara relevant för att se början och 

utvecklingen av revisorns och revisionens roll i samhället. En fördjupning om revisionsplikten 

och dess innebörd, samt vilka fördelar respektive nackdelar en avskaffning kan uppkomma. 

Slutligen ges en sammanställning av argument som talar för och emot avskaffningen av 

revisionsplikten 

3.1  Revisionens historia

”Revisorn har en viktig position i samhället och är en reglerad och kritiserad person.”

Revisionens uppkomst kommer från 1200-talets Italien där man har dokumentation på att det 

fanns personer vid den tiden som vars uppgift var att verifiera räkenskaper. I den tiden så fick 

revisorn en särskild ekonomisk ersättning för upptäckande av fel i räkenskaperna samt som 

deras arbete började öka i betydelse och organiseras. En av de viktigaste sammanslutningar 

grundades i Venedig 1581 som är en grund av senare kompetenskrav inom teoretisk och 

praktisk erfarenhet för medlemskap och början av ett monopol för utförandet av tjänster. 

Senare med tiden under 1700-talet så utvecklades revisorsyrket i Skottland och England där 

man ser mer likheter med revisorsyrket vi har idag. För att skydda kårens verksamhet som 

garant av de granskade verksamheterna bildades branschföreningar och under 1800-talet 

erhöll revisorsverksamheten statens uppdrag att uppställa kompetenskrav på sina medlemmar.

Under 1800-talet medförde industrialiseringen att företag började få större behov av 

nödvändig kapital och började vända sig till finansiärer samt som företaget utvidgade sin krets 

med ägare och borgenärer. Företagare kunde inte själv bedriva sin verksamhet finansiellt och 

var tvungna att få finansiell stöd av passiva delägare. Dessa delägare hade ingen påverkan för 

företagets förvaltning utan bidrog enbart med finansiellt stöd och då uppkom 1848 års ABL, 

att delägarna inte behövde vara personliga betalningsansvariga för företagets verksamhet.
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Krav på revision infördes för första gången i 1895 års ABL med syfte att granska offentlig 

redovisning och revision för att samtliga ägare skulle ha möjlighet att kontrollera sina 

investeringar och det är då revisorn blev ansvarig för denna roll. En annan viktig tidpunkt var 

när lagstiftningsarbetet resulterade i 1910 års ABL då man satt krav för första gången att 

revisorn skulle vara oberoende i förhållande till bolaget som till dess styrelse och syftet med 

detta var att skydda ägarminoriteten.29

 1912 gav Stockholms Handelskammare auktorisation till sex revisorer och 1914 fick 

Sverige den första kvinnliga auktoriserade revisorn. Redan 1899 hade den första 

branschorganisationen, Svenska Revisorssamfundet (SRS), bildats och 1923 bildades, 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

 År 1919 bildades Handelskamrarnas Centrala Revisorsnämnd och 1932 Nordiska 

Revisorsförbundet. 

 1973 tog Kommerskollegium över auktorisation och tillsyn, tre år senare bildades 

Bokföringsnämnden. 

 1988 kom det nya regler med krav på att alla aktiebolag nu måste ha en revisor som är 

godkänd eller auktoriserad. 

 1989 bildade FAR, näringslivet och staten tillsammans Redovisningsrådet.

 1992 bildades Revisorsnämnden som 1995 tar över tillsyn och auktorisation av 

revisorer. 

 1997 kom en ny kvalitetskontroll för revisorer och redovisningsbyråer och där 

Revisorsnämnden är den utövande myndigheten.

 Utbildningarna har också förändrats och 1999 auktoriserades den förste revisorn 

genom den nya högre revisorsexamen.30

                                               
29  Diamant, Adam, Revisors oberoende (2004) s. 33-41
30 Parsells Redovisningsbyrå AB, www.parsells.se
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Den historiska utvecklingen inom revisorsområdet har funnit en balans mellan de olika 

skyddsbehov som de olika intressentgrupperna kan tänkas ha och branschorganisationer har 

utvecklat samt skapat metoder för granskningen av revisionen.

Revisorn är som en länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade där den 

övergripande uppgiften är att kvalitetssäkra redovisningsinformationen. Revisionen är inte 

begränsad till att enbart inriktas på en viss sorts information, utan det består av 3 viktiga 

områden som bör kvalitetssäkra. Det första området är den räkenskapsrelaterade revisionen 

som består av granskning och bedömning av räkenskapernas relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet inom poster som balansräkningen, resultaträkning och tillhörande noter. Ett 

exempel är när man ska granska hur kundfordringar, varulager och inventarier har värderats. 

Det andra området är den förvaltningsrelaterade revisionen som står för granskning och 

bedömning av efterlevnaden av lagar, regler, direktiv, policys etc. Ett exempel är om 

miljölagar följs. Det tredje området är den verksamhetsrelaterade revisionen som omfattar 

granskning och bedömning av hur effektiv och ändamålsenligt verksamheten bedrivs. Ett 

exempel är att det inriktas på produktiviteten och hur den påverkar företagets resultat.

I revisorns arbete så ska man följa rekommendationen att va väsentlig vid revision, vilket kan 

beskrivas sammanfattad som att göra rätta saker på rätt sätt. Informationen som distribueras 

till investerare och övriga intressenter ska vara i den kvalité att den är användbar som 

underlag för beslutsfattande och kontrollen av utelämnad eller felaktig information inkluderas 

i granskningen. I grund och botten bygger revisionens genomförande på revisorernas 

professionella omdömen och deras subjektiva bedömningar.31

3.2 Revision och revisorn 

Revision är en oberoende granskning av en organisations årsredovisning, bokföring och 

förvaltning som bidrar till de uttalande som i slutsatsen rapporteras. Då det finns regler hur 

revision av ett företags förvaltningar skall gå till samt vilka upplysningar revisorn har att 

upplysa angående företagets ekonomiska situation. Revisorns syfte är att ge en ökad 

                                               
31 Öhman, Peter, Revisorers perspektiv på revision (2004) s. 34-40
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trovärdighet anseende företagets ekonomiska information samt ge en bild hur väl styrelse och 

VD uppnått mål.32

Revisorns granskning skall vara omfattande och följa god redovisningssed då den beskriver 

hur en redovisning skall utföras då det handlar om kunskap, erfarenhet och det professionella 

omdömet. God redovisningssed har framtagits i samband med FAR revisionsnämnden och 

genom praxis från domstolar.33 Revisorns slutliga mål vad gäller revision är att lämna en 

revisionsberättelse där revisorn gör sitt utlåtande i årsredovisningen angående t.ex. bokföring 

och VD:s förvaltningar, något som kan vara intressant för intressenterna vid deras 

beslutsfattande.34

Revisorernas kärna är räkneskåpsrevisionen men den lagstadgade revisionen innehåller även 

förvaltningsrevision då den är omfattande men finns bara i vissa länder och har liknade 

motsvarighet, då granskningar av förvaltningsrevisionen behövs även vid revision av 

bokföring och årsredovisning.35 Vid förvaltningsgranskning ingår en granskning av 

styrelseledamot eller VD där de möjligen har handlat i strid mot aktiebolaget, 

årsredovisningslagen eller bolagsordning, då de kan vara ersättningsskyldiga mot företaget.36

Revisorns offentliga rapport är revisionsberättelsen som upprättas årligen då den ska innehålla 

årsredovisningen enligt lag och där bolagsstämman skall godkänna balansräkningen och 

resultaträkningen och styrelsens förslag till vinstdisposition. Styrelse och VD bör medges 

ansvarsfrihet gentemot företaget. Revisorns uttalande om det inte finns väsentliga fel skall 

inte uppfattas med absolut säkerhet. Har revisorn inga anmärkningar så utformas en 

revisionsberättelse enligt en standard utformning.37

                                               
32 FAR Förlag, Revision en praktisk beskrivning, s. 19
33 Ibid. s. 24
34 Ibid. s. 26
35 Ibid. s. 78-79
36 FAR SRS, www.farsrs.se
37 FAR Förlag, Revision en praktisk beskrivning, s. 91-94
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3.3 Revisionens intressenter

En viktig faktor inom revisorns verksamhet är om kvaliteten av revisionen är befogade utifrån 

intressenternas förväntningar och till vems intresse är revisionen störst. Thorell har påpekat att 

kraven på innehållet i den offentliga redovisningen påverkas av till vem redovisningen i första 

hand riktar sig till.

Revisionsplikten utgörs av revisorns lojalitetsplikt mot bolaget och skall agera på ett sådant 

sätt att han inte skadar bolaget samt iaktta klientens intressen. Det skapas en skyldighet att 

man ska tillvarata varandras intresse så att man inte sätter sina egna intressen till förfång för 

varandra. Alla intressenter har inte den skydd i samma omfattning som övriga intressenter 

utan vissa har starkare skydd andra och ju bättre relation man har med bolaget desto starkare 

skydd har man. Genom att revisorn åtar sig ett revisionsuppdrag kommer intressenterna att 

utpekas genom de normer som styr uppdraget. 38

:

Figur 1 Revisionens intressenter

                                               
38 FAR 2008, s. 11
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Intressenterna kan delas upp i två grupper, primära och sekundära intressenter. Aktieägarna 

samt potentiella aktieägare brukar normalt anses som primära intressenter och övriga 

intressenter betraktas som sekundära.

Den svenska regleringen för kraven på redovisning kan ses som en kompromiss och skall 

tillgodose ett flertal olika, ibland mot varandra stående, intressen. Intressenternas krav är 

beroende av vad som i samhället för tillfället anses som rimligt och legalt. De krav som ställs 

från olika intressenter är ofta motstridiga, t.ex. kan kundernas krav på service vara motsatta de 

anställdas krav på bekväma arbetstider.

Adam tycker att det finns skäl att göra en distinktion mellan intressenter med ett juridiskt 

erkänt intresse och övriga indirekta intressenter. Skillnaden mellan dessa grupper är att de 

intressenter som har ett juridisk erkänt intresse har tillgång till en individualiserad 

sanktionsrätt. De indirekta intressenterna saknar denna rätt men deras intresse består av den 

allmänna kollektiva skydd som skall säkras genom auktorisationssystemet.39  

3.3.1 Aktieägare

Aktieägarna är en direkt intressent som satsar kapital i företaget och förväntar sig en viss 

avkastning på detta kapital beroende på hur riskfylld investeringen är. De ställer därför krav 

på företagsledningen att förvalta företaget väl. Revisorn utses av ägarna som kollektiv för att 

fungera som en självständig agent för dem och skall sedan kontrollera om de personer som 

sköter bolagets förvaltning uppfyller sin skyldighet mot ägarkollektivet. Revisorn kan ses i 

detta perspektiv som ett verktyg för ägarkollektivet. Ägarna behöver information som 

bestämmer bolagets förmåga att i framtiden lämna utdelning på kapitalet och den 

informationen anses vara mer tillförlitlig om den granskats av en oberoende och självständig 

kvalificerad revisor. De svenska reglerna kräver att den offentliga redovisningen och 

revisionen inte är riktade till enskilda ägare utan till ägarkollektivet genom bolagsstämman.40

De finansiella rapporterna brukar oftast vara de viktigaste informationskällorna för ägarna 

eftersom det är via de rapporterna som ägarna har kontroll av verksamheten och kan fatta 

                                               
39 Diamant, Adam, Revisors oberoende (2004) s. 100-112
40 Ibid. s. 119-121
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beslut där efter. Utredningens uppfattning att ett avskaffande av revisionsplikten har en liten 

betydelse för aktieägare och kapitalplacerare som vill köpa, behålla eller sälja aktier eller 

andelar i små företag.41

3.3.2 Kreditgivare

Kreditgivaren måste bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån med ränta och att 

informationen om företaget är korrekt, som en säkerhet för att låna ut pengar. Den säkerheten 

blir mer värd när företaget granskats av en oberoende revisor. 

Kreditgivaren kan även begära in en kreditupplysning från upplysningscentralen för att 

försäkra sig om bolagets betalningshistoria. Kreditgivaren är oftast den intressent som spelar 

störst roll i intresset av företagens räkenskaper. Det finns en legal skydd mot t.ex. likvidation 

och konkurs som är en stor säkerhet för kreditgivaren för att försäkra sig om att dens 

fordringar i bolaget är säkra. 

Utredningen säger att det inte finns skäl att befara att ett avskaffande av revisionsplikten för 

mindre företag kommer att leda till att man förlorar nuvarande möjligheter att ta lån av banker 

samt andra professionella kreditgivare eller tvingas ta lån på sämre villkor än tidigare.42

3.3.3 Stat och kommun

Staten och kommunen behöver veta om dem kan lita på vad företagen redovisar då detta 

ligger till grund för skatter och avgifter. Företagen har uppgiften att själv hantera arbetet med 

inbetalning av skatt och avgifter. När redovisningen hanteras av en revisor ökar sannolikheten 

att företagen sköter den uppgiften. Staten och kommunen kan få reda på rätt information, 

gällande företaget och dess verksamhet, då det ligger till grund för utbetalning av olika 

bidrag.43

                                               
41 SOU 2008:32 s. 252-253
42 Ibid. s. 254
43 FAR 2008, s. 12
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Utredningen konstaterar att Skatteverket har ett batteri av effektiva verktyg som kan användas 

för att upptäcka skattefel, inte minst genom de nya möjligheterna till insamling, bearbetning, 

urval och analys av data i Skatteverkets databaser. Eftersom Utredningen bedömer att 

skatteintäkterna inte kommer att påverkas märkbart om revisionsplikten avskaffas i små 

företag, kan avskaffandet inte motivera en utökad kontroll av de företag som befrias från den 

nuvarande revisionsplikten. Man kan inte kräva att Skatteverket ska göra den granskning som 

revisorerna i dag utför i de små företagen. Revisorernas granskning är en helt annan riktning 

än vad Skatteverkets som är riskorienterad och inriktad på bl.a. oredovisade intäkter. 

Utredningen tycker inte att Skatteverkets kontroller totalt sett ska utökas utan pröva istället 

inom ramen för skatteverkets budgetanslag och regeringens instruktion om avskaffandet av 

revisionsplikten i de små företagen motiverar en omläggning av eller justering i verkets 

granskningsrutiner.44

                                               
44 SOU 2008:32, s. 257-258
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3.3.4 Styrelse, företagsledning

Företagsledningen ansvarar för redovisningen och förvaltningen där man kan ha stor nytta av 

revisorns omdömen och synpunkter. Ledningen kan få svar från revisorn om ekonomiska 

frågor och dessutom information om företaget som annars kanske inte skulle ha uppkommit. 

Företagsledningen anser oftast att revision är en viktig faktor för företaget eftersom man 

kontrollerar bokföringen och bokföringssystemen mer effektivt. Revisorn kan även i viss mån 

fungera som en samtalspartner och belysa olika frågor och händelser ur andra perspektiv än 

vad företagets ledning annars hade tänkt på.45

Styrelsen har 2 huvudsakliga uppgifter, en förvaltande och en kontrollerande uppgift. Den 

förvaltande uppgiften innebär att styrelsen har en intern beslutanderätt och verkställighetsrätt i 

alla frågor som inte exklusivt tillkommer stämman eller VD:n. I den kontrollerande uppgiften 

skall styrelsen tillse att bolagets verksamhet organiseras och sköts på ett tillfredställande sätt 

som t.ex. utöva tillsyn över VD:n. Både styrelsen och VD:n har en lojalitetsplikt gentemot 

bolaget.46

3.3.5 Leverantörer

Företagets leverantörer använder den ekonomiska redovisningen för att avgöra om det är 

lönsamt att leverera och hur stor kredit de bör ge. För att leverantörerna ska försäkra sig om 

lönsamheten använder de sig av bland annat företagens årsredovisningar och den information 

de kan få från kreditupplysningsföretag.

Utredningen säger att det finns många juridiska lösningar att tillgå för leverantören, 

exempelvis försäljning med ägarförbehåll, leasing av olika slag eller säkerhet för betalningen i 

form av pant och borgen. I detta perspektiv framstår frågan om det beställande företaget har 

revisor eller inte som skäligen är ointressant för leverantören. Utredningen menar att frågan 

om avskaffande av revisionsplikten för mindre företag inte har någon nämnvärd betydelse för 

företagens möjligheter att handla med olika leverantörer.47

                                               
45 FAR 2008, s. 22-23
46 Diamant, Adam, Revisors oberoende (2004) s. 114-116
47 SOU 2008:32, s. 254-255
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3.3.6 Kunder

Företagets kunder vill ha trovärdig och ekonomisk information för att veta om företaget kan 

förväntas sköta sina leveranser och dessa uppgifter anses vara mer tillförlitliga om dem har 

granskats av en kvalificerad revisor.

Enligt utredningen så kom man fram att det är sällsynt att konsumenter frågar sig om det 

företag som de handlar av har revisor eller inte. Vid köp mellan näringsidkare kan man 

emellertid tänka sig situationer då kunden anser det vara viktigt att det säljande bolaget är 

föremål för revision. T.ex. när det gäller ett köp av en dyrbar maskin där säljaren ska svara för 

underhållet och lämna garanti för dess funktion under en mycket lång tid. Frågan om 

avskaffande av revisionsplikten för mindre företag har någon avsevärd betydelse för 

företagens möjligheter att handla med olika kunder.48

3.3.7 Anställda

Företagets anställda är på ett personligt sätt beroende av rättvisande information och att 

företaget utsetts för revision så att korrekt information publiceras. Det stora intresset är främst 

anställningstryggheten hos de anställda och om det går bra för företaget rent ekonomiskt så 

känner de anställda sig mer trygga att behålla sina jobb. Ett annat intresse är när företagets 

ekonomi går i plus då man sedan kan bedöma en eventuell löneökning eller bonus.

Många aktiebolag har inga anställda alls och andra har många anställda. I aktiebolag med 

många anställda gäller lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda som 

ger de anställda rätt till insyn i bolaget. Ett avskaffande av revisionsplikten i små aktiebolag 

saknar enligt Utredningens mening betydelse för de anställdas möjligheter till insyn i de 

företag de arbetar i.49

                                               
48 Ibid. s. 255-256
49 Ibid. s. 256
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3.3.8 Potentiella aktieägare och kreditgivare

Frågan är om dessa personer skall anses ha ett juridiskt erkänt intresse eller enbart ett allmänt 

intresse av revisionen. Det finns 2 huvudsituationer som talar för detta. För det första när t.ex. 

en person som köper aktier i ett bolag på grundval av felaktig och bristfälligt reviderad 

information och för det andra om en person tänkt sig köpa aktier i ett bolag men som låter bli 

att göra detta då han får del av den reviderade informationen.

Revisorn skall i detta perspektiv fungera som en marknadsgarant genom att han skall säkra 

den information som investerarna baserar sina investeringsbeslut på. Revisionen får en 

funktion av investeringsskydd i bolag vars värdepapper är föremål för allmän handel.50

3.4 Revisorer vänder blickarna från intressenterna

Revisorerna tycks fokusera mer på innehållet i sitt arbete och de riktlinjer som de har att följa, 

än på om informationen är användbar för intressenternas beslutsfattande. De visar ett större 

intresse över att granska och verifiera de objekt som kan hänföras till den 

räkenskapsinformation som företagen är skyldiga att upprätta än att granska andra objekt, 

göra uttalande som kan vara till hjälp för investerare och övriga intressenter. Eftersom dessa 

intressenter inte har någon direkt bra kontakt med revisorerna förefaller det lätt att de inte får 

den uppmärksamhet från revisorerna som de förtjänar. Det som är värdefullt för intressenterna

tycks således ställas mot vad som är tryggt för revisorerna själva. För det andra skulle en 

majoritet av de revisorer som uppfattar att utökade uttalanden vore värdefulla för investerare 

och övriga intressenter, ändå inte kunna tänka sig att svara upp mot detta och leverera 

uttalanden.51

3.5 Review

Ett alternativ till revision är Review. Revisionsplikten för mindre bolag har avskaffats i nästan 

hela EU, där enbart Sverige och Malta inte har avskaffat plikten, men för Sverige så kommer 
                                               
50 Diamant, Adam, Revisors oberoende (2004) s. 129-132
51 Öhman, Peter, Revisorers perspektiv på revision (2004) s. 114-116



Sida 33 av 64

revisionsplikten avskaffas 2010. Danmark avskaffade den inte för så länge sedan och Review 

började användas som en alternativ gransknings sätt. Review är en översiktlig form av 

granskning med förenklade gransknings metoder som inte har samma höga krav vid 

informationsinsamling och informationsvärdering som då förekommer vid revision. Review 

funkar som ett kontroll instrument men risken för fel i räkenskaperna är större än vid vanlig 

revision. De grundläggande principer och hur utförande av Review går till finns i Danska 

revisionsstandarden RS 2000-2699. En undersökning i Danmark har visat att 58 % av 30 

revisorer tror att Review kommer att bli ett alternativ till revision medan 36 % tror inte att det 

blir något alternativ. Undersökningen visar även att 80 % av de tillfrågade revisorernas 

klienter kommer efterfråga även andra tjänster, därmed kanske även Review. 52

En anledning till att Review kan vara ett alternativ till revision är för att den medför 

kostnadsbesparingar samtidigt som det ger en viss kontroll. Review används inte enbart i 

Danmark utan det är en internationell erkänd standard med syfte att stärka förtroendet för 

finansiella rapporter.53

En arbetsgrupp har tillsatts av FAR SRS revisionskommitté som fått i uppdrag att undersöka, 

diskutera och föreslå ett uttalande gällande alternativ till revision vid avskaffandet av 

revisionsplikten då man bland annat diskuterade Review som ett möjligt alternativ. Det 

kommer att krävas en form av granskning av företag från deras intressenter som väljer att 

avstå från revision för att visa tillförlitlighet i sina finansiella rapporter. Det som då kan vara 

viktigt för företagen är att förstå skillnaden mellan olika gransknings metoder och välja det 

mest lämpliga för företaget.54

                                               
52 Balans nr. 2 (2007)
53 IFAC, www.ifac.org
54 Balans nr. 6-7 (2007)
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3.6 Sammanfattning

Idag måste alla aktiebolag upprätta ett bokslut och en resultaträkning som en revisor måste 

granska och skriva en revisionsberättelse, där han med stor säkerhet kan uttala sig om att 

informationen stämmer. Banker och andra intressenter såsom leverantörer och ägare måste 

kunna lita på informationen som används vid olika beslutsunderlag.

En utredning blev tillsatt 2006 angående revisionsplikten för mindre bolag, deras förslag är att 

den avskaffas. Företag upptill denna gräns: 50 anställda, 41,3 miljoner i balansomslutning 

eller 83 miljoner i omsättning kommer att befrias från revisionsplikt, 2 av alternativen måste 

vara uppfyllda. I Danmark har revisionsplikten redan avskaffats, men där omfattas endast de 

allra minsta, alltså inte lika många företag som det hade gjort i Sverige. Det för att kunna 

utvärdera effekten av avskaffandet, där man ser att de flesta har frivillig revision.

Banker och leverantörer kommer troligen kräva några intyg eller liknande dokument för de 

företag som har oreviderad information. Banken måste kunna bedöma återbetalningsförmågan 

och kunna lita på den information som presenterats för att bevilja ett lån. Även leverantörer 

och ägare behöver denna bekräftade information för att kunna ta beslut om till exempel

leverantörskredit, försäljning eller inköp av aktier med mera.
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4. Offentlig debatt

I detta kapitel presenteras ett utdrag av intressanta aspekter ur den offentliga debatten kring 

avskaffandet av revisionsplikten där vi huvudsakligen har följt den svenska diskussionen i 

tidningen Balans. Vi tar upp för- och nackdelar med revisionsplikt samt åsikter från berörda 

intressenter. För att tydliggöra detta på bästa sätt för läsaren så har vi utgått i kronologisk 

ordning.

4.1 Balans 2006

4.1.1  Revision av mindre aktiebolag

Revision av mindre aktiebolag av Björn Markland, sekreterare i nordiska revisorsförbundet:

Man ska inte slopa revisionsplikten men man kommer ändå att ha problemet kvar ändå.

Uppsala professorn Jan-Erik Gröijer säger att man får en känsla att revisionen är en 

endimensionell produkt och man borde kunna differentiera det för stora och små företag.

Ivar Verner, auktoriserad revisor på Linderbergs Grant Thornton säger man bör behålla 

revisionsplikten, men förenkla redovisningsreglerna för de små företagen.55

4.1.2  Revisionsplikten avskaffas för små danska företag

För Anders Bisgaard, auktoriserad revisor i Danmark så har revision betraktats som ett skydd 

mot ekonomisk brottslighet samt ge en trovärdig årsredovisning. De minsta bolagen kan nu 

spara in de kostnaderna för revisionsberättelsen men 90 % av bolagen kommer ändå att anlita 

en revisor för biträde med att bokföra, utarbeta årsredovisning och deklarera. Revisorns 

                                               
55 Balans nr. 1 (2006) s. 19
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kunder förväntas inte att ändras väsentligt men det ställs krav på revisorn att sälja in 

bestyrkandetjänsten.

Det var den danska vänster- och konservativa regeringen som ville minska näringslivets 

administrativa kostnader med 25 %. Erhvervs- och Selskabsstyrelsen kom fram med en 

rapport där det fanns stora möjligheter att minska dessa kostnader genom att avskaffa kravet 

på revision. Denna rapport har blivit starkt kritiserad eftersom man tycker att man enbart 

fokuserat sig på hur stora siffrorna är men inte granskat och förstått innebörden med dessa 

kostnader.

Att revisionsplikten lindras innebär det att man talar om en kontrollerad reduktion för de 

minsta bolagen sedan så undersöks effekterna på den ekonomiska brottsligheten. Som en följd 

av att årsredovisningen för små företag inte behöver revideras längre så bortfaller krav på 

revision av andra redovisningar från dessa bolag. Det man syftar på är bl. a. öppningsbalanser 

för nybildade företag, mellanbalanser vid extraordinarie utdelning, fusion delning etc. Alla 

företag ska ändå fortfarande inhämta värderingsuttalande vid stiftande, fusion, delning och 

samt andra yttranden vid ändring av aktiekapitalet eller andelskapitalet oavsett om bolaget har 

revisionsplikt eller inte. Detta blir en stor utmaning för revisorerna och värderingsmän i de 

minsta bolagen då de inte längre kan använda de reviderade bokslut som stöd och för bolagen. 

Denna så kallad ”besparing av administrativa kostnader” kan vara en falsk förhoppning.

När man talar om den ekonomiska brottsligheten så vet man att revisorn har en preventiv 

effekt mot detta och därför uppkommer det upprördhet för att reducera revisionsplikten men 

det har därför införts två skärpningar. För det första så kan Erhvervs- och Selskabsstyrelsen

ålägga revision för ett bolag i 1-3 år om bolaget eller ägaren brutit mot bolags-, skatte- eller 

redovisningslagstiftningen. Den andra skärpningen är det utvidgandet av revisorns 

handlingsplikt vid grundad misstanke om ekonomisk brottslighet från företagsledningens sida 

och ska då inom 14 dagar underrätta företagsledningen om sin misstanke och rapportera sin 

misstanke till myndigheterna.

Enligt Erhvervs- och Selskabsstyrelsens rapport så visar det att 40 % av bolagen kommer 

fortsätta att låta sig revideras och många andra kommer att efterfråga en annan form av 

kontroll som översiktlig granskning. Penninginstituten menar att en revisorsrapport påverkar

möjligheten att få kredit, räntan och andra lånevillkor. Bolagen bör därför vara 
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uppmärksamma den stora vikten av deras årsredovisning har i kommunikation med 

omvärlden.

Effekten på revisorsbranschen kan bli stor om bolagen behåller eller väljer bort 

revisorsrapportering för deras årsredovisning då en viss omstrukturering av branschen kan 

förekomma. Revisionen samlas hos de större redovisningsbyråerna medan de mindre byråerna 

inriktar sig på biträde i redovisningsfrågor och detta kan leda till konkurrens från icke-

revisorer.56

4.1.3  Om företagen själva får bestämma så anser de att revisionsplikten 

bör finnas kvar enligt Tobias Svanström, Handelshögskolan i Umeå.

Är revision en börda eller nytta? Detta är självaste huvudargumentet som används för ett 

avskaffande av revisionsplikten då man anser det utgöra en ekonomisk börda för små företag 

samt en onödig tidsåtgång för företagsledningen. Däremot så uppfattar majoriteten av 

företagen att det inte är en börda med revisionen och att det inte är en onödig tidsåtgång för 

företagsledningen. När det gäller påståendena om företaget ger viktiga kunskaper och 

lärdomar, samt ger en sammantaget hög nytta för kostnaden, så är det också en majoritet av 

företagen som instämmer med att revisionen bidrar med de påståendena. Med mer precisa 

siffror så kan man notera att företagen som har färre än 10 anställda betalar i genomsnitt 18 

200 kr i revisionsarvode och medianvärdet i den gruppen är 12 000 kr.

En annan viktig fråga är då, vilken nytta revisionen då ger? Revisionen är till nytta både intern 

och externt. När det handlar om den interna nyttan så syftar man mer på att ekonomiska 

problem kan upptäckas och åtgärdas tidigare samt stödja styrning och kontroll. Den externa 

nyttan är för intressenterna som t.ex. underlättar skatteverkets kontroll och ger en trygghet för 

både långivare samt för styrelse och VD. 75 % av företagen tycker att revisionsplikten är en 

stor nytta, 16 % tycker att de inte har nytta av plikten och 9 % svarar att de inte vet. Vilka 

konsekvenser en avskaffning av revisionsplikten kan medföra och hur företagen agerar när 

inte plikten finns längre, är intressant för övriga intressenter. Studien visar att 77 % av 

företagen skulle ändå välja att ha revision, 7 % skulle välja att inte ha revision och 16 % av 

företagen vet inte hur de skulle göra. Detta ger en klarare bild att konsekvenserna inte blir så 

                                               
56 Balans nr. 5 (2006) s. 27-29
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stora. En grej som inte kommer att förändras så mycket är att tre fjärdedelar av företagen 

kommer att fortsätta anlita redovisningsbyråer för olika typer av rådgivning även om 

revisionsplikten avskaffas eller inte. Andra variabler som till exempel branschtillhörighet så 

visar det sig inte vara av någon avgörande betydelse för inställning om avskaffandet av 

revisionsplikten. 

Vilken betydelse revisionen har för kvaliteten i redovisningen? Av studien så visar det att 

genom råd och direktiv förbättras kvaliteten på företagets externa redovisningsinformation 

samt att revision ökar redovisningsinformationens tillförlitlighet för tredje part. Ett 

avskaffandet av revisionsplikten skulle försämra kvaliteten på redovisningen.

Studiens resultat ger ingen stöd för avskaffandet av revisionsplikten. Den utgör ingen 

ekonomisk börda eller onödig tidsåtgång för företagsledningen. Företagen uppfattar att 

revisionen ger kunskaper, bistår för intern styrning och kontroll samt att den är till stor nytta 

för intressenter som ägare, långivare, skatteverket, kunder leverantörer etc.57

4.2 Balans 2007

4.2.1 Revision utan plikt? – Javisst!

Bengt Skough menar i en debatt artikel att revisionsplikten för mindre aktiebolag bör 

avskaffas men att den kommer att frivilligt genomföras, då banker, aktieägarna och andra 

intressenter kommer att begära det. Han hänvisar till en undersökning gjord av Tobias 

Svanström, som påvisar hans teori, där 68 % av tillfrågade företag var för en allmän 

revisionsplikt och att bland de allra minsta av dessa var mer än hälften för en allmän 

revisionsplikt. Vidare menar Bengt Skough att revisionsberättelsen är en kvalitet stämpel för 

aktiebolagets intressenter.58

                                               
57 Balans nr. 11 (2006) s. 29-31
58 Balans nr. 1 (2007) s. 13
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4.2.2 När revisionsplikten avskaffades i Danmark

Den 21 mars 2006 godkände den danska regeringen L50, som innebar att små företag 

(balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, nettoomsättning på 3 miljoner danska 

kronor och 12 heltids anställda) befrias från revisionsplikten. Året 2005 uppskattades att de 

danska företagen skulle spara ca 677 miljoner danska kronor, men enligt artikeln har det 

framkommit kritik för den nämnda siffran, dels pga. att siffran är baserad på 75 000 små 

företag. Regeringen räknar med en besparing på endast 290 miljoner danska kronor, då de 

endast tar hänsyn till 45 000 som uppskattar att endast dessa är självständiga. Vid artikelns 

publicerings datum var det få som valde bort revisionsplikten och 2006 gjordes en 

undersökning där 83 % av de tillfrågade företagen valt att fortsätta med revision.59

4.2.3 Bra att plikten avskaffas

Urban Bäckström anser i en intervju att revisionsplikten för småföretag i Sverige ger 

konkurrensnackdel jämfört med andra företag inom EU. Han menar också att den bör vara 

frivillig så att styrelsen i företaget i fråga ska besluta och inte lagstiftarna om revision i deras 

företag.60  

FAR SRS har låtit ett konsult företag se över de samhällsekonomiska effekterna av 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag. Resultatet blev att den samlade 

välfärdsökningen var 200- 300 miljoner kronor, och en stor betydelse för kostnaderna av 

avskaffandet var att den medförde ökade kontrollåtgärder för den ekonomiska brottsligheten. 

Enligt rapporten gjord av konsultföretaget ECCON Pöyry kommer endast kostnaderna att 

omfördelas och inte försvinna, från företagen till skattebetalarna.

                                               
59 Balans nr. 2 (2007) s. 31
60 Balans nr. 3 (2007) s. 21
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4.3 Balans 2008

4.3.1 Regionala skillnader vid avskaffad revisionsplikt 

Vid avskaffandet av revisionsplikten gäller det att närmare undersöka på konsekvenserna efter 

avskaffandet av revisionsplikten, där det är bland annat viktigt att se vilka företag som väljer 

att avstå från revision och vilka som behåller den. En studie gjordes vid Handelshögskolan i 

Umeå angående de regionala effekterna vid avskaffandet, studien omfattade 421 aktiebolag, 

två tredjedelar av dessa berättade att de tänker behålla revision. I andra länder, har studier 

samt underökningar visat att andelen som väljer revision minskar med tiden. I en koncern 

ökar komplexiteten och revision blir till ett viktigt verktyg och stor hjälp vid intern styrning 

och kontroll. Den tidigare nämnda studien visar att upp till 97 % av dotterbolagen kommer att 

välja revision.

Studien visar även att företag som anlitar redovisningsbyråer för rådgivningstjänster kommer i 

högre utsträckning att välja ha kvar revision även efter att revisionsplikten avskaffas. Vid 

rådgivning för juridiska frågor kommer 92 % av tillfrågade att anlita redovisningsbyråer och 

vid skatte- rådgivning kommer 88 % anlita redovisningsbyråer. Redovisningsbyråerna har 

lättare att arbeta och hjälpa företag i kris och vid andra frågor, om företaget har varit 

reviderat. Det är de allra minsta företag som kommer välja bort revision, då den oftast upplevs 

som en ekonomisk och administrativ börda. 

De företag som har skulder och/eller vill få nya krediter beviljade kommer vara tvungna att 

vara reviderade eller använda sig av någon produkt eller tjänst som uppfyller bankernas 

kriterier för beviljandet av en kredit.
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Studien visade även att den regionala skillnaden, till exempel för småländska företag att de 

kommer i större utsträckning efterfråga revision än i till exempel företag i Stockholm och i 

Norrland.  Hela 94 % i Småland skulle välja revision vid ett avskaffande av revisionsplikten 

till skillnad från Stockholm där endast 59 % hade valt revision. En anledning kan däremot 

vara att i vissa delar av Småland råder ett företagsklimat med nära samverkan mellan 

företagen, en homogen kultur. 

I studien framgick det att företag som anlitar någon av de fyra största redovisningsbyråerna 

(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young samt Deloitte) troligtvis kommer 

att har kvar revision efter avskaffandet av plikten då kvaliteten på dessa byråer anses vara hög 

och företag riskerar sin trovärdighet om de skulle välja att avstå från revision. Det är främst 

mindre redovisningsbyråer som kommer att drabbas hårt. Det kan leda till polarisering av 

branschen, revisionen skulle samlas hos de största byråerna vilket kan leda till att mindre 

byråer inriktar sig på att konkurrera inom redovisningstjänster. Priserna pressas ner på dessa 

redovisningstjänster som fallet i Danmark. För redovisningsbyråerna kommer det bli ytterst 

viktigt att byråerna har bra kontakter med sina klienter och är engagerade i dessa företag för 

att erbjuda nya tjänster och produkter.61

4.3.2  Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen

Många aktörer har olika åsikter angående avskaffandet av revisionsplikten i Sverige som 

avser att beröra framförallt mindre företag, samt hur stora gränsnivåer ska vara och tre 

följande aktuella förslag är:

  

 1. Nettoomsättning på 3 miljoner kronor, balansomslutning på 1,5 miljoner kronor och 

3 anställda.

 2. EU-kommissionens förslag på mikroföretag definieras som en nettoomsättning på 

9,4 miljoner kronor, en balansomslutning på 4,7 miljoner kronor och 10 anställda eller 

fler, och slutligen nivå.

                                               
61 Balans nr. 3 (2008) s. 43-46
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 3. EU-direktivens maxvärde med en nettoomsättning på 83 mkr, balansomslutning 

41,5 miljoner kronor, och 50 anställda. 

Länder som Storbritannien, Holland och Tyskland tillämpar den högsta nivån och enligt Bo 

Svensson går det bra för dessa länder och han anser även att maxvärdet bör vara den gräns 

som Sverige tillämpar. Det hade medfört att svenska företag hade kunnat konkurrera med 

övriga Europa utan att riskera att företag flyttar utomlands. Bo Svensson påpekar även att de 

företag som ligger mellan 11 och 49 anställda är så stora att vid den storleken kommer ändå 

frivillig revisorn väljas. Han föreslår också att Sverige ska återgå till hur det var före år 1988, 

då revisionsplikten infördes. Kostnaderna för företagen skulle minska med 5,8 miljarder 

kronor per år, om alla företag som kan välja bort revisionen gör det. Fram till 1988 hade 47 

procent av företagen revision. Han tror att det kommer vara en lika stor andel idag som väljer 

revision som då. 

Bo Svensson föreslår även en opt-in lösning det vill säga att företagen själva har möjlighet att 

välja frivillig revision. Han vill att små företagen ska kunna utnyttja sparmöjligheterna och

möjlighet till frivillig rådgivning om företaget behöver det. Företagen ska kunna bestämma 

utan att det ställs villkor och begränsa dessa sparmöjligheter så kallad opt-out lösning. I 

Danmark har de valt denna opt-out lösning, då företagen måste ändra sin bolagsordning och 

besluta att bolaget inte skall revideras vilket har medfört en del problem i Danmark. 

Skatteverket och ekobrottsmyndigheten föredrar att man ska välja bort revision i 

bolagsordningen.

En anledning till att revisionsplikten infördes 1988 var kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten. Bo Svensson säger att det är ett exempel på socialdemokratisk ingenjörskonst 

det vill säga ”en tilltro till att man på lagstiftningsvägen kan lösa allehanda problem”.  Han 

frågade även skatteverket om det fanns uppgifter som visade om skatte felen har minskat de 

senaste 20 åren sedan revisionsplikten anskaffades. Hittills är det revisorn som haft till uppgift 

att granska och rapportera om deras klienters hantering av skatter och anmäla vid misstanke 

av brott. Det lär ändras då utredningen föreslår att skatteverket istället skall ha möjlighet att 

begära företagens bokföring för att göra kontroller samtidigt som datoriseringen ger 

skatteverket nya möjligheter till kontroll.62

                                               
62 Balans nr 4 (2008) s. 17-20
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4.4 ECON rapport nyttan med revisionsplikten 

I debatten kring avskaffandet av revisionsplikten finns det argument för och emot 

avskaffandet då revisionsplikten kan anses vara en samhällsekonomisk kostnad men samtidigt 

finns det positiva effekter. Vid ett avskaffande måste dessa hänsyn tas eftersom de positiva 

effekterna kan försvinna med ett avskaffande. Idag är det bland EU/EES-länder enbart 

Sverige, Malta och Norge som har lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag63. Den främsta 

anledningen till införandet av revisionsplikten var att det skulle vara till nytta för företagens 

ägare men även för förebyggandet av den ekonomiska brottsligheten. Det har gjorts en studie 

framtagen på uppdrag av FAR SRS att utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna vid ett 

avskaffande av revisionsplikten och hur det kommer påverka aktiebolagen och hur 

revisorernas roll kommer att se ut. 

Vid avskaffandet av revisionsplikten kommer efterfrågan och utbud att minska för 

revisionstjänsterna samt även priset för dessa tjänster. Vid en lagstadgad revision uppstår en 

välfärdsförlust som gör att alla bolag måste köpa tjänsten oavsett priset.64 Det gjordes en 

undersökning på 422 svenska aktiebolag för att se deras inställning till avskaffandet. Det 

visade sig att ca en tredjedel av de minsta företagen skulle välja bort revision om plikten 

upphörde, medan bland större företag var det enbart några procent som skulle avstå från 

revision.65 Antalet bolag som väljer bort revision kommer att öka med tiden och nyetablerade 

företag kommer i större utsträckning avstå från revision.66

Aktiebolagsbolagen svarade för 90 % av omsättningen av alla svenska företag, svenska 

företag omsätter i genomsnitt ca 10 miljoner kronor per år. Det finns skillnader mellan 

aktiebolag och övriga bolag, de övriga bolagen omsätter i genomsnitt en miljon kronor per år 

medan aktiebolag omsätter upp emot 31 miljoner kronor per år. Siffran kan tyckas hög, men 

det är för att det finns ett fåtal stora bolag som höjer genomsnittet. Medianomsättningen för 

aktiebolag ligger på ca 1,5 miljoner kronor per år.67

                                               
63 Rapport 2007-092, Den samhälliga nyttan med revision (ECON) s. 8
64 Ibid. s. 23
65 Ibid. s. 11
66 Ibid. s. 12
67 Ibid. s. 18



Sida 44 av 64

I studien lyfts fram främst de ökade kontrollåtgärder och som troligen kommer bekosta 

skattebetalarna. Andra intressenter som till exempel banker och aktieägare med flera kommer 

att belastas med vissa transaktionskostnader vid avskaffandet av plikten.68 Efter ett 

avskaffande av plikten kommer troligen aktiebolagens räkenskaper se olika ut från företag till 

företag. De berörda intressenterna kommer behöva lägga ner mer resurser för att få en säker 

och lätt tillgänglig information vid ett beslutsfattande, detta kommer troligtvis öka de 

samhällsekonomiska kostnaderna. Hela den ursprungliga revisionskostnaden kommer istället 

att fördelas på andra grupper inom samhället och som samtidigt kan vara högre än den 

ursprungliga kostnaden för revisionen.69

I rapporten lyfts det fram att det kan finnas en risk att den ekonomiska brottsligheten kommer 

att öka efter avskaffandet av revisionsplikten. ECON gjorde en telefonintervju i Norge där 

400 aktiebolag förfrågades angående vilka negativa effekter de ser för samhället vid ett 

avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag, majoriteten att avskaffandet var negativt 

samt att det fanns en stor risk för ökad ekonomisk brottslighet och korruption.70 De tillfrågade 

Norska bolagen ansåg i klar majoritet att revision bidrar till minskad kontroll av 

skattemyndigheten samt att skatteverket kommer att utföra fler kontroller för att motverka 

denna sorts brottslighet. Den nödvändiga resurs ökningen kommer att innebär en kostnad för 

samhället. Utöver skatteverkets kostnader kan även kostnader öka för polis och 

åklagarmyndigheten.71

I en rapport utgivet av skatteverket från 2006 framgår det att svarta arbetsinkomster som 

andel av den egentliga företagsinkomsten är uppemot dubbelt så stora i företag som drivs som 

enskild näringsidkare jämfört med aktiebolag, detta på grund av att det inte finns 

revisionsplikt för enskilda näringsidkare. Svarta inkomster kan komma att öka vid 

avskaffandet av revisionsplikten.72 Det måste även beaktas att det förekommer väldigt mycket 

slarv och bristande kunskap från dessa mindre företag.73

                                               
68 Ibid. s. 37
69 Ibid. s. 34
70 Rapport 2007-092, Den samhälliga nyttan med revision (ECON) s. 30
71 Ibid. s. 33
72 Ibid. s. 32
73 Ibid. s. 31
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Att bedöma de externa samhällsekonomiska kostnaderna vid avskaffandet av revisionsplikten 

är ytterst svårt samt svårt att dra några säkra slutsatser. I rapporten nämns en välfärdsökning 

motsvarande 200 – 300 miljoner kronor per år för aktiebolag med högst tre miljoner i 

omsättning.74

                                               
74 Ibid. s. 36
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4.5 Sammanfattning av offentlig debatt

Den offentliga debatten har till en stor del en gemensam uppfattning om vilka fördelar och 

nackdelar som kan uppkomma vid avskaffandet av revisionsplikten. Revisionen är en 

verksamhetsprocess som ger en kvalitetsstämpel och trovärdighet till årsredovisningen men 

där man hade kunnat skapa nya liknande processer som kanske är inte i samma hög klass som 

revisionen. Dessa nya processer hade kunnat vara mer anpassad till dessa småföretag som 

anser att revisionen upplevs som en onödig ekonomisk kostnad. Om det sedan uppkommer 

nya processer, så leder detta till en fördel med avskaffandet av revisionsplikten eftersom då 

kan bolagen frivilligt efterfråga vilken tjänst man önskar istället för att man ska känna sig 

tvungen att använda sig av revisionen.

Företagen som kommer i stor sannolikhet att fortsätta använda sig av revisionen anser att det 

inte är en börda, utan tycker att den bidrar med kunskaper och stödjer den interna styrningen 

och kontrollen, samt som den är en stor nytta för berörda intressenter. Efterfrågan och utbudet 

för revision kommer att minska om revisionsplikten avskaffas och revisionen kommer 

säkerligen att utföras hos de större byråerna då de mindre byråerna troligen kommer att 

erbjuda andra redovisningstjänster som kommer att öka konkurrensen bland byråerna.

En viktig faktor till varför man vill avskaffa revisionsplikten är för att minska de 

administrativa kostnaderna, men mycket strider mot denna faktor. Studier har visats att 

majoriteten av företagen ca 75 %, kommer att fortsätta att använda sig av redovisningsbyråer

och dess tjänster om revisionsplikten slopas. Dessa företag som väljer att sluta använda sig av 

revisionen är en minoritet och även bland dem så kommer de för eller senare efterfråga någon 

sorts av revisionstjänster då kostnaden blir densamma eller större än den vanliga kostnaden.

Företagen som inte kommer att använda sig av revisionen kommer troligen att göra en del 

små fel och fiffel, vilket kommer leda till att andra intressenter som till exempel skatteverket, 

ändrar sin verksamhet samt ökar kontrollen för att motverka dessa negativa effekter. För att 

skatteverket ska utföra nya verksamheter och öka kontrollen så krävs det extra resurser som 

innebär en kostnad för samhället. Dessa kostnader kommer med andra ord att omfördelas och 

inte försvinna, från företagen till skattebetalarna, så med tiden blir det ingen minskad kostnad.



Sida 47 av 64

5. Analys

I det här kapitlet gör vi en sammankoppling med det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen för att se hur de förhåller sig till varandra. Syftet med analysen är att besvara 

den problemformulering som uppsatsen bygger på och sedan kommer analysen att knytas 

samman i nästa kapitel där våra slutsatser presenteras.

5.1 Företagens perspektiv

Vi har genom arbetets gång märkt av i både debatten men också via våra intervjuer att 

företagen ser positivt på revision. Företagen har tillsammans med revisorn en relation som 

byggts upp med tiden vilket gör att företagen får mer hjälp och råd från revisorn om olika 

problem eller funderingar och inte enbart hjälp med den granskningen av årsredovisningen. Vi 

intervjuade Henric VD i Blomsterbergs Möbler Eslöv, som driver och äger ett möbelföretag 

med 10 anställda som han styrt i närmare 16 år och äger även ett fastighetsbolag. Henric anser 

att revision är något som ”gör nödvändigt ont, och att alla företag måste ha det”. Han berättar 

vidare att många företagare inte är insatta i vad det är som gör att de tjänar pengar, då det är 

bra att någon kontrollerar att man gör rätt vilket är positivt med revision. En annan viktig 

fördel med att ha en revisor är att de kan fungera som ekonomiska konsulter där man har 

möjligheten att fråga om allt möjligt som rör bolaget.

När det gäller de kostnader som regeringen vill minska för företagen via ett avskaffande av 

revisionsplikten, så anser majoriteten av företagen att denna kostnad inte är en börda utan en 

nödvändig kostnad enligt Tobias Svanströms studie. Revisionen anses inte som en onödig 

tidsåtgång för företagsledningen, däremot för de företag som revisionen kan ses som en stor 

eller onödig kostnad är för att de inte har stora intäkter eller inte tar lån överhuvudtaget. Dessa 

företag efterfrågar istället revisorns rådgivning som de kanske har större nytta av. I intervjun 

med Henric nämner han att för ett litet företag uppgår revisionskostnaderna till ca 20 000 -

25 000 kr årligen, vilket borde beaktas av företagaren vid starten av ett företag. Om 

företagaren anser att det är en för stor kostnad så borde hon/han välja en annan företagsform. 
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Vid avskaffandet av revisionsplikten kommer Blomsterbergs Möbler fortsätta att uppföra 

frivillig revision, för att han anser att det är en betryggande tjänst med många fördelar i 

framtiden som han gärna betalar för. Endast om nu situationen var att han ägde ett väldigt litet 

företag utan skulder och ingen alls kontakt med banken, då hade det varit aktuellt att fundera 

om man verkligen behöver en revisor. Henric påpekar även att man vid försäljning av bolag 

behöver göra någon sorts utredning, vilket då kan handla om större summor än de kostnader 

som man sparar om man inte väljer revision. Banker och leverantörer kommer aldrig att godta 

en bristfällig kassaflödesanalys, balansrapport, eller resultatrapport som är uppförd av en 

person som saknar utbildning. Till exempel vid nytecknande av lån så kommer leverantörer 

kräva förskotts inbetalning vilket många företag inte kommer klara av. Revisionen är till nytta 

både intern och externt. När det handlar om den interna nyttan så syftar man mer på att 

ekonomiska problem som kan upptäckas och åtgärdas tidigare, samt stödja styrning och 

kontroll. Den externa nyttan är för intressenterna som t.ex. underlättar skatteverkets kontroll 

och ger en trygghet för både långivare samt för styrelse och VD.

En positiv del med avskaffningen av revisionsplikten är att företagen har möjlighet att välja 

frivillig revision när de känner behov av tjänsterna istället för att det ska vara obligatorisk om 

man anser att det inte är nödvändigt. När man efterfrågar revisorns tjänster så kan man 

bestämma också vilka specifika tjänst man efterfrågar istället för att det ska vara den 

bestämda revisionen av årsredovisningen. Detta resulterar att man inte betalar onödiga 

kostnader och får ut exakt det man vill för kostnaden av revisorns tjänster. Henric anser själv 

att revisorer inte kommer att påverkas mycket av den nya lagen då nya alternativ kommer att 

dyka upp. Revisorer kommer kanske att användas i högre utsträckning än idag som till 

exempel konsulter och skattemyndigheten kan komma att hjälpa till och utbilda företagare. 

Han förklarar att skattemyndigheterna har blivit snällare och hjälpsammare vid frågor vilket 

han anser att småföretagen kommer att vända sig till i större utsträckning än hittills för råd 

och hjälp istället för att vända sig till redovisningsbyråerna. 

Enligt en studie i ECON antas det främst de ökade kontrollåtgärder som kommer vidtas vid ett 

avskaffande av plikten och att det anses kosta för skattebetalarna samt uppstå 

transaktionskostnader för aktieägare, banker och övriga intressenter. Vid ett avskaffande så 

kan aktiebolagens räkenskaper se olika ut vilket betyder att intressenterna måste öka sina 

resurser för att få säker information vilket kan öka samhällsekonomiska kostnader och som 

kan då fördelas mellan olika parter.
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Henric anser att i slutändan kommer skattebetalarna få betala notan av avskaffandet av 

revisionsplikten dels att skattemyndigheterna måste utföra fler kontroller och granskningar 

samt att fler kommer att vända sig till dem om frågor och tips. Dessutom kommer pressen på 

skattemyndigheterna att utbilda företagarna att öka.  Fel, misstag och missuppfattningar ser 

han som väldigt sannolikt och han påpekar även att många företagare inte ens förstår en

balansrapport eller resultatrapport med eller utan högskoleutbildning.

5.2 Bankers perspektiv

Av de representanter från banker som vi intervjuat och ur den information som vi uppnått 

under arbetets gång har vi sett att bankernas attityd till avskaffandet av revisionsplikten är 

positivt. Bankerna kommer att fortsätta ha krav på revision eller annan form av kontroll vid 

kreditgivning för att kunna säkerställa deras utlåning hos deras kunder. Vi har intervjuat 

Roger som jobbar som företags rådgivare på SEB i Eslöv vilket han sysslat med i 4 år samt 

Mats Håkansson, företags rådgivare från Sparbanken Finn i Eslöv med nästan 40 års 

erfarenhet inom banker. De båda anser att om banker ska kunna bevilja kredit, kommer 

banken att kräva andra intyg om inte revision. Roger spekulerar att företagarna kommer 

kanske att få betala samma pris eller mer i slutändan, då det blir aktuellt att bedöma 

årsredovisningen på ett annat sätt än idag. Kontrollen av andra poster och alla svårvärderade 

poster som t.ex. goodwill och kortsiktiga skulder m.m., kan medföra ökade kostnader för 

banken eftersom det skapas en transaktionskostnad samtidigt som bankpersonalen måste 

utbildas och anpassas till de nya alternativen. Dessa alternativa kontroller kanske inte är lika 

omfattande som vanlig revision. Till exempel Review som är en mindre omfattande kontroll 

variant, kan leda till större risk för fel och osäkerhet vilket berör bankerna som kreditgivare.

När vi frågade representanterna vad som kan vara avgörande vid ett beviljande av kredit, så 

svarade de att personligheten och hur väl förberedd en person eller kund är för att presentera 

sin idé, har minst lika stor betydelse som siffrorna. Båda komponenter ska vara i symbios med 

varandra för att banken ska bevilja kredit förklarar Roger. Mats påpekar även att banker ofta 

på lokal nivå som känner till en person de litar på och har kunskapen med siffror om hur man 

granskar ett företag, kan få ett lån beviljat utan revision.
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Vi har uppfattat att de flesta företag men goda bankrelationer och med skulder kommer att 

fortsätta ha revision samt som större företag kommer att fortsätta efterfråga hjälpmedel med 

styrning och kontroll. De som ur bankernas perspektiv kommer att avstå från revision är 

väldigt små företag och små nyetablerade företag. Däremot anser bankerna att det kommer att 

kosta mer för de företag som inte har varit reviderade och som vill senare ansöka om lån på 

grund av att ingående balanser från föregående år måste beräknas, vilket hade kunnat 

undvikas vid regelbunden revision. 

Vid intervjuerna har det också framgått att bankerna inte har några högre krav vid 

kreditgivning under den pågående finanskrisen så som det ofta kan uppfattas. Mats påpekar 

att under en finanskris så kan man tro att banker har högre krav från företag, men så är inte 

fallet. Det är självaste krisen som gör att företagen inte efterfrågar lån på grund av att 

intäkterna minskar vilket leder till att investeringar minskar.

5.3 Redovisningsbyråernas perspektiv

Vi intervjuade Mattias Kristensson som är godkänd revisor på SET redovisningsbyrå i Malmö 

sedan 2000 och Malin Andersson som är revisor på Hollerup & Partners i Lund sedan 2002, 

där hennes vardagsuppgifter innefattar bland annat revision, konsultationer och 

planeringsansvarig. Ur våra intervjuer fick vi fram att byråerna hade liknande åsikter 

angående avskaffandet av revisionsplikten.

Enligt representanterna från redovisningsbyråerna anses det att för ett litet företag, uppgår 

revisionskostnaden ca 10 000 – 25 000 kr per år. Bägge är ense om att revisionskostnaden inte 

är en stor post av de totala kostnaderna för ett litet företag. Vi håller med byråerna och anser 

att den summan vet man vid nystartandet av företaget och borde inte komma som en 

överraskning. Byråerna var bägge positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten, för 

att de inte vill att klienterna ska känna sig påtvingade för en tjänst, på grund av lagen. De vill 

istället att klienterna ska känna att de har nytta med tjänsten. Redovisningsbyråerna verkar 

vara relativt lugna, med anledningen att de flesta företag ändå kommer att fortsätta välja 

frivillig revision av flera orsaker. Vi uppfattade tre stora bakomliggande faktorer till varför 

företag kommer att välja frivillig revision och det är på grund av kreditmöjligheten, 

kvalitetsstämpeln och den ekonomiska översikten samt ha en eventuell rådgivning från 
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revisorn. Bägge byråerna är helt övertygade att det kommer att vara väldigt svårt att få större 

lån beviljade från banken utan reviderade uppgifter, om inte helt omöjligt. Bankerna ser större 

risker och kommer kräva korrekta och kontrollerade uppgifter av till exempel en revisor.  

Byråerna försöker däremot ta fram nya produkter och tjänster som skall locka de allra minsta 

företag som väljer att upphöra med revision. På SET så har de tre nya produkter under 

utvecklingsfas: lagerintyg, bokslutsberättelse och Review. Medan Hollerup & Partners väntar 

på riktlinjer från FAR SRS på alternativ och hur dessa ska vara utformade. Vi anser att dessa 

intyg och produkter kan hjälpa vissa och det håller redovisningsbyråerna också med oss om. 

Det kommer att bli krångligt, invecklat och kostnaden kommer kanske vara densamma, då 

nackdelen kan vara att banker kommer att skriva lånekontrakt med sämre villkor för 

företagaren med sådant intyg på grund av den ökade risken.

Byråerna anser att gränsnivån är för hög då de gillar mer den danska modellen vid 

avskaffandet av revisionsplikten. Gränserna som innefattar de minsta företag är en 

balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor 

och 12 heltids anställda. På så vis kan man studera effekten av avskaffandet, tillåta att olika 

aktörer i samhället hinner anpassa sig efter behovet och framförallt se hur den ekonomiska 

brottsligheten utvecklas. Malin på Hollerup & partners håller fullständigt med vårt 

resonemang och även hon hade velat se liknande gränser även i Sverige.

Både Malin och Mattias anser att revisorns arbetsuppgifter kommer att förändras, från 

revision till mer konsultationer och liknande tjänster. De anser även att Skatteverket kommer 

att inneha en mer central roll, då effekten på revisorsbranschen kan bli stor om bolagen 

behåller eller väljer bort revisorsrapportering för deras årsredovisning, vilket kan leda till en 

omstrukturering av branschen. Det kan finnas risk att revisionen samlas hos de större 

redovisningsbyråerna medan de mindre byråerna inriktar sig på biträde i redovisningsfrågor 

och detta kan leda till konkurrens från icke-revisorer så som skatteverket. Spekulationerna är 

många men det som är säkert att skatteverket inte kommer få någon resursökning vilket 

verkar väldigt märkligt då arbetsbördan kommer att bli betydligt större än i idag säger 

Mattias. Dels kommer de troligtvis enligt byråerna att granska de företag som väljer bort 

revisionen hårdare och dels för att företagarna själva kommer nog att vända sig med frågor till 

dem istället för redovisningsbyråerna. Man kan anse att skatteverket måste få mer medel för 

att klara av den ökade arbetsbördan. Denna resurs satsning kan då innebära en ökad kostnad 

för samhället, oavsett om mer resurser skjuts till eller om man bara omfördelar den aktuella 
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budgeten, då denna kostnad motsvarar värdet av resursens bästa alternativa användning. 

Utöver skatteverkets kostnader kan även andra kostnader uppkomma som för t.ex. polisen och 

åklagarmyndigheten. Detta kan innebära att svenska skattebetalare kommer indirekt betala 

notan för avskaffandet av revisionsplikten för ”mindre” företag i Sverige. 

Malin berättar att svarta pengar och små fiffel återfinns mest i de allra minsta företagen och 

därför verkar lagen huvudlös och onödig. Enligt ECON och en rapport från skatteverket 

framgår det att svarta arbetsinkomster är uppemot dubbelt så stora i företag som drivs som 

enskild bolag jämfört med aktiebolag, på grund av att det inte finns krav på revision. En viktig 

faktor som Malin berättar är det positiva med att företagaren själv ska kunna välja sina 

tjänster eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle.
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5.4 Sammanfattning av analys

Resultatet från våra intervjuer med respondenterna är att de är positivt inställda till 

revisionspliktens avskaffande eftersom de anser att det ska kunna välja revision. 

Respondenter från redovisningsbyråerna anser att de vill att deras kunder ska vända sig till 

dem om de känner att de är i behov av tjänsten och har nytta av den. Däremot något som 

respondenterna inte tycker är bra är att gränsnivån som man har föreslagit är inte logiskt lägre 

nivåer hade varit mer lämpliga, till exempel som i Danmark som Henric föreslog. 

Henric tror inte att vid ett avskaffande att fusket kommer att öka avsevärt mer från vad det är 

idag. Han påpekar att det kommer att finnas större risk för fel och misstag efter avskaffandet. 

Redovisningsbyråerna anser att det är främst bland mindre företag som fusk förekommer och 

om kontrollen minskar på dessa kan den ekonomiska brottsligheten öka vilket också stärks 

från ECONs rapport. Samtidigt påpekar de även att nya alternativa tjänster kan uppkomma 

och att till exempel SET redan är på god väg med att ta fram nya produkter för de företag som 

tänker avstå från revision. Medan Hollerup & Partners väntar på riktlinjer från FAR SRS på 

alternativ och hur dessa ska vara utformade eftersom de är en mindre redovisningsbyrå och 

har inte samma kapacitet.

Alla respondenter är positiva kring revision, Henric påpekar att nu under rådande finansiell 

kris är revisionsplikten väldigt viktig för att i dåliga tider brukar människor vara 

”uppfinningsrika” på problemlösningar. 

Bankerna påpekar att även efter avskaffandet kommer inte deras krav på information

förändras vid kreditgivning men att de kan komma att acceptera nya alternativ till revision. 

Roger från SEB anser att årsredovisningen har fungerat väldigt bra hittills, samtidigt som han 

tror att det kan vara billigare att ha kvar revision på företaget. För att inte behöva söka olika 

intyg och olika utredningar. Han tror att de flesta intressenter kommer att kräva att företag är 

reviderade. Dessutom påpekar våra respondenter att det kan vara billigare för företag att ha 

regelbunden revision. Om företaget blir i behov av kapital, måste räkenskaper från tidigare år 

fastställas och kostnaden bli mycket högre än om de hade behållit revisionen. Vi kan

konstatera att samtliga respondenter är lite osäkra om avskaffandet av revisionsplikten 

kommer att vara samhällsekonomiskt positivt. Alla intervjuade anser att kostnaderna för 



Sida 54 av 64

skatteverket kommer att öka. Dessutom tror de skatteverket kommer att vara tvungna att 

omstrukturera organisationen samt bli en kontrollmyndighet. Kostnaden försvinner inte, utan 

omfördelas, troligast kommer skattebetalarna att bekostas med borttagandet av 

revisionsplikten.
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6. Slutsats

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara vår problemformulering som ställdes i 

inledningen samt belysa våra reflektioner över studiens slutsatser.

Vårt syfte och forskningsfråga med denna uppsats är att se vad berörda intressenter anser om 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag samt att se hur avskaffandet kan komma 

påverka dem. 

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten är att minska de administrativa kostnaderna för 

mindre bolag och dessutom för att underlätta för nyetablerade företag på marknaden. 

Regeringen förväntar sig att detta ska bland annat leda till en minskning av arbetslösheten.

Enligt våra respondenter samt pågående debatten verkar det finnas en överskattning av 

revisionskostnaden för företagen. De flesta anser att revisionskostnaden är obetydlig eller bara 

är en liten del av de totala kostnaderna för företaget och att den administrativa besparingen 

kan vara en falsk förhoppning. I och med att kravet på revision för dessa mindre företag 

försvinner kommer även andra rapporter vara oreviderade. Detta försvårar arbetet för 

revisorer och värderingsmän eftersom de inte har reviderade bokslut att ta hjälp av.

Våra respondenter var positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten då de anser att 

företag bör ha en valmöjlighet att själva välja revision. Samtidigt var dem kritiskt inställda till 

gränsnivåerna och definitionen på mindre företag, vilket de anser att det borde vara lägre. 

Våra respondenter var väldigt insatta i ämnet samt att vi fick svar utöver våra förväntningar 

och förhoppningar, detta på grund av att både vi och dem var förberedda inför intervjuerna 

samt valde vi rätt personer att intervjua. Vi märkte sedan att vi började få upprepade svar och 

åsikter från vissa av respondenterna efter några av intervjuer. 
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Redovisningsbyråerna som vi intervjuade förbereder sig för avskaffandet av revisionsplikten 

genom att erbjuda nya tjänster till revision. Samtidigt som de är medvetna om att de kommer 

att förlora klienter och detta kommer främst beröra mindre byråer. Vi tror att de mindre 

byråerna kommer ha svårt att undvika konkurrens och många kommer inte att överleva. De 

som blir kvar kommer bestå av byråer som har en bra affärside samt erbjuder det som 

efterfrågas på marknaden.

De som väljer bort revision kommer enligt våra respondenter bestå av nystartade företag samt 

små skuldfria aktiebolag, alla andra kommer vara tvungna att välja revision på ett eller annat 

sätt av olika intressenter i samhället. För ett företag som valt bort revision och senare kommer 

att behöva ansöka om kredit, kommer det innebära stora revisionskostnader för företaget 

eftersom redovisningsbyråerna kommer behöva säkerställa de ingående och utgående 

balanserna för varje år. I slutändan hamnar summan i närheten som om de valt att behålla 

revisionen från början. Vi anser att revision är något bra för företaget oavsett om det är stort 

eller litet bolag eftersom företagsledaren och styrelsen får en bättre ekonomisk översikt. 

Samtidigt används revisorn också för rådgivning i olika beslut. Henric påpekade även att nu 

när det råder finansiell kris så är revisionsplikten väldigt viktig för att i sämre tider brukar 

människor vara mer kreativa på problemlösningar.

De representanter från banker som vi intervjuat har varit tydliga med att framföra att deras 

krav på information inte kommer att påverkas efter ett avskaffande av revisionsplikten. De 

kan tänkas sig att acceptera alternativ till revision som har samma funktion som fullvärdig 

revision. 

Vi anser att revision bidrar till att förhindra den ekonomiska brottsligheten och det var också 

anledningen vi anskaffandet. Informationen som vi har inhämtat från våra intervjupersoner, 

litteraturen men även från den offentliga debatten, framgår det att den ekonomiska 

brottsligheten kommer att öka oavsett om det är medvetet eller inte. Vi anser vidare som våra 

respondenter, att detta kan minska till exempel revisionskostnaderna men att andra kostnader 

såsom olika sorters transaktions- transportkostnader med flera kan istället uppkomma.
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6.1 Reflektioner

Vi har intervjuat 5 respondenter i vår studie vilket vi själv anser hade varit mer effektivt om 

det hade varit fler. En viktig detalj däremot är att vi intervjuade rätt respondenter eftersom vi 

märkte att de var insatta inom vårt ämne. 

Vi insåg med tiden att vi fick upprepade svar från de olika respondenterna där skillnaden var 

att samtliga besvarade våra frågor lite mer detaljerad än andra vilket är ganska uppenbarligen 

beroende på vilken sorts intressent det är. Ett stort bortfall inom vår studie är att Skatteverket 

inte valde att delta i vår undersökning vilket hade medfört en tydligare inblick av hur 

avskaffandet av revisionsplikten påverkar dem. Våra respondenter har ändå svarat på frågor 

som rör skatteverket och sagt sin hypotes om hur skatteverket kommer att påverkas, vilket alla 

respondenterna gav oss nästan samma svar. 

6.2 Förslag till fortsatta studier

Att intervjua skatteverket när revisionsplikten är avskaffad och undersöka om deras 

verksamhet har blivit större. Sedan undersöka om hur de hanterar denna ökning av arbetet 

inom skatteverket och om de har fått ytterligare resurser från regeringen och vem det är som 

betalar för dessa resurser. Är det så att det är vi skattebetalarna som betalar för vad företagen 

betalar nu för, så borde detta vara något som borde upplysas för samhället.
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Bilagor

Intervjufrågor till bank

1. Berätta lite om dig själv. Hur länge har du jobbat på banken? 

2. Vilken befattning har du på banken?

3. Vad innebär det för er när ett företag är reviderat?

4. Vad anser du om avskaffandet av revisionsplikten?

5. Hur viktigt är personen vid beviljandet av kredit?

6. Vilken information är särskilt viktig ved beviljandet av kredit?

7. Vad anser ni om att avskaffa revisionsplikten under rådande finanskris?

8. Kommer era krav på handlingar vid kreditbeviljande att förändras efter avskaffandet av 
revisionsplikten?

9. Kan ni tänka er att acceptera oreviderade handlingar vi kreditbeviljande, om ja på vilket sätt?

10. Har era rutiner eller krav förändrats under rådande finnanskris?

11. Övriga synpunkter 
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Intervjufrågor till företag

1. Berätta lite om dig själv. Hur länge har du jobbat på företaget? 

2. Vilken befattning har du på företaget?

3. Vad anser du om revision?

4. Påverkar revisionskostnaden företagets överlevnad?

5. Är dem en stor del av de totala kostnaderna i företaget?

6. Hur ser du på avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag?

7. Vad kommer ni att göra efter att revisionsplikten avskaffas, kommer ni att fortsätta friviligt 
eller kommer du att sluta revidera ditt företag? Motivera varför.

8. Vad anser ni om att avskaffa revisionsplikten under (finans) kris? 

9. Vad anser ni om gränserna som benämner ett litet företag?

10. Vilken roll tror du att Skatteverket kommer att inneha efter avskaffandet av revisionsplikten?

11. Vad kommer hända efter att revisionsplikten avskaffats? Vad händer med den ekonomiska 
brottsligheten?

12. Vilka aktörer kan tänkas kräva att företaget är reviderat?

13. Övriga synpunkter 
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Intervjufrågor till redovisningsbyrå

1. Berätta lite om dig själv. Hur länge har du jobbat på byrån? Hur många revisorer jobbar på 
byrån?

2. Hur ofta träffar ni era klienter?

3. Vilka är de vanligaste arbetsuppgifter på byrån?

4. Hur stora är revisionskostnaderna för de flesta företag?

5. Är dem en stor del av de totala kostnaderna i företaget?

6. Vad anser du om avskaffandet av revisionsplikten?

7. Hur tror du att revisionspliktens avskaffande kommer att förändra revisorns arbetsuppgifter?

8. Har ni diskuterat frågan med era klienter? Om ja, hur förhåller de sig till avskaffandet av 
revisionsplikten?

9. Hur kommer revisionen att förändras? Kommer företag att ha frivillig revision och i så fall 
varför?

10. Vad kommer hända med kvalitén på informationen som skickas bland annat till bolagsverket 
som är oreviderad efter avskaffandet av revisionsplikten?

11. Hur tror du det kommer gå för de företag som väljer bort revision?

12. Vad anser ni om gränserna som innefattar småföretag enligt EU?

13. Varför kommer vissa företag att fortsätta med frivillig revision?

14. Finns det några alternativ till revision?

15. Vilken roll kommer Skatteverket att spela efter avskaffandet av revisionsplikten?
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16. Tror du att Skatteverket kommer klara den nya rollen med befintliga tillgängliga medel? Om 
nej, vem kommer tillskjuta mer medel?

17. Vad kommer hände med den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet?

18. Övriga synpunkter 


