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Sammanfattning 
 
Debatten om ett borttagande av revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag blev åter 
aktuell efter att Svenskt Näringsliv i mars publicerade en rapport i ämnet. Enligt EG-rättens 
fjärde direktiv kan de enskilda medlemsländerna själva besluta om revisionsplikten skall 
avskaffas för små aktiebolag eller inte. Inom den europeiska unionen är det endast de nordiska 
länderna som har valt att ha kvar plikten. 
 
Informationen i en årsredovisning används främst av företagsintressenter för att kunna avgöra 
företagets ekonomiska situation. I och med att en oberoende revisor granskat 
årsredovisningen får intressenterna ett kvitto på att innehållet är kontrollerat och upprättat 
efter god redovisningssed. Problemet för intressenterna är hur de ska kunna gardera sig för att 
samla in tillförlitlig information för bedömning av företaget om revisionsplikten avskaffas. 
 
Vi har som syfte med denna studie att titta närmare på hur de små ägarledda aktiebolagens 
externa intressenter ställer sig till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten och vilka 
konsekvenser denna avskaffning kan medföra för dem. De intressenter som studeras är 
kreditgivare, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Svenskt Näringsliv och revisorer. Vår 
empiriska undersökning är uppbyggt på en kvalitativ studie som baseras på primärdata i form 
av intervjuer. 
 
Vi kommer i vår slutsats fram till att de flesta intressenter har ett behov av reviderade 
årsrapporter. Informationen i årsredovisningen fungerar som en förtroendeskapande faktor för 
att säkerställa att företaget kan fullfölja sina förpliktelser gentemot intressenten. Ett 
borttagande av revisionsplikten skulle leda till att kvalitetsstämpeln försvinner vilket ökar 
intressenternas kontrollbehov för att säkra tilltron till årsredovisningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstract 
 
The debate about the possibilities to omit the audit duty for small and middle-sized joint-stock 
companies was once again actualized after Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish 
Enterprise) published a report in March 2005. In the European Union’s fourth company 
directive each member country can choose to omit the audit duty for small companies, 
however in the European Union it is only the Nordic countries that still obtain the audit duty 
for such companies.  
 
The information in a company’s accounting should be used by the stakeholders to ensure the 
economical position of the company. With a result of an independent auditor inspecting the 
annual report, the stakeholders get a receipt to ensure that it’s contents is controlled and 
follows the generally accepted accounting principles (GAAP). The problem for the 
stakeholders is how to make sure that they receive reliable information for estimating the 
company if the audit duty is omitted.  
Our purpose with this thesis is to investigate how the external stakeholders of small joint-
stock companies think about omitting the audit duty and which aftereffects this omitting can 
bring to the stakeholders. The stakeholders are creditors, the National Tax Board, the Swedish 
National Economic Crimes Bureau, the Confederation of Swedish Enterprise and auditors. 
Our empirical research is performed on a qualitative research approach based on personal 
interviews.  

The conclusion of this paper is that most of our stakeholders have a need for revised annual 
reports. The company’s audited accounting inspires confidence to its information, which 
guarantees that the company can complete their contractual duty against the stakeholder. An 
omitting of the audit duty would erase the quality receipt, which leads to an increased need of 
control for the stakeholders to ensure their trust to the annual reports. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till problemet som ska studeras. Vidare ska 
problemdiskussionen och frågeställningar behandlas. Vi avslutar med en redogörelse för 
uppsatsens syfte, avgränsningar och uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige infördes den 1 januari 1983 en ändring i aktiebolagslagen som tvingade samtliga 
aktiebolag till revision, vilken skall utföras av en kvalificerad revisor. Ändringen kom till 
stånd efter ett PM från Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), där det framgick att små bolag utan 
revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet.1 
 
I EG-rätten, ministerrådets fjärde direktiv, artikel 51.1, framgår vilka företagsformer som 
omfattas av revisionsplikten. Direktivet överlåter till de enskilda medlemsländerna att själva 
reglera revisionsplikten för små bolag. Av EU länderna, (före östutvidgningen 2004), är det 
nu endast de nordiska länderna som fortfarande väljer att inkludera de små bolagen i 
revisionsplikten. Övriga länder som tidigare tillämpat revisionsplikt för små bolag har nu valt 
att undanta dessa.2  
 
I mars 2005 publicerade Svenskt Näringsliv en rapport om revisionsplikten i små och 
medelstora aktiebolag (SME)3. Rapporten slog fast att Sverige bör avskaffa revisionsplikten i 
små aktiebolag. De definierar små aktiebolag som bolag med en omsättning som understiger 
tre miljoner SEK och har mindre än 10 anställda, även kallade mikroföretag. Särskilt i 
ägarledda företag har ägarna få skäl till att vilja behålla revisionsplikten, eftersom ägare inte 
har behov av att övervaka ledningen (sig själva).4 Men utöver ägarna finns det intressenter 
runt organisationer som har olika legitima intressen av att följa hur ett företag utvecklas5. 
Intressenterna kan delas upp mellan interna intressenter (ägare, företagsledning och anställda) 
och externa intressenter (stat & kommun, leverantörer, kunder, banker och kreditgivare).6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H, Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur 2000). 
6 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I Sverige finns det cirka 250 000 aktiebolag varav 200 000 är så kallade mikroföretag. Trots 
att de flesta aktiebolagen är småföretag är redovisningsreglerna till stor del utformade för att 
passa de stora företagen. Vissa lättnader finns för de små företagen men kostnaden och 
tidsåtgången att följa de regler och rekommendationer som finns i svensk lagstiftning kan 
fortfarande kännas tung.7 Särskilt tungt kan det vara i de minsta företagen som saknar intern 
ekonomisk kunskap och kompetens.  
 
I Svenskt Näringslivs rapport ”Revisionsplikten i små aktiebolag” står det att av alla svenska 
intressenter är alla överens om att en allmän revisionsplikt är bra. Men ingen av dessa har 
reflekterat över för- och nackdelarna med revisionsplikten för småföretag. Rapporten tar upp 
de små ägarledda företagen som exempel eftersom de har få incitament till att vilja behålla 
revisionsplikten. Rapporten nämner också det intressanta i att Sverige än så länge håller fast 
vid en reglering som på ett påtagligt sätt skiljer sig från de övriga länderna i EU. Förklaringen 
till att plikten finns kvar i Sverige är att den anses vara till nytta för ägaren och bekämpningen 
av ekonomisk brottslighet.8 
 
I Sverige måste alla aktiebolag visa upp ekonomiska uppgifter om verksamheten i en 
årsredovisning. Bokföringslagens grundregel säger att alla bokföringsskyldiga skall upprätta 
en årsredovisning enligt årsredovisningslagens bestämmelser. Det interna syftet med 
redovisning är kontroll och planering medan det externa syftet med redovisning är att ge 
information till företagets intressenter.9 
 
Intressenterna har olika krav på årsredovisningens innehåll. Banken efterfrågar till exempel 
information för att bedöma företagets återbetalningsförmåga vid låneansökningar, 
skattemyndigheterna vill ha underlag för skatteberäkning och leverantörer vill ha information 
om företagets kreditvärdighet.10 Till följd av intressenternas olika informationsbehov har 
standardiseringkrav tillkommit på hur årsredovisningen skall vara upprättad. Standardisering 
innebär att informationen skapar ett objektivitet som gör att olika oberoende bedömare kan 
dra samma slutsatser från samma material. Standardiseringen gör det även möjligt att jämföra 
årsredovisningar från år till år och mellan olika bolag.11 
 
Olika intressenter runt företaget behöver fatta beslut om hur de ska agera gentemot företaget. 
Om de ska ha nytta av årsredovisningen måste informationen bidra till att intressenterna kan 
fatta bättre beslut i frågor som rör företaget.12 Eftersom ingen kan förutse hur det kommer att 
gå i framtiden måste man utgå från nuet och se hur historiska trender i företaget sett ut. 
Därefter kan intressenten med det historiska underlaget göra prognoser över hur företagets 
framtida utveckling kommer att se ut.13  
 
 
 
 

                                                 
7 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
8 Ibid.  
9 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
10 Lundén, B. Nya årsredovisningslagen, (Uddevalla: Björn Lundén Information AB 1997). 
11 Ibid. 
12 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
13 Ibid.  
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Med revisionsplikten följer att årsredovisningen skall granskas av en oberoende revisor. 
Meningen med granskningen är att följa upp att affärshändelser i bolaget redovisats på ett 
korrekt sätt och att redovisningens innehåll ger in riktig bild av verksamheten. Revisorn utses 
av bolagets ägare vid bolagsstämman och utför granskningen främst för ägarnas räkning. 
Revisionen ska avslutas med en revisionsberättelse där revisorn uttryckligen meddelar om 
denne anser att årsredovisningen är upprättad enligt gällande redovisningslagar eller inte.  
 
Intressenterna har ett kontroll- och informationsbehov av att känna till företagets ekonomiska 
situation innan de startar upp ett samarbete med företaget14. Informationen fungerar som en 
förtroendeskapande faktor för att säkerställa att företaget kan fullfölja sina förpliktelser 
gentemot intressenten. Denna information finns i de reviderade årsrapporterna som företaget 
ger ut. Att dessa årsrapporter granskats av en oberoende revisor tjänar som ett kvitto på att 
företagets affärer är i ordning. I och med att det är en plikt för aktiebolagen att revidera sig 
finns detta kvitto med som garanti, men om de små aktiebolagen skulle undantas från plikten 
mister intressenterna detta kvitto. Intressenterna tvingas då hämta förtroendeskapande 
information på annat sätt.15 För företagen är revisionen ett verktyg som skapar trovärdighet 
och tillit vilket kan användas vid relationsskapande gentemot företagets intressenter16. 
Problemet för intressenten är då hur de ska samla in säker information om revisionsplikten 
avskaffas. 
 
Ur denna diskussion ställer vi oss frågan hur intressenterna skall kunna gardera sig för att få 
in tillförlitlig information för bedömning av företag om revisionsplikten för småföretag tas 
bort? Hur ställer de sig till ett eventuellt undantag för små aktiebolag från denna plikt? Vad 
skulle krävas för att intressenterna skall ingå eller fortsätta en affärsrelation med företaget ifall 
revisionspliktens ”kvitto på att oberoende granskning genomförts” försvinner? 
 
1.3 Syfte  
 
Att ur de små ägarledda aktiebolagens externa intressenters synvinkel, beskriva och analysera 
hur de ställer sig till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Vi vill vidare utreda vilka 
konsekvenser denna avskaffning kan medföra för intressenterna. 
 
1.4 Avgränsning  
 
Vi gör ett urval bland de små ägarledda aktiebolagens externa intressenter. De valda 
intressenterna är kreditgivare, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Svenskt Näringsliv och 
revisionsbyråer. Urvalet av respondenter begränsar sig till Stockholmsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Eriksson-Ek, T., Pellikka, J., Revisionspliktens betydelse ur ett intressentperspektiv, (Luleå tekniska 
universitet, 2002). 
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1.5 Disposition 
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden, 
problemdiskussionen, syftet och avgränsningen 
till studien. 

            
 
 
                                                

I kapitel två redogörs för och motiveras de 
metoder som valts att användas i studien.  
 
 
 
 
I kapitel tre presenteras uppsatsens 
referensram. 
 
 
 
 
 
I kapitel fyra presenteras uppsatsens empiriska 
undersökning. En sammanställning av 
intervjuerna ges och avslutas med en 
empirisammanfattning. 
 

 
 
 
I kapitel fem analyseras resultat från det 
empiriska materialet och kopplas samman med 
referensramen.  
 
 
 
 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser 
där uppsatsens frågeställning och syfte 
besvaras. Vidare förs en avslutande diskussion 
med våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inledning 

Metod 

Referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsats 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt arbetssätt samt val av metod. Vidare kommer vi att ge en 
presentation av vårt tillvägagångssätt i forskningen, datainsamling, urval samt studiens 
trovärdighet. Som avslutning kommer en diskussion om undersökningens källkritik.  
 
 
2.1 Val av undersökningsmetod  
 
Samhällsvetenskaperna skiljer mellan två huvudformer av metoder, kvalitativ och kvantitativ 
metod.17 Kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Exempel på kvantitativa forskningsmetoder kan vara 
enkäter, frågeformulär, experiment och prov. Kvalitativt inriktad forskning fokuserar på 
”mjuka” data, till exempel tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. Mjuka data är data 
som måste tolkas av forskaren för att nå en slutsats18.  
 
Med utgångspunkt från vår problemformulering har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt på 
undersökningen då kvalitativ forskning resulterar i detaljerade beskrivningar inom ett 
begränsat område19. Den detaljerade informationen som utvinns i en kvalitativ studie är viktig 
för att få fram de svar vi söker efter och ge en mångsidig beskrivning av revisionspliktens 
påverkan på olika intressenter. Dessutom passar en kvalitativ metod bäst för att utföra 
intervjuer med representanter från valda intressentgrupper. En anledning till att vi inte har valt 
att använda oss av kvantitativ metod beror på att denna typ av metod grundar sig mest på att 
mäta data.  
 
2.2 Deduktiv 
 
Studien som har genomförts är av deduktiv karaktär då vi har valt att utgå från allmänna och 
befintliga principer, vilket har stärkt vår studie20. Vi började först med att gå igenom 
litteraturen för att sedan pröva empirin genom våra intervjuer. Genom att först läst igenom 
litteraturen har vi bestämt vilken information som ska samlas in, hur vi ska tolka denna 
information, och till slut med stöd av våra intervjufrågor relatera resultaten till teorin.21  
 
Forskningen i en deduktiv metod antas vara mer objektiv på grund av att utgångspunkten tas i 
redan befintlig teori. Vi valde denna metod på grund av att vi inte ville utgå från empirin och 
formulera en ny teori, som det görs i en induktiv undersöknings metod. 22 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Andersen, I., Den uppenbara verkligheten (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
18 Backman, J., Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
19 Denscombe, M., Forskningshandboken, (Lund: Studentlitteratur, 2000) 
20 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, uppl. 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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2.3 Deskriptiv och explorativ 
 
Syftet med de explorativa undersökningarna är att erhålla så mycket kunskap som möjligt om 
ett visst problemområde innan undersökningen börjar. Syftet med en deskriptiv undersökning 
är att beskriva och förklara ett problemområde där det redan finns en viss mängd kunskap om 
ämnet. Vi har i vår studie ett problemområde som är beskrivande, men det finns inte 
tillräcklig kunskap inom området som visar vilka faktorer som är betydelsefulla för vår 
beskrivning. Av den anledningen har vi först börjat med en explorativ undersöknings metod 
där vi har försökt belysa problemområdet och sedan inriktat oss till en deskriptiv metod. Med 
den deskriptiva undersökningsmetoden har vi kunnat begränsa oss till att grundligt och 
detaljerad undersöka de aspekter som är intressant för vår studie. 23 
 
2.4 Data och informationsinsamling  
 
Det finns två olika metoder som kan användas vid insamling av rådata för en studie: primär- 
och sekundärdata. Data som forskaren själv har samlat in benämns primärdata, medan 
sekundärdata är information som samlats in av andra personer, forskare, institutioner och så 
vidare.24 Positivt med primärdata är att den samlar in information som har en koppling till 
forskningsfrågan25. Vår uppsats baseras främst på primärdata, insamlad via intervjuer.   
 
2.4.1 Intervjuer  
 
Intervjuer är den huvudsakliga metoden att samla in kvalitativ information. Syftet med en 
intervju är att få den typ av information som söks. Forskaren vill veta vad respondenten vet 
om och hur de ställer sig till ämnet som undersöks.26 Under intervjuerna använde vi oss av en 
intervjuguide som vi i förväg skickade till respondenterna. Frågorna i guiden var öppet ställda 
vilket gav respondenterna utrymme att fritt svara med egna ord. Det gav studien en låg grad 
av standardisering. Frågorna ställdes efter en i förväg bestämd ordningsföljd vilket innebär en 
hög grad av strukturering.27 Beroende på hur respondenterna svarade följde vi i vissa fall upp 
med spontana följdfrågor. Vi har modifierat frågorna under arbetets gång, det vill säga, vissa 
frågor har tagits bort och vissa frågor lagts till i intervjuguiden mellan intervjutillfällena. 
Detta gör att graden av standardisering sjunkit något, men det kompenseras genom att 
kompletteringsfrågor skickats till de respondenter som berörts. 
 
För en framgångsrik intervju är samspelet mellan intervjuaren och respondenten väldigt 
viktigt. Detta samspel är beroende av hur bra intervjufrågorna är och om det klart och tydligt 
framstår vad intervjuaren vill få ut av intervjun.28 Den typen av information som vi ville få ut 
var bland annat åsikter, kunskaper och bakgrundsdata. Intervjun inleddes först med ett antal 
frågor om organisationen och respondentens roll i organisationen. Därefter övergick vi till 
mer specifika frågor om hur ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten påverkar 
intressenterna och vilka konflikter som kan uppstå.  
 
 
 
                                                 
23 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, uppl. 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
24 Andersen, I., Den uppenbara verkligheten (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
25 Arbnor, I. & Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära, (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
26 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, uppl. 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
27 Ibid. 
28 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
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Enligt Patton (1980) skall varför-frågor undvikas på grund av att det kan leda till en 
obegränsad följd av nya ”Varför”. Frågor som besvaras med korta svar som JA/NEJ bör även 
undvikas för att det inte tillför mycket information till studien.29 Vi har därför undvikit att 
använda för många ”varför” följdfrågor. Den typen av frågor har endast använts för att 
konkretisera och utveckla frågan. Frågor av JA/NEJ karaktär har vi helt försökt att undvika. 
 
Som datainsamlingsmetod använde vi besöksintervju. Fördelen med personliga intervjuer är 
att direkt komma i kontakt med respondenten vilket underlättar observationen. Det gav oss en 
chans att tolka respondentens sätt att besvara frågorna, om de var bestämda/osäkra, var 
betoningar lades i svaret och så vidare. Det gav även möjligheter att läsa av respondentens 
kroppsspråk. Korrigering av missförstånd eller feltolkning av en fråga eller ett svar kan även 
göras på plats.30 
 
Den information som erhålls under en intervju beror på intervjuarens personlighet, färdighet, 
attityd och hur parterna upplever situationen.31 Som intervjuare lade vi därför vikten på att 
vara trevliga, intresserade, neutrala och bra lyssnare. För att kunna bli en skicklig intervjuare 
krävs det övning, i förberedande syfte har vi därför träffats innan intervjun för att öva och gå 
igenom frågorna.32 
 
Samtliga intervjuer som utförts har registrerats på band efter respondentens samtycke. 
Anledningen till detta var dels att underlätta för oss att sammanställa intervjun i efterhand och 
dels för att säkra att ingen viktig information förbisetts eller feltolkats. Vi har valt intervju 
före enkäter eftersom intervjuer ger oss möjligheter att få mer och utförligare information än 
vad en enkätundersökning skulle ha givit. 
 
2.4.2 Insamling av sekundärdata 
 
Litteratur har samlats in via Södertörns Högskolas bibliotek, Stadsbiblioteket i Stockholm 
samt via databaser. Artiklar ur tidningen Balans och Svenskt Näringslivs rapport, 
”Revisionsplikten i små aktiebolag” har legat till grund för val av problemformulering.  
Sökning efter böcker till metodkapitel och referensram har gjorts via ”Miks, katalog för 
biblioteken vid Karolinska Institutet och Södertörns högskola” och ”Libris, det nationella 
biblioteksdatasystemet”. För sökning efter tidskrifter, artiklar, rapporter och promemorior 
användes databasen Business Source Elite, sökfunktionerna på myndigheters hemsidor samt 
internetsökmotorn Google. För att finna uppsatser som är relaterade till problemområdet 
användes ”DIVA-portal, Academic Archive On-line” samt ovanstående sökmotorer.  
Sökord som använts mest är Revisionsplikt, revisionsplikt i små aktiebolag, ägarledda 
aktiebolag +intressenter, revision, revisorer, förenklingar för småföretag.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Ibid. 
30 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, uppl. 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
31 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
32 Ibid. 
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2.5 Urval 
 
Urval består av två grundläggande typer, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval33. 
Sannolikhetsurval är den urvalsmetod som ur vetenskaplig synpunkt är mest ideal. Icke-
sannolikhetsurval är den mest använda metoden i kvalitativa fallstudier.34 En av de vanligaste 
formerna av icke-sannolikhetsurval är den målinriktade formen. Den går ut på att forskaren 
vill förstå och få insikt i problemet. Vid denna typ av urval är det av stor betydelse att 
respondenterna besitter de kunskaper som krävs för att bidra till att uppnå syftet med 
studien.35 Vi har valt att använda oss av denna urvalstyp då den lämpar sig för vårt val av 
respondenter. 
  
2.5.1 Urval av respondenter 
 
Vi valde ut intervjupersoner genom en kombination av ett bedömningsurval och ett 
rekommendationsurval. Ett bedömningsurval görs genom att forskaren väljer ut personer och 
befattningar som är intressanta och representativa för studien, medan ett 
rekommendationsurval innebär att olika aktörer rekommenderar andra intressenter som 
respondent. För uppsatsens relevans är det av stor betydelse att välja rätt intervjupersoner vid 
genomförandet av en kvalitativ undersökning.36 Uppsatsens intervjupersoner var experter 
inom sina områden och väl insatta i ämnet. De ansåg att frågan om revisionspliktens vara eller 
ickevara var brännhet och mycket aktuell.  
 
Vi har valt att intervjua en respondent från ett stort revisions- och redovisningsföretag, en från 
en mellanstor revisionsbyrå och två respondenter från mindre revisionsbyråer. Syftet med det 
är att informationen inte ska bli allt för likformig och ge en bredare bild av revisorernas syn 
på revisionsplikten i små aktiebolag. De större revisions- och redovisningsföretagen var för 
oss kända sedan tidigare varför kontaktinformation samlades in direkt på deras hemsidor. De 
mindre revisionsbyråerna fann vi genom att göra en sökning via FARs hemsida (www.far.se). 
Därifrån valdes ett antal av de mindre revisionsbyråerna ut slumpmässigt för att sedan 
kontaktas via e-post och telefon.  
 
Vi har även kontaktat Nutek, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och 
kreditgivare. Kontaktinformation inhämtades på respektive intressents hemsida. Vid kontakt 
med intressenternas informations- och kundtjänstavdelningar rekommenderades vi till rätt 
personer.  
 
2.6 Studiens trovärdighet 
 
Vid ett forskningsprojekt är det viktigt att tänka på hur intressant, trovärdig och begriplig 
forskningen är. Det bästa sättet att undersöka en studies trovärdighet är att använda begreppen 
validitet och reliabilitet. Tolkningsfel kan påverka trovärdigheten relativt mycket i dylika 
studier. Dessa tolkningsfel kan bland annat uppkomma då ett urval och slutsatser dras för hela 
populationen.37 
 
                                                 
33 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
34 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 
1992). 
35 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur, 1994). 
36 Arbnor och Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, (Lund: studentlitteratur, 1994). 
37 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, uppl. 7 (Malmö: Liber Ekonomi, 2001). 
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2.6.1 Validitet 
 
Validitet innebär att mätmetoden verkligen mäter det som skall mätas. En hög validitet 
innebär att vekligheten av en studie återges på ett så trovärdigt och korrekt sätt som möjligt. 
Det finns två mått på validitet; inre validitet och yttre validitet. 
 
2.6.1.1 Yttre Validitet 
 
Med yttre validitet avses hur pass väl undersökningen belyser det problem som forskaren sökt 
svar på.38 Låg yttre validitet kan orsakas av att respondenten antingen medvetet ger 
missvisande svar eller på grund av att denne har bristande kompetens inom ämnet.39 Risken 
att respondenterna i vår undersökning skulle ge missvisande svar på grund av bristande 
kompetens är liten, eftersom de är väl insatta i ämnet och att det ligger i deras intresse att 
delge oss korrekt information. Dessutom har de tagit del av intervjuguiden några dagar i 
förväg för att kunna förbereda sig inför intervjun och kontakta oss vid eventuella otydligheter. 
Vi anser därmed att studien håller en hög grad av yttre validitet. Vi har valt att inte redogöra 
för intervjuerna på Nutek då informationen inte är tillräckligt relevant för studiens validitet. 
 
2.6.1.2 Inre Validitet 
 
Inre validitet förekommer när mätinstrumentet, till exempel intervjufrågorna, mäter det som 
verkligen skall mätas i undersökningen.40 Låg intern validitet kan till exempel bero på att 
intervjufrågorna varit felformulerade.41 Vår intervjuguide är väl genomtänkt och 
välformulerad, vi anser att den mäter det som ska mätas och ställer frågor som berör vår 
problemformulering och vårt syfte. Vi har gått igenom frågorna noggrant för att säkerställa att 
ingen av de är felformulerade. Trots det har vi under arbetets gång funnit att vissa frågor varit 
vaga, dåligt formulerade eller repeteringar av varandra, varför vi formulerat om och strukit 
likalydande frågor. Vi anser inte att dessa ändringar skadat studiens syfte eftersom vi under 
intervjuerna gett förtydligande följdfrågor när respondenten missuppfattat frågorna. 
 
2.6.2 Reliabilitet 
 
Ett villkor för god validitet är att reliabiliteten är hög, vilket leder till en tillförlitlig och stabil 
undersökning. Med stabilitet avses att mätningen inte påverkas av vem det är som utför 
mätningen eftersom olika forskare skulle få samma resultat om undersökningen genomfördes 
flera gånger.42 
 
Eftersom samma intervjuguide använts till samtliga intervjuer, besvarade respondenterna 
samma frågor, vilket även gav en hög grad av reliabiliteten. Att vi gjort mindre ändringar i 
intervjuguiden kan ha påverkat reliabiliteten negativt, men eftersom vi endast gjort 
förtydligande ändringar och strukit likalydande anser vi att den negativa effekten endast haft 
marginell betydelse.  
                                                 
38 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 
1992) 
39 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, uppl. 7 (Malmö: Liber Ekonomi, 2001). 
40 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 
1992). 
41 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, uppl. 7 (Malmö: Liber Ekonomi, 2001). 
42 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 
1992). 
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För att säkerställa att reliabiliteten av vår studie är hög har vi båda närvarat vid 
intervjutillfällena. Parallellt med att vi ställt frågor har vi fört anteckningar över 
intervjusvaren. Överensstämmelsen mellan anteckningarna är ett mått på reliabiliteten som 
benämns interbedömarreliabilitet.43 Det gör att risken för misstolkningar minskar vid 
sammanställning av det empiriska materialet.  
 
Det är möjligt att ”lagra” verkligheten så att registrering och utvärdering kan göras i 
efterhand.44 Detta gjorde vi genom inspelning av samtliga intervjuer. På detta sätt kunde vi ta 
den i repris för att försäkra oss om att vi inte har misstolkat eller missat någon information. 
Vårt syfte med att både föra anteckningar och spela in intervjun var att inte ta någon risk, som 
till exempel störningar vid inspelningen. Den lagrade verkligheten användes därav för att 
kontrollera interbedömarreliabiliteten.45 
 
2.7 Källkritik 
 
En faktor som kan påverka trovärdigheten i vår studie skulle kunna vara risken för 
intervjuareffekt som kan uppstå vid framförallt personliga intervjuer. Detta innebär att 
respondenten medvetet eller omedvetet beter sig och besvarar på frågan på ett sätt som denne 
tror att intervjuaren förväntar sig.46 Även vår tonfall, minspel och klädsel kan vara en orsak 
till mätfel. Det som skulle kunna leda till låg reliabilitet kan var att bearbetning och 
framställning av empiriskt material färgas av våra åsikter, fördomar och värderingar. Detta 
försökte vi minska genom att båda två tillsammans arbetade med tolkningen av det empiriska 
materialet. Vi anser att reliabiliteten och validiteten skulle kunna öka ännu mer om vi hade 
intervjuat fler respondenter inom myndigheterna och Svenskt Näringsliv. Vid intervjuerna har 
vissa frågor inte besvarats av alla respondenter vilket påverkat vår utvärdering negativt.  
 
En del av det teoretiska materialet som studien bygger på är utgiven av intresseorganisationer 
och branschföreningar såsom Svenskt Näringsliv och artikelförfattare i exempelvis Balans. 
Det har varit vår målsättning att tolka källornas avsikter med utgivet material på ett så korrekt 
sätt som möjligt. Vi har strävat efter att förhålla oss kritiskt till all sekundärdata då vi är 
medvetna om att delar av innehållet i dessa skrifter kan vara vinklade, förskönande och/eller i 
avsaknad av fullständiga data. Vi reserverar oss mot att viss feltolkning av materialet kan ha 
förekommit.  
 
Ett annat problem var att bestämma vilken information som var relevant för vald 
frågeformulering och syfte. Vi hade inga svårigheter med att hitta teorier kring ämnet 
revision. Det var desto svårare att hitta relevant information om revisionsplikten i små 
aktiebolag som håller en god vetenskaplig nivå. Av den orsaken har vi valt att använda oss av 
det material som finns tillgängligt och försöka hitta andra liknande områden som har en 
koppling till vår teoretiska referensram. 
 
Genom att skicka intervjuguiden i förväg valde vi att förbereda våra respondenter inför 
intervjuerna vilket har ökat vår reliabilitet. Nackdelen är att det finns en risk att vi inte har fått 
spontana och personliga svar. Svaren kan ha varit förberedda och strukturerade. 
 
 
                                                 
43 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: studentlitteratur, 2003). 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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3 Referensram 
I detta kapitel redogörs för de teorier som vi finner relevanta för att besvara studiens syfte 
och problemformulering. En grundläggande översikt ges om vad redovisning, revision & 
revisionsplikt är. Vi går igenom årsredovisningens informationsinnehåll, revisionens 
kvalitetsstämpel och intressentmodellen. 
 
 
3.1 Redovisning  
 
Genom redovisningen fås information om ett företags ekonomiska och finansiella tillstånd. 
Redovisningen kan delas in i två delar, intern- och externredovisning. Intern redovisning 
riktar sig till organisationens ledning och chefer för att ligga till grund för planering och 
kontroll. Extern redovisning riktar sig till organisationens finansiärer (ägare och långivare) 
och innefattar bokföring, årsbokslut samt års- och delårsrapporter.47  
 
De lagar som reglerar hur aktiebolag ska upprätta redovisningen är Bokföringslagen (BFL) 
och Årsredovisningslagen (ÅRL). Till de mest tongivande organisationer som utfärdar 
rekommendationer för hur dessa lagar skall efterlevas hör Föreningen för 
revisionsbyråbranschen (FAR) och Redovisningsrådet (RR). BFL säger att ett företags 
bokföring skall upprättas enligt god redovisningssed. Detta innebär att företaget dels skall 
följa råd och anvisningar från BFN och RR och dels den faktiskt förekommande praxisen hos 
ett kvalitativt representativt urval av bokföringsskyldiga.48 Till god redovisningssed hör att 
företagets affärshändelser bokförs systematiskt, kronologiskt och med tillhörande 
verifikationer. Enligt ÅRL skall redovisningen dessutom ge en rättvisande bild av företagets 
ställning och resultat, det vill säga, redovisningen får inte vara legalistisk och formell utan 
skall uppvisa vad som faktiskt hänt, i ekonomisk mening, i företaget.49 
 
Årsredovisningen skall vara upprättad på ett sådant sätt att bedömare kan jämföra 
årsredovisningar med varandra från år till år och även jämföra mellan olika bolag.50 
En årsredovisning skall innehålla resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och 
en förvaltningsberättelse. Kravet på kassaflödesanalys gäller enbart större bolag. Vilka bolag 
som räknas som stora respektive små regleras i aktiebolagslagen (ABL).51 ÅRLs syfte är att 
föra svensk redovisningslagstiftning närmare de regler som gäller inom EU52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 NE.se, Nationalencyklopedins Internettjänst, Sökord: redovisning, (2005-12-05). 
48 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
49 Kedner. G., Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
50 FAR, FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, (Stockholm: FAR förlag, 2005). 
51 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
52 Kedner. G., Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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3.1.1 Information i redovisning 
 
I alla affärsrelationer finns ett mått av osäkerhet eller risk, bedömaren vet inte vad som 
faktiskt kommer att hända i framtiden. För att minska riskmomentet och osäkerheten kan 
företagets intressenter använda sig av redovisningsinformation för ekonomiskt 
beslutsfattande. Om beslutsfattaren ska ha nytta av informationen i en årsredovisning måste 
denne finna informationen värdefull. Lönnqvist (2002) menar att den viktigaste uppgiften för 
årsredovisningen är att hjälpa intressenterna att sätta rimliga prognoser om verksamheten i 
företag så att de kan fatta bättre beslut53. 
 
3.1.2 Information som förtroendeskapare 
 
Det är viktigt för företag att upprätthålla ett gott anseende till sin omvärld. Trots det finns det 
incitament för vissa företag att försköna eller dämpa bilden av företagets ekonomiska 
situation med följd att intressenterna fattar beslut på felaktiga grunder. För att motverka detta 
är det reglerat i BFL och ÅRL hur aktiebolag får upprätta och presentera årsredovisningar 
samt att alla bolag måste låta revidera sina årsredovisningar innan de görs offentliga. Denna 
reglering skapar tilltro till årsredovisningens innehåll och minskar riskmomentet vid 
bedömning av företagets ekonomiska tillstånd.54 Ur ett ägarperspektiv anser Andersson 
(2005) att det i små ägarledda företag kan ifrågasättas om reviderade rapporter behövs 
eftersom ägare i dessa företag redan har full insyn i verksamheten. Han menar dock att 
revisionen i dessa företag hjälper till i det interna kontrollsystemet och ger förtroende till 
informationen i redovisningen. Vidare ger revisorn dessa företag ekonomisk kompetens.55 Det 
är vetskapen, bland intressenterna, att tillgången till denna kompetens finns i företaget som 
ger förtroende till informationen som ges ut. Andersson menar att revisorns oberoende utgör 
”en hörnsten för att skapa förtroendet till de reviderade årsredovisningarna”. Det går inte att 
få fullständigt oberoende men det måste göras en avvägning mellan en oberoende revision 
som skapar förtroende och företagens möjlighet att utnyttja revisorns kompetens i 
redovisningsfrågor. 
 
3.2 Revision 
 
Revision är den granskning som görs i efterhand av ett företag för att kontrollera om 
affärshändelser har redovisats korrekt och om de redovisade siffrorna ger en riktig och 
rättvisande bild av företaget. Syftet är bland annat att ge information om redovisningens 
tillförlitlighet.56 Granskningen utförs av en extern och oberoende person i form av en godkänd 
eller auktoriserad revisor. Det som skall granskas är enligt ABL 10 kap. 3 § årsredovisning 
och bokföring i bolaget, styrelsens och VD: s förvaltning och om revisionen gäller ett 
moderbolag även koncernredovisning57. Revisorn skall förhålla sig till god revisorssed. God 
revisorssed består av etiska normer för hur revisorn uppträder i sitt yrkesutövande gentemot 
klienter och andra intressenter samt regler kring revisorns oberoende, tystnadsplikt och 
arvodesregler. Dessa vägledande normer och regler utges av FAR och Revisorsnämnden.58 
 
                                                 
53 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
54 Ibid. 
55 Andersson, P-O. Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans nr 4 
(2005). 
56 Nationalencyklopediens Internettjänst, www.ne.se (2005-12-05). 
57 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
58 http://www.far.se/faq.asp?id=25 (2005-12-05). 
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När revisorn slutfört granskningen av ett företag skriver han/hon en revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen är en standardiserad rapport som riktar sig formellt till aktieägarna men 
då den är en offentlig handling måste den även vara tillförlitlig för övriga intressenter. 
Revisionsberättelsen skall innehålla ett förslag från revisorn att styrelsen och verkställande 
direktören skall tillstyrkas eller avstrykas ansvarsfrihet. Finner revisorn större brister i 
årsredovisningen skall denne notera detta i revisionsberättelsen samt skicka en kopia till 
skattemyndigheten.59 Om revisorn efter granskning misstänker ekonomisk brottslighet måste 
han/hon meddela bolagsstyrelsen och åklagare. Brott som skall anmälas är bland annat 
bedrägeri- och förskingringsbrott, brott mot borgenärer och vissa skattebrott. Misstankarna 
om brott skall vara riktade mot VD eller styrelseledamot. Vid anmälan om brott skall revisorn 
avsäga sig revisionsuppdraget i företaget.60 
 
3.2.1 Revision som kvalitetsstämpel 
 
I och med att revisionen omfattas av strama regler och att en oberoende revisor granskar 
bolagets årsredovisning kan det sägas att intressenten får ett slags ”kvalitets och 
förtroendestämpel” på att bolagets årsredovisning uppfyller gällande lagar, god 
redovisningssed och att informationen i årsredovisningen är tillförlitlig. Att företaget 
genomgått revision legitimerar bolaget utåt sett mot bolagets intressenter.  
 
Även om revisionen inte har som uppgift att upptäcka bedrägerier, förekommer det 
förhållandevis ofta att bedrägerier påträffas i samband med revision. Bara revisionen i sig 
verkar som en avskräckande effekt mot bedrägeri.61 Vetskapen om detta skänker ytterligare 
trovärdighet till den reviderade årsredovisningen.  
 
Intressenternas kontrollbehov av att revisorn gör sin granskning av företaget objektivt tryggas 
av att revisorn står under revisorsnämndens tillsyn62. Axenborg (2005) menar att ägarens 
begränsade ekonomiska ansvar i aktiebolag är ett starkt skäl till att ABL tvingar dessa att låta 
revidera sig. Detta för att trygga intressenters intressen i bolaget.63  
 
3.3 Revisionsplikt 
 
Begreppet revisionsplikt innebär, enligt Revisionslagen 5 § att ”en revisor skall granska 
företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen 
skall vara så ingående och omfattande som god redovisningssed kräver.”64 Hur granskningen 
skall ske framgår inte av lagstiftningen, det är en medveten lösning för att ge revisionen 
möjlighet att utvecklas allteftersom förhållandena förändras i företagen. Det är främst FAR 
som utfäster standarder för hur revision skall utföras.65  
 
 
 
 

                                                 
59 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
60 http://www.far.se/faq.asp?id=7 (2005-12-05). 
61 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Nyttan med revision, (2004). 
62 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, (Stockholm: Fakta info direkt, 1999). 
63 Axenborg, I-L. Rör inte revisionsplikten!, Balans nr 4, (2005). 
64FARs Samlingsvolym 2005, del 2, Revisionslag (1999:1079) 5 §, (Stockholm: FAR förlag, 2005). 
65 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
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För aktiebolag gäller revisionsplikten oberoende av bolagets storlek. Lagstiftningen ställer 
krav på att räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska granskas av en eller flera revisorer 
som antingen är auktoriserade eller godkända. I och med detta krav har de auktoriserade och 
godkända revisorerna monopol på revision i bolag som omfattas av revisionsplikt.66 
Revisionsplikten i Sverige är mer omfattande än andra länder i och med att den även omfattar 
förvaltningsrevisionen.67 
 
3.4 Intressenter 
 
Intressenterna kan delas in i två grupper, naiva och upplysta. Naiva intressenter är sådana som 
har svårt att tolka årsredovisningen medan de upplysta kan förväntas utvinna den information 
de söker i årsredovisningen. Den information som lämnas i finansiella rapporter ska vara 
lättbegriplig för läsaren, men läsaren förutsätts besitta en rimlig kunskap om ekonomi och 
redovisning. Därmed riktas informationen främst mot de upplysta intressenterna.68  Till 
gruppen interna intressenter hör ägare, företagsledning och anställda. De externa 
intressenterna är kunder, leverantörer, kreditgivare och samhället (stat, kommun och 
myndigheter).69  
 
3.4.1 Intressentmodellen 
 
Idéerna om en intressentmodell lanserades från början av Barnard I Chester 1938 och Simon 
Herbert 1947. Barnards främsta intresse vara att beskriva hur en organisation upprättar och 
bibehåller stabila förhållanden till sin omvärld. Hans teori kallas jämviktsläran, och en 
betydande förutsättning för jämvikten är bidrags/belöningsbalansen.70 Med detta menas att 
intressenter ”accepterar medlemskap” i en organisation när deras mål är beroende av 
organisationen och organisationen i sin tur är beroende av intressentens insats. Intressenten 
mottar belöningar från organisationen för sitt bidrag. De fortsätter sitt medlemskap så länge 
belöningarna motsvarar eller är större än de bidrag intressenten satsar i organisationen. Om 
belöningarna inte uppfyller förväntningarna på bidraget upplöser de medlemskapet. För att 
upprätthålla jämvikten i organisationen måste företagsledningen fortlöpande ompröva 
balansen mellan bidrag och belöningar. Målen i organisationen ändras kontinuerligt för att 
kraven från intressenterna ska tillgodoses.71   
 
Till företagets intressenter räknas alla individer, grupper och organisationer, som direkt eller 
indirekt har ett utbyte med företaget. Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 
företag och intressent i och med att företaget är beroende av intressentens deltagande i 
verksamheten och intressenten är beroende av företaget för att tillfredställa sina behov. De 
olika intressenterna har ofta intressen i företaget som står i konflikt med varandra. Till 
exempel kan ökade lönekrav från anställda och deras fackföreningar stå i konflikt med 
kundernas krav då företaget kompenserar sig mot löneökningarna genom höjda 
försäljningspriser. 72 

                                                 
66 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, (Stockholm: Fakta info direkt, 1999). 
67 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
68 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, ( Stockholm: FAR förlag, 2005). 
69 Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H., Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Figur 1. Företaget och dess intressenter. Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H., ”Integrerad 
organisationslära”, Figur 5.1 s 74. 
 
Ovan visas en figur av intressentmodellen såsom den beskrivs av Bruzelius & Skärvad. Den 
bygger på att företagets ägare är en utomstående intressent, det vill säga att ägarna är 
frikopplade från den dagliga verksamheten i företaget. Vi har valt att omarbeta den 
ursprungliga modellen för att den skall passa till vår undersökning. Vi plockar bort 
opinionsbildande grupper eftersom vi anser att den posten kan slås samman med posten 
intresseorganisationer. Vidare döper vi om Stat & Kommun till Ekobrottsmyndigheten & 
Skatteverket och långivare döps om till kreditgivare vilket är en anpassning till innehållet i 
uppsatsen. Revisorer tillkommer som intressentgrupp eftersom det är de som reviderar 
årsredovisningar och därmed påverkas även de av en eventuell avskaffning av 
revisionsplikten. Slutligen flyttar vi in ägarna till företag och företagsledning vilket är en 
anpassning till de förhållanden som råder i små ägarledda aktiebolag. Studerade intressenter 
är markerade med fet stil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Ägarledda företaget och dess intressenter. (En omarbetad version av figur 1).  
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3.4.2 Intressenters behov av revision och konsekvenser om den avskaffas 
 
3.4.2.1 Ägare och företagsledning 
 
Ägare: satsar kapital i företaget med risk att förlora insatsen. Ägarledda företag har oftast god 
inblick i den dagliga verksamheten till skillnad mot större bolag där ägarna ofta är skiljda från 
verksamheten. Dessa ägare är hänvisade till årsredovisningen för att få tillgång till adekvat 
information. Ägarna vill att företaget går med vinst och att det ger en skälig avkastning på det 
investerade kapitalet. De vill kunna bedöma om de ska köpa nya, sälja av eller behålla sina 
aktier och/eller andelar i företaget.73 Revisionen fungerar här som en kontroll att 
företagsledningen strävar efter att uppnå ägarnas mål och inte efter egna mål. Revisionen är 
för många små ägarledda företag den enda riktiga genomgången av bolagets ekonomi.74 
Thorell och Norberg (2005) menar att ägare i ägarledda bolag kan ha nytta av revisionen men 
att de inte har någon nytta av revisionsplikten75. 
 
Företagsledningen: nyttjar redovisningen som underlag för ekonomiskt beslutsfattande under 
den löpande verksamheten (internredovisning). Det är företagsledningens uppgift att 
sammanställa årsredovisningen så att intressenternas olika förväntningar på innehållet 
tillgodoses.76 I vår modell är företagsledning och ägare samma person. 
 
Thorell och Norberg (2005) menar att om plikten tas bort slipper småföretagen en del av den 
regelbörda som nuvarande standarder kring redovisning innebär. Då är upp till bolagen själva 
att besluta om de vill köpa revision eller inte. Detta innebär en kostnadsbesparing för de små 
aktiebolag som undantas från plikten77. Många av de minsta ägarledda aktiebolagen kommer 
att välja bort revisionen. De har sådan insyn i sina bolag att kostnaden för revision inte anses 
vara försvarlig. Dessa bolag kommer att köpa revision eller intyg av revisorn för att användas 
i affärsförbindelser med intressenter när behov uppstår.  
 
Andersson (2005) anser å sin sida att de ägarledda aktiebolagen kommer att förlora en del av 
det interna kontrollsystemet som revisionen innebär. Tilltron till informationen i 
redovisningen kommer att minska när de inte längre har tillgång till revisorns 
företagsekonomiska kompetens.78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Olsson, J. & Skärvad, P-H., Företagsekonomi 99-Faktabok, (Malmö: Liber Ekonomi, 1998). 
74 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Nyttan med revision, (2004). 
75 Thorell, P & Norberg, C, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans, nr 3 (2005). 
76 Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H., Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
77 Thorell, P & Norberg, C, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans, nr 3 (2005). 
78 Andersson, P-O. Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans, nr 4, 
(2005). 
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3.4.2.2 Myndigheter 
 
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten: behöver årsredovisningen som underlag för 
beräkning av till exempel bidrag till företag och skatter. Revisionen är bra för stat och 
kommun eftersom det i Sverige råder ett starkt samband mellan företagets balans- och 
resultaträkning och bolagsskatten.79 Samhället har även intresse av revisionen då den anses ha 
en preventiv effekt på ekonomisk brottslighet. Skatteinkomsterna som räknats fram, med den 
reviderade årsredovisningen som underlag, är även samhället till gagn i form av bland annat 
investeringar i vård, skola och omsorg.80  
 
Skatteverkets kontroll baseras inte på reviderade årsredovisningar men sambandet mellan 
redovisning och beskattning ökar osäkerheten när revision saknas menar Andersson. 
Dessutom försvinner de orena revisionsrapporterna som revisorerna annars skulle ha skickat 
till Skatteverket. För Ekobrottsmyndighetens del tror Andersson att arbetsuppgifterna att öka 
då revisorn inte längre finns i företaget och varnar för fel och brister i bokföringen. Åklagarna 
kommer inte längre att få in anmälningar från revisorerna om misstänkta brott.81 Halling 
(2005) hävdar att ett avskaffande av plikten kommer att öka spelrummet för bedrägeri och 
pengatvätt. Hon motiverar det med att den ekonomiska brottsligheten söker sig dit där 
kontrollen är som minst.82 
 
3.4.2.3 Kreditgivare 
 
Kreditgivare: Banker och andra kreditgivare är beroende av företagets fortlöpande existens 
och betalningsförmåga på lån och räntor. Ur företagets årsredovisning bedöms säkerheter och 
risknivåer vilket kräver att kreditgivaren måste kunna förlita sig till att låntagarens tillgångar 
och skulder värderats på tillförlitligt sätt. Revisionen har därmed ett värde för bankens 
fortlöpande kreditgivning och indirekt ett värde för företaget. I och med att en årsredovisning 
som inte reviderats kan detta leda till ökade finansiella kostnader, exempelvis högre räntor 
och sämre lånevillkor.83 Enligt Thorell och Norberg (2005) har de reviderade 
årsredovisningarnas värde för kreditgivarnas kreditbedömning endast marginell betydelse84. 
 
Utan revisionsplikten kommer graden av osäkerhet och risk öka vid kreditgivarnas beräkning 
av små ägarledda bolags framtida intjänings- och betalningsförmåga påpekar Svensson 
(2004).85 Vid bedömningar av betalningsförmåga utgör den reviderade årsredovisningen 
grunden och utan den är det svårare att förutse krissituationer i företagen menar Andersson 
(2005). Men bankerna kommer fortsatt ha möjligheten att kräva in revision av företagen när 
affärsrelationer inleds. Andersson understryker betydelsen av revision med att hävda att över 
hälften av de företag som visat upp orena revisionsberättelser gått i konkurs fem år senare 
jämfört med 20 procent bland de som visat upp rena revisionsberättelser.86  

                                                 
79 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Nyttan med revision, (2004). 
80 Olsson, J. & Skärvad, P-H., Företagsekonomi 99-Faktabok, (Malmö: Liber Ekonomi, 1998). 
81 Andersson, P-O, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans nr 4, 
(2005). 
82 Halling, P, Debatten går het i Norden, Balans nr 3, (2005). 
83 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Nyttan med revision, (2004). 
84 Thorell, P & Norberg, C, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans, nr 3 (2005). 
85 Svensson, B, Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag, Balans nr 
1, (2004). 
86 Andersson, P-O, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans nr 4, 
(2005). 
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3.4.2.3 Revisorer 
 
Eftersom det är revisorerna som utför revisionen av aktiebolag har de inte samma behov av att 
ta del av de reviderade rapporterna som övriga intressenter. Revisorerna har inga 
affärsmässiga behov av att bedöma årsredovisningen efter det att de har genomfört revisionen. 
Utöver revisionen kan revisorn ge viss rådgivning till klienterna under förutsättning att 
revisorn inte bryter mot oberoendereglerna. 
 
Om revisionsplikten tas bort tror Persson (2004) att revisionsbyråerna får mer att göra, de 
kommer att inrikta sig mer på rådgivning. Han tror även att det kan komma fram fler varianter 
av revision såsom intygsskrivande. Om plikten tas bort i mindre företag får de större tillgång 
till revisorernas kompetens och revisorsyrkets status kommer att höjas. Revisionsbranschen 
kommer att uppleva en del omställningsproblem under övergångsperioden men det kan vara 
positivt för branschen. Persson menar att det kan vara bättre för vissa företagstyper att 
revisionen styrs av marknadsefterfrågan istället för lagstiftning. 87  
 
Bodin (2004) förmodar att även om plikten tas bort kommer de flesta av bolagen ändå behöva 
granskas varje år. Till exempel banker kommer fortsatt att kräva någon form av intygande av 
revisorn. Revisorn kommer att få jobba på lite annat sätt eftersom intygen ofta kommer att 
vara anpassade till varje företags unika situation. Vidare kan övergången innebära att det tar 
några år innan intygsskrivandet tar fart, med utslagning av revisionsbyråer som inte anpassar 
sig som följd.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Wennberg, I, Alla behöver revisor men alla behöver inte revision, Balans, nr 2, (2004). 
88 Wennberg, I, Efterfrågad eller lagstadgad revision?, Balans, nr 2, (2004). 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs för den empiriska studien. Vi presenterar de undersökta 
intressentgrupperna och de specifika organisationerna som intervjuats. Dessa delas in i 
kreditgivare, skatteverket, ekobrottsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, och Revisorer. Vi börjar 
med en kort presentation av de enskilda organisationerna och respondenterna i dessa för att 
sedan presentera de olika intressenternas ställningstagande till ett eventuellt borttagande av 
revisionsplikten. Kapitlet avslutas med en empirisk sammanfattning. 
 
 
4.1 Svenskt Näringsliv 
 
Svenskt Näringsliv är en samlingsorganisation för 51 bransch- och arbetsgivarförbund. Till 
dessa förbund är cirka 55 000 företag knutna och det är dessa företag de företräder. Svenskt 
Näringslivs främsta syfte är att föra företagsamhetens röst för att skapa förståelse för 
företagarnas villkor och arbeta för att ge bättre förutsättningar för företagsamheten i Sverige 
och en bättre tillväxt i den svenska ekonomin. Arbetet för företagsamheten sker genom 
opinionsbildning, kunskapsspridning, utvecklande av nya idéer och framtagande av förslag på 
förbättring. I mars 2005 presenterade Svenskt Näringsliv rapporten ”Revisionsplikten i små 
aktiebolag” skriven av professor Per Thorell (Ernst & Young) och professor Claes Norberg 
(Lunds universitet). I rapporten slår de fast att ett avskaffande av revisionsplikten är 
nödvändig. 
Vi har intervjuat Carl-Gustaf Burén som är redovisningsexpert och ansvarig för 
redovisningsfrågor på Svenskt Näringsliv. Hans befattning ingår i enheten för skatter och 
skattepolitik. Han är även ledamot i Bokföringsnämnden. 
 
4.1.1 Attityder och ställningstagande till revision 
 
Svenskt Näringsliv ifrågasätter revisionsplikten för småföretagen överhuvudtaget. Burén 
menar att plikten ska avskaffas stegvis och för varje steg utvärderas vad som hänt för att 
sedan gå vidare, det vill säga att börja med de minsta bolagen och jobba sig uppåt. Svenskt 
Näringsliv vill ta bort revisionsplikten men behålla revisionen i samma form som idag. Det 
ska vara upp till bolagen själva att fatta beslut om de vill revideras eller inte. Då är revisionen 
inte längre till för bolagsstämmans skull utan avses att användas som underlag i 
affärsförbindelser med banker och leverantörer. En annan faktor som talar mot 
revisionsplikten i små ägarledda aktiebolag är kostnaden. ”Har ägaren inget intresse av 
revisionen vill han/hon inte betala för den.” 
 
4.1.2 Information/Tilltro 
 
Enligt Burén är en av anledningarna till att ett företag fortsätter att anlita en revisor om plikten 
försvinner är att gentemot dess intressenter skapa trovärdighet och tillförlitlighet till företagets 
skötsel. För kreditgivarnas skull innebär det att få bättre villkor och lägre ränta om de ska ta 
ett lån. ”Det är upp till varje företag att själva ta sitt ansvar för att skapa förtroende gentemot 
dess intressenter, därför bör revisionen vara frivillig.” 
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4.1.3 Konsekvenser om revisionsplikten avskaffas 
 
Burén anser att vissa bolag inte kommer att kunna avgöra när de ska använda sig av 
revisionen och när de inte ska använda den. I själva övergången kan det finnas företag som 
gör felaktiga bedömningar vilket försvårar situationen för bolagen. Men å andra sidan är det 
normalt att problem i förändringsprocessen uppstår i början.  
 
Beroende på hur stor andel av kundstocken som utgörs av småbolag påverkas 
revisionsbyråerna olika. Har revisionsbyrån många kunder i den kategorin riskerar de att 
drabbas negativt vid ett avskaffande av plikten. Byråerna kommer att möta den avtagande 
efterfrågan på revision med utökade konsultationstjänster antar Burén och hänvisar till 
utvecklingen i England. Där har det visat sig att de små och stora revisionsbyråerna klarat 
omställningen bra, det är de medelstora byråerna som redovisat störst problem med 
omställningen. Vidare tror Burén inte att kompetensen inom revisionsbranschen kommer att 
påverkas. 
 
Burén ser inga bevis för att ekobrotten skulle öka vid ett avskaffande av revisionsplikten.  
Han hänvisar till en undersökning av ekobrottsmyndigheten som jämförde skillnaden mellan 
nedslag i redovisningen i aktiebolag och enskilda firmor. Det kunde inte påvisas några 
kvalitetsskillnader mellan de två bolagsformerna. 
 
4.2 Kreditgivare 
 
I vår studie representeras kreditgivarna av SEB, Handelsbanken och Danske Bank. Vi har 
intervjuat en person från respektive bank. 
 
Hos Danske Bank har vi Intervjuat Andreas Barzelatto som är kreditanalytiker på centrala 
kreditavdelningen med ansvar för storföretagsdivisionen i Sverige. Centrala kreditavdelningen 
har hand om all kreditverksamhet över kontors- och regionnivå. Danske Bank har fyra 
regioner i Sverige. Till Centrala kreditavdelningen kommer frågor som övriga medarbetare på 
lägre instanser inte får hantera. 
 
På Handelsbanken har vi intervjuat Marina Forsell som är chef för företagsgruppen på 
kontoret vid Stureplan. Forsell är ansvarig för allt som har med företagssidan att göra. Över 
sig har hon kontorschefen. Kontoret har beslutsrätt upp till en viss nivå när det gäller 
kreditsidan, över den nivån tar den interna kreditavdelningen vid. Beslutsgången går från 
kontor, kreditkommitté, regionalstyrelse upp till centralstyrelsen. 
 
Från SEB har vi intervjuat Bernt Gyllenswärd som fram till nyligen var revisionschef, det vill 
säga ansvarig för internrevisionen för SEB. Gyllenswärd har haft den rollen i cirka 17 år och 
tidigare var han auktoriserad revisor i en medelstor revisionsbyrå. Som revisionschef har 
Gyllenswärd i första hand i uppgift att vara ett kvalitetssäkringsorgan för styrelsen. Arbetet 
går ut på att säkerställa att styrelsens mål och riskbegränsningar efterlevs och att sköta den 
interna kontrollen på ett korrekt sätt. De gör även uttalanden om och verifierar 
riskhanteringsorganens effektivitet och funktion.  
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4.2.1 Attityder och ställningstagande till revision 
 
Ingen av de undersökta bankerna har något officiellt ställningstagande till revisionspliktens 
eventuella avskaffande i små aktiebolag. Utifrån kreditbeviljarens synvinkel skulle det vara 
svårt att skapa sig en korrekt bild av kundens bolag endast baserad på vad kunden säger utan 
att en utomstående revisor verifierat bolaget säger Forsell. Barzelatto förutsätter att banken 
vill ha kvar revisionen, ”den är som ett kvitto på att det är granskat och att det därmed är 
kvalitet i det som levereras”, ett uttalande som de två andra respondenterna också delar.  
 
Enligt Gyllenswärd har revisorerna i Sverige mycket hög etisk standard och högt oberoende. 
Det inträffar sällan olyckor där revisorerna kan kritiseras för att inte ha tagit sitt ansvar. Det 
garanterar en kvalité på de lämnade uppgifterna så att banken inte behöver ifrågasätta dem på 
samma sätt som de annars skulle göra. Kostnaden för revisionsplikten är inte den betungande 
bördan utan det är svårigheten med regelsystemet kring företagandet som gör det betungande 
för företagen påpekar Barzelatto.  
 
4.2.2 Information/tilltro 
 
Bankerna tar del av hela den reviderade årsredovisningen i sin informationsinsamling. Denna 
information utgör basen till bankens analys av kunden. Även om inte informationen direkt 
ligger till grund för bankernas beräkningar kan resultatet påverkas om den skulle plockas bort.  
Gyllenswärd anser att en årsredovisning med förvaltningsberättelse, finansieringsanalys, 
resultat- och balansräkning ses som en sammanhållen enhet där grundläggande finansiell 
information framkommer. Respondenterna har svårt att peka på någon specifik information 
som saknas i det reviderade bokslutet. Eventuell kompletterade information inhämtas från 
ägarna eller företagsledningen.  
 
Om banken får tillåtelse av ägarna kan de även kontakta revisorn. Enligt Forsell och 
Barzelatto tas kontakten med revisorn inte särskilt ofta. När det förekommer är det för att få 
kompletterande uppgifter eller om kundens företag går sämre än väntat. Gyllenswärd å sin 
sida anser att kontakten sker ganska ofta, företrädelsevis är det kunden som tillsammans med 
sin revisor träffar banken. 
 
Vid bedömning av företag är samtliga respondenter överens om att årsredovisningen ligger 
som grund för vad som hänt, historiskt sett. Utifrån dessa data görs prognoser över 
exempelvis företagets cash flow för bedömning av dess förmåga att fortlöpande kunna betala 
av sina skulder. Det är grunden för den framåt riktade bedömningen av företaget men den 
kompletteras alltid med att banken begär in information från företaget i form av budgetar och 
prognoser inför framtiden.  
 
Kreditgivarnas kontakt hos kunden är oftast den verksamma ledningen och/eller 
styrelseordföranden i bolaget. De har som ambition att hålla en kontinuerlig kontakt med 
kunden, antingen månadsvis, kvartalsvis eller i värsta fall årsvis i samband med det reviderade 
årsbokslutet. Enligt Forsell varierar det hur ofta banken har kontakt med kunden beroende på 
hurdan kundens verksamhet ser ut, vad som händer i bolaget, vad kunden har för framtida 
planer och så vidare. SEB kräver i normalfall in finansiell information kvartalsvis, för att följa 
upp att kundens verksamhet drivs som planerat. Vidare gör banken, på årsbasis, en fullständig 
genomgång av kundens finansiella rapporter.  
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Enligt kreditgivarna är behovet av reviderade årsredovisningar från kunderna kontinuerligt. 
Men hur behovet skiljer sig mellan olika företag har mycket med ägarsituationen att göra, hur 
spritt ägandet är och hur stort och komplext företaget är. Behovet av att ingående granska 
reviderade årsredovisningar är större hos nya kunder jämfört med redan befintliga kunder som 
banken har en god relation till.  
 
Kreditgivarna anser att de har ett stort behov av information om sina kunder. Utöver de 
reviderade boksluten kan den informationen fås från branschorganisationer, 
Skattemyndigheten och UC (Upplysningscentralen). Gyllenswärd förmodar att UC fortsatt 
kommer att föra ut samma information som tidigare om plikten tas bort. 
  
4.2.3 Konsekvenser om revisionsplikten avskaffas 
 
Respondenterna är överens om att ett borttagande av plikten ökar bankens osäkerhet och även 
graden av risktagande vilket kan göra att krediterna blir dyrare i bankerna. Gyllenswärd 
påpekar att det främst är kreditorganisationen, som arbetar mot de mindre och medelstora 
företagen, som kommer att behöva förbättra sitt analysarbete ytterligare med att säkerställa att 
de har en riktig och bra information om företagen.  
 
Det är möjligt att banker kommer att kräva att kundföretagen har en auktoriserad revisor och 
får en ständig revision enligt dagens metod. Om årsredovisningarna inte var reviderade skulle 
bankernas tilltro till den innehållsmässiga kvalitén minska eftersom de inte längre har 
revisorns underskrift som garanti att materialet är granskat efter god revisionssed. Utan 
samma tilltro till årsredovisningen ökar bankens risktagande. Det kan hända att banken kräver 
större åtaganden av kunden för att kompensera den ökade risken vid kredithanteringen. Om 
revisionsplikten avskaffas skulle bankens informationsbehov öka, banken måste ligga 
närmare kunden för att se vad som händer, till exempel kräva tätare rapportering från kunden 
påpekar Forsell. Vidare anser Forsell att banken tvingas till mer redovisningstänkande själv 
om det inte finns någon reviderad rapport att förlita sig på. 
 
Samtliga respondenter är ense om att misstag och slarv i bokföringen och årsredovisningen 
riskerar att öka då granskningen försvinner. Barzelatto hävdar att slarv som leder till 
ekonomisk brottslighet kan uppstå av att kunderna inte känner till alla regler, det skulle kunna 
behövas en regelförenkling för företagandet. Gyllenswärd understryker att risken för en 
kvalitetssänkning ökar och öppnar för en mer okontrollerad styrning av informationen i 
årsredovisningen. Forsell anser att både små- och nystartade företag skulle uppleva det som 
svårt i kontakten med banker och finansiärer, banken skulle känna en osäkerhet att ge sig in i 
nya relationer.  
 
Respondenterna tror att revisionsbyråerna påverkas negativt i det avseendet att de tappar 
kunder som väljer att inte låta sig revideras men att det kommer att vägas upp av att 
revisionsbyråerna tar igen intäkterna på övrig konsultation. De är även eniga om att 
kompetensen inom revisionsbranschen inte kommer påverkas nämnvärt eftersom tillräckligt 
många småföretag antas fortsätta använda sig av revision samt att revisionsplikten i större 
bolag kommer att finnas kvar. Fortsatt råder enighet om att småföretagens besparingar av att 
inte betala för revisionen vägs upp av att det fortsättningsvis kommer att finnas behov av 
rådgivning rörande redovisningen.  
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4.3 Skatteverket 
 
Vi har intervjuat Lars Osihn som är ansvarig för hur revisionsverksamheten bedrivs inom 
skatteverket ur ett riksperspektiv. Under sig har han huvudkontoret, nio regioner (kommer att 
bli sju efter årsskiftet 2005/2006) och lokalkontoren. Arbetsuppgiften består av att se till att de 
cirka 1000 revisorer som finns inom skatteverket jobbar på ett enhetligt sätt och följer de lagar 
och bestämmelser som finns och styr arbetet. För detta ger de ut revisionshandledningar och 
går ut med rådgivning och direktiv. Till revisorernas uppgifter hör att granska 
årsredovisningar och göra revisioner på företag som tas upp till specialgranskning av olika 
anledningar. 
 
4.3.1 Attityder och ställningstagande till revision 
 
Skatteverket har inget officiellt ställningstagande i frågan om revisionspliktens vara eller icke 
vara. Däremot menar Osihn att allt som gynnar Skatteverkets verksamhet naturligtvist är 
positivt. De regler som idag styr revisionen innebär att externrevisorer ska rapportera när 
företagen inte betalar sina skatter och avgifter vilket i sig är till viss nytta för Skatteverket. De 
har nytta av revisionsberättelsen i den meningen att en oren revisionsberättelse kan indikera 
att det finns brister i ett sådant bolag. ”Det kanske inte bara är brister mot aktieägare, utan 
det kanske även är brister mot statens intresse och fiskala intressen.” 
 
Såvida borttagandet av plikten inte leder till några större negativa effekter för samhället, och 
att det förenklar mer än det försvårar har Skatteverket inte något emot att avskaffa 
revisionsplikten. ”Vi har ingen ambition att göra saker och ting svårt för företagare utan vår 
ambition är att göra saker och ting enkelt. Även det som rör skatter vill vi göra så enkelt som 
möjligt för småföretag.”  
 
Osihn kan tänka sig att det finns en anledning att lätta på småbolagens revisionskrav så länge 
det inte påverkar den rapportering som skall gälla till Skatteverket. Det är inte några 
konstigheter med det som ska rapporteras till dem. Det finns en risk i att Skatteverket förlorar 
en viss input till riskanalys om plikten försvinner. Förlusten av input kan leda till att brister 
upptäcks för sent vilket gör att Skatteverket får svårare att agera. Ju tidigare de agerar desto 
bättre effekt får deras åtgärder anser Osihn.  
 
4.3.2 Information/tilltro 
 
Skatteverket har utöver årsredovisningen tillgång till en hel del andra informationskällor om 
plikten skulle tas bort. De har ett basregister med grunduppgifter om olika företag. När de 
tittar närmare på ett företag kan de kalla in företagets rapporter för en skrivbordsutredning och 
de kan även göra besök ute på företagen för att kontrollera att allt stämmer, berättar Osihn.  
 
Det främsta underlaget för skatteberäkning är deklarationen där företagen lämnar preliminära 
uppgifter om moms, sociala avgifter och skatt. De siffror som bolagen skriver in i 
deklarationen skall vara hämtade ur årsredovisningens resultat- och balansräkning. 
Skatteverkets revisorer kan titta på de orena revisionsberättelserna som lämnats av de externa 
revisorerna. Behöver Skatteverket ta del av hela årsredovisningen måste de begära in den från 
företagen eller från PRV.  
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Vid revision av ett bolag tar Skatteverket alltid del av årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och revisionsrapporten. Om bolagets revisionsrapport endast finns hos revisorn är det inte 
säkert att Skatteverket får tillstånd att ta del av den. Det finns massor av information i 
årsredovisningen som de inte har någon direkt nytta av eftersom Skatteverket har ett fiskalt 
intresse. Samtidigt kan Skatteverket dra nytta av, utifrån externrevisorers rapporter, 
informationen för att karaktärisera en viss företagares skötsel av verksamheten. Utifrån denna 
granskning kan Skatteverket göra en riskbedömning av hur företaget skött sina 
skattebetalningar och kontrollera var problemet ligger, berättar Osihn. 
 
Skatteverket kommer i kontakt med små ägarledda aktiebolag minst en gång om året i och 
med deklarationen. De har även kontakt under taxeringsperioden när de granskar bolagens 
deklarationer och i samband med genomförandet av kontroller inom vissa branscher. De har 
också möjlighet att genomföra kontroller på plats hos bolagen. Skatteverket träffar även 
småföretagare vid informationsträffar där det informeras om nya bestämmelser, ändringar av 
bestämmelser och problem inom deras sektorer.  
 
Skatteverket får inte själva kontakta det undersökta bolagets revisor, men det händer att 
bolagen låter sin revisor företräda dem inför Skatteverket. Detta för att revisorn ofta besitter 
större ekonomisk kunskap än bolagets representanter och kan därmed bättre besvara 
Skatteverkets frågor. 
 
Enligt Osihn skulle inte förtroendet till små ägarledda aktiebolag påverkas nämnvärt om 
årsredovisningen inte var reviderad. Skatteverket gör en objektiv bedömning av 
informationen, utifrån den tar de fram en riskanalys och finns anledning att tro att det 
förekommer felaktigheter görs en djupare kontroll.  
 
4.3.3 Konsekvenser om revisionsplikten avskaffas 
 
Om plikten tas bort skulle Skatteverket behöva följa de små bolagen noggrannare eftersom de 
skulle sakna informationen som revisionen gav tidigare. Den förlorade informationen måste 
ersättas vilket kommer att kräva ökade resurser för Skatteverket.  
 
Osihn tror att det finns viss risk för ökat slarv med årsredovisningen hos de bolag som skulle 
välja att inte anlita revisor. Men när det gäller ekonomisk brottslighet tror han inte att det 
påverkar nämnvärt. ”Det finns en systematisk tanke bakom brottet och då spelar det ingen roll 
om bolaget har revisorer eller inte.” Kompetensen inom revisionsbranschen kommer inte att 
förändras, dels kommer rådgivningsuppdragen öka och dels finns revisionen kvar i de större 
bolagen.  
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4.4 Ekobrottsmyndigheten 
 
Ekobrottsmyndigheten bildades 1998 efter en utredning i mitten av 90-talet som kom fram till 
att polis och åklagare inte hade resurser nog för att bekämpa ekobrott. Genom att skapa 
myndigheten fick man resurser och kunde bygga upp den kompetens som saknades. 
Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som är specialiserat på ekobrott. Myndigheten 
har cirka 400 anställda poliser, revisorer och åklagare. På ekobrottsmyndigheten har vi 
intervjuat Sigurd Elofsson som är eko-revisor vid myndighetens utvecklingsenhet och 
funktionellt ansvarig för samtliga revisorer inom myndigheten.  
 
4.4.1 Attityder och ställningstagande till revision 
 
Ekobrottsmyndigheten är neutral i frågan om ett borttagande av revisionsplikten i små 
ägarledda aktiebolag. Däremot tror Elofsson att utan plikten kommer Ekobrottsmyndigheten 
att få mycket mer att göra och behöva mer resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 
Elofsson anser att plikten motverkar ekobrottsligheten. Det finns två typer av ekobrottslighet, 
uppsåtlig och ouppsåtlig. Den uppsåtliga brottsligheten är de brott som begås med vett och 
vilja, den oaktsamma brottsligheten sker utav slarv och okunskap. Det är den oaktsamma 
brottsligheten som stävjas med hjälp av revisionen. Det som talar för revisionsplikten är att 
den finns och fungerar bra. ”Plikten ger en trovärdighet, den är en form av försäkring i och 
med att en revisor tittar på den.”  
 
Elofsson anser att revisionsplikten ger trygghet till samtliga intressenter. Han ser inga faktorer 
som talar mot revisionsplikten i små bolag. Kostnaden för revisionen i dessa bolag är cirka 
10 000 kronor enligt Svenskt Näringslivs rapport. Tycker bolaget att 10 000 kronor är för dyrt 
ska de inte ha aktiebolag utan byta till handelsbolag istället. 
 
4.4.2 Information/tilltro   
 
Ekobrottsmyndigheten tar del av hela den reviderade årsredovisningen när de utreder ett 
aktiebolag. Elofsson anser inte att det finns information i årsredovisningen som är överflödig. 
Det finns stora variationer på hur redovisningen ska gå till i ett noterat och ett onoterat bolag. 
”Tittar man på poster som kassa och bank måste likvida medel kontrolleras och tidsåtgången 
skiljer sig mellan typ av bolag. Det handlar om att revidera varje företag utifrån företagets 
specifika förutsättningar.”  
 
När det gäller mindre bolag finns det risker som Ekobrottsmyndigheten inte har med stora 
bolag. Ett stort bolag har generellt sett oftare en god intern kontroll, det vill säga, samma 
person sitter inte på alla beslutsfattande poster. Det gör att Ekobrottsmyndigheten kan lita på 
uppgifterna på ett annat sätt, de behöver inte kontrollera uppgifterna lika noggrant. I ett litet 
bolag är de alltid medvetna om den risken, att allt som görs påverkar ägaren. Ägaren har ett 
starkt incitament att till exempel ta ut saker och ting svart, det har ägarna inte på samma sätt i 
ett stort bolag på grund av att de har en större kontrollapparat. Därför måste 
Ekobrottsmyndigheten granska småbolagen på ett intensivare sätt. 
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Ekobrottsmyndighetens enda kontakt med små ägarledda aktiebolag sker när det finns 
misstanke om brott. I förebyggande syfte samarbetar Ekobrottsmyndigheten med FAR och 
SRS vilka de träffar regelbundet för att förmedla kunskap om vad som bör förebyggas. 
Revisorns uppgift är att upplysa bolagen om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. I 
och med att Ekobrottsmyndigheten upplyser revisorerna om typiskt förekommande brister i 
redovisningen kan revisorerna ligga steget före och i sin tur upplysa kunderna. På så sätt kan 
revisorerna behålla sina klienter och klienterna slipper hamna hos Ekobrottsmyndigheten, 
berättar Elofsson. När väl en brottutredning pågår kontaktas revisorn relativt ofta av 
Ekobrottsmyndigheten. 
 
Revisionen skänker förtroende i och med att den är granskad enligt god revisionssed och att 
revisorn står under tillsyn av revisionsnämnden. Revisorns oberoende ökar trovärdigheten i 
företagens årsrapporter, ”det är viktigt att, de som reviderar de reviderar, och, de som 
konsulterar de konsulterar”. 
 
Elofsson tror inte att det finns några lika effektiva metoder att skaffa tillförlitlig information 
som kan ersätta revisionsplikten. Vill en bedömare ha samma säkerhet får någon annan 
revidera, exempelvis bokföringskonsulter. ”Men det innebär bara att bokföringskonsulten 
görs till revisor istället, då är det lika bra att behålla revisionsplikten”. 
 
4.4.3 Konsekvenser om revisionsplikten avskaffas 
 
Ekobrottsmyndighetens förtroende till företagen kommer att minska om revisionsplikten 
försvinner. När revisionen inte finns i ett företag finns inga revisorer som kan förebygga eller 
anmäla misstänkta brott. För Ekobrottsmyndighetens del tror Elofsson att antalet oaktsamma 
ekobrott kommer öka om revisionsplikten försvinner. Många av de småbolag som idag vill ha 
plikten avskaffad kommer att ångra sig när de upptäcker effekterna av avskaffningen. Många 
intressenter kommer att kräva olika typer av intygsskrivning och då är det lika bra att ha 
revisorn kvar.  
 
Elofsson tror inte att en avskaffad revisionsplikt kommer att påverka revisionsbyråerna 
särskilt mycket. Det som revisionsbyråerna tappar i revisionsuppdrag tas igen med ökad 
konsultverksamhet. Antalet revisorer kan komma att minska beroende på hur många 
småbolag som fortsättningsvis väljer att använda revisorn. Han tror inte kompetensen inom 
revisionsbranschen kommer att minska om plikten tas bort för de små aktiebolagen. 
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4.5 Revisorer 
 
För att få en bred och representativ bild av revisionsbranschens syn på revisionsplikten i små 
ägarledda aktiebolag har vi valt att intervjua revisionsbyråer av olika storlekar, från en stor 
ledande revisionsbyrå ner till ett enmansföretag. I studien ingår fyra revisionsbyråer, Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, Finnhammars revisionsbyrå, Hynning Revisionsbyrå AB och Erik 
Vainikka Revisionsbyrå.  
 
Öhrlings PWC är ett av de största företagen inom revision och rådgivning med runt 3000 
anställda fördelade på 125 kontor runt om i Sverige. Majoriteten, cirka 45000, av Öhrlings 
PWCs kunder är små och medelstora, ofta ägarledda, lokala företag. 
Vi har intervjuat Bo Strömqvist som är auktoriserad revisor och jobbar med local business 
vilket innebär att han har uppdrag åt allt från enmansföretag till mindre noterade bolag, 
mestadels ägarledda. Local business är geografiskt indelat i sju regioner och Strömqvist 
ansvarar för professionella frågor, management och kvalitetsfrågor inom region Stockholm 
som omfattar Stockholm och Uppsala län.  
 
Finnhammars är Sveriges tionde största revisionsbyrå. De har idag 40 anställda och har två 
kontor, båda i Stockholmsområdet. Finnhammars räknas som en medelstor revisionsbyrå. 
Vi har intervjuat Hans Bredberg som är en av åtta delägare i Finnhammars. Bredberg är 
auktoriserad revisor och representerar ett flertal små och medelstora, i huvudsak ägarledda 
företag. 
 
Hynning Revisionsbyrå är en liten byrå som fokuserar på små och medelstora företag inom de 
flesta branscher och den huvudsakliga arbetsuppgiften är revision. 
Vi har intervjuat Lars Hynning som är ägare och auktoriserad revisor. 
 
Erik Vainikka är auktoriserad revisor och driver en enmansbyrå som har uppdrag i små och 
medelstora företag, företrädelsevis ägarledda. Huvuduppgiften i arbetet är revision. 
 
4.5.1 Attityder och Ställningstagande till revision 
 
När det gäller ställningstagande till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten i små 
ägarledda aktiebolag ställer sig Hynning positiv med motiveringen att kostnaden för revision i 
dessa bolag är större än nyttan för bolaget och dess intressenter.  
Bredberg ser inte så positivt på ett slopande av plikten. Revisorns verifiering av 
årsrapporterna skapar tilltro. Intressenternas behov av revisionen väger till pliktens fördel. 
Strömqvist och Vainikka ställer sig varken för eller mot. Strömqvist tror att det bland 
revisorerna på Öhrlings finns åsikter som talar för en förändring eller ett möjligt avskaffande 
av revisionsplikten såväl som åsikter om att plikten bör behållas i dessa bolag.  
 
Alla respondenter är eniga om att revisionen är uppskattad av framför allt banker och 
myndigheter. Vainikka och Strömqvist menar att revisionsplikten är till för externa bedömare, 
de har ingen annan uppfattning om bolagen än vad de får från årsredovisningen. Bredberg 
betonar vikten av att årsredovisningen skapar tilltro till omvärlden. Både Vainikka och 
Bredberg ser att ägarna har ett behov av kontakten med revisorn, då de får tillgång till 
revisorns ekonomiska kunnande och expertis.  
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Hynning tror att staten ser ett behov av revision i bolagen för att förebygga ekonomisk 
brottslighet. Det är revisorer som skickar revisionsberättelser till skattemyndigheten, och 
samtidigt har skattemyndigheten egna revisorer som går ut och granskar bolag. Hynning 
frågar sig om detta verkligen är ett vettigt resursutnyttjande. Bredberg ser utvecklingen inom 
EU som ett argument mot revisionsplikten, Sverige kommer inte stå ensamt om Danmark och 
Finland avskaffar plikten för de minsta bolagen. Enligt Strömqvist är de faktorer som talar 
mot revisionsplikten dels att det är ett tvång, och allt som är tvång upplevs som tyngre, och 
dels att det är en betungande kostnad för småföretagen. Han tycker att det vore bättre för 
småbolagen med en frivillig revision. Vainikka tycker att kostnaden för revisionen i de små 
ägarledda bolagen vägs upp av den tillgång till ekonomisk kompetens hos revisorn som 
företaget får. Ett avskaffande av plikten tror han skulle leda till en annan taxa på revisionen då 
den är frivillig, ”Vill de ha den så får de betala för den på ett annat sätt”. 
 
4.5.2 Information/tilltro 
 
Revisorerna berättar att de behöver, för att kunna granska årsredovisningar, ta del av 
rapporter, balans- och resultaträkningar från de små bolagen. Små bolag som har en VD 
skriver kvartals- och månadsredogörelser som utgör underlag till årsbokslut och granskning. 
Småföretagen skickar i regel balans- och resultatrapporter löpande som revisorn tar del av, är 
det något som saknas eller inte stämmer följer revisorn upp det. Bredberg understryker vikten 
av att kontakta kunden direkt när fel och brister upptäcks i delårsrapporten och inte vänta till 
årsbokslutet. På så sätt minimeras risken för slarv och brottsanmälningar.  
 
Samtliga revisorer påpekar att de flesta kunder träffar revisorn en gång om året, vid 
revisionen. Vissa kunder träffar revisorn periodmässigt, om något händer i bolaget under året, 
för rådgivning och stöd. Enligt Hynning är det viktigt att hålla kontinuerlig kontakt under året 
med små ägarledda bolag, det är det enda sättet att säkerställa att allt blir rätt. Skulle 
kontakten endast förekomma vid revisionstillfället kan åtgärder i bokföringen inte rättas i tid. 
Revisorerna måste vara försiktiga i kontakten med kunden gällande rådgivning för att deras 
oberoendeställning inte skall ifrågasättas. I de småföretag som anlitar bokföringsbyråer sker 
den kontinuerliga kontakten ofta med bokföringsbyråerna eftersom de har ett större kunnande 
än ägaren säger Vainikka. Strömqvist betonar att han i rollen som påskrivande revisor måste 
involvera andra personer för rådgivning till kunderna för att behålla sitt oberoende.  
 
Revisorerna är eniga om att det händer att externa bedömare av bolag, till exempel banker, 
leverantörer och Skattemyndigheter, kontaktar bolagets revisor för att få svar på frågor som 
bolaget inte själva kan svara på. Denna kontakt kan endast ske efter att bolaget gett revisorn 
fullmakt att tala för dess räkning. Enligt respondenterna kontaktas revisorn inte särskilt ofta. 
”Fungerar allt som det ska är det ganska lugnt på telefonen” (Lars Hynning). 
 
Bredberg anser att de reviderade rapporterna är tillförlitliga eftersom det i revisionsberättelsen 
står skrivet att revisorn följt god revisionssed, men om folk vill fuska gör de det ändå. 
Vainikka menar däremot att en rapport aldrig kan vara fullständigt tillförlitlig även om den är 
granskad, det händer att det oavsiktligt smyger in fel i större rapporter.  
 
Som alternativa metoder till revisionen för att samla in tillförlitlig information uppger de 
tillfrågade revisorerna att den kan inhämtas från Skattemyndigheten, kreditbedömningsinstitut 
och från företagen själva. Företagens redovisningsbyråer kan också kontaktas för att få 
information, men de kan inte stå till ansvar för innehållet på samma sätt som en revisor, 
vilken lyder under strikta lagar tillägger Vainikka.   
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4.5.3 Konsekvenser om revisionsplikten avskaffas 
 
Skulle årsredovisningen inte vara reviderad menar revisorerna att tilltron till innehållet skulle 
minska. Även om innehållet är korrekt och inga medvetna fel har gjorts är det att betrakta som 
företagets egna ord, ingen oberoende granskare har verifierat innehållet. Därmed tappar den 
oreviderade rapporten i värde. Utan revision tror revisorerna att slarvet skulle öka i de mindre 
bolagen, men bolag som anlitar redovisningsbyråer får tillgång till ekonomisk kompetens 
vilket kan motverkar detta. Revisorerna tror att det inte är den grova ekobrottligheten som 
påverkas utan det är vardagsbrottsligheten som ökar, tillexempel småfifflandet med siffrorna i 
bokföringen. Om revisorn måste granska och godkänna årsredovisningen skulle bolagen vara 
mer återhållsamma med fusket. Men å andra sidan tycker Hynning att det inte finns några 
undersökningar som styrker argumentet att fifflandet skulle öka.  
 
Vainikka tror att intressenternas förtroende för de små ägarledda bolagen kommer att finnas 
kvar om revisionsplikten tas bort, de flesta av bolagen försöker göra rätt för sig. Men inom 
vissa branscher med mycket kontanthantering kan emellertid förtroendet bli mindre när en 
oberoende granskning saknas tillägger han. Hynning och Bredberg anser att intressenterna 
fortsatt kan kräva in reviderade bokslut eller intyg från en revisor för att få in tillförlitlig 
information.  
 
Respondenterna är överens om att revisionsbyråerna kan påverkas negativt vid ett avskaffande 
av plikten då ett antal kunder kommer att försvinna. Å andra sidan, tillägger de, öppnas nya 
fält att verka inom, exempelvis ökad rådgivnings- och redovisningsuppdrag. Strömqvist tror 
att revisionsbyråerna på kort sikt påverkas negativt av en avskaffad revisionsplikt i och med 
att de måste ställa om sin marknad till en ny marknadssituation. På lång sikt tror Strömqvist 
däremot att det finns bättre lönsamhet genom att revisionsbyrån får en starkare relation till 
kunderna eftersom de frivilligt kommer till revisorn. De mindre revisionsbyråerna kommer att 
få det svårare att ställa om verksamheten till det nya läget. 
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4.6 Empirisammanfattning 
 Handelsbanken Danske bank SEB Revisorer Skatteverket Ekobrotts-

myndigheten 
Svenskt 
Näringsliv 

Hur ser Er 
kontakt med 
små ägar-
ledda aktie-
bolag ut? 

Regelbunden 
Minst en gång 
om året 

Regelbunden 
Minst en gång 
om året 

Regelbunden 
Minst en gång 
om året 

Regelbunden 
Minst en gång 
om året 

Regelbunden 
Minst en gång 
om året i och 
med deklara-
tionen 

Kontakt tas 
enbart vid 
misstanke om 
brott 

Kontakt enbart 
med medlems-
företag som 
representeras. 

Vilka rapp-
orter från 
små ägar-
ledda AB tar 
Ni del av? 
 

Hela års-
redovisningen 

Hela års-
redovisningen 

Hela års-
redovisningen 

Balans- & 
Resultat 
räkning 

Hela års-
redovisningen 

Hela års-
redovisningen 

- 

Finns det 
information i 
rapporterna 
som är 
onödiga eller 
överflödiga? 

NEJ NEJ NEJ Onödiga och 
överflödiga 
uppgifter styrs 
bort. 

Finns massor 
av information 
i rapporterna 
som vi inte har 
intresse av  

NEJ 
 

- 

Hur används 
årsredovisnin
gen i 
affärsrelation
en med 
företaget? 
 

Vi träffar 
bolagen och 
tittar igenom 
vad som har 
hänt, varför 
och vad man 
tror om 
framtiden. 

Den används 
som en 
offentlig 
information när 
analys görs på 
bolagens 
verksamhet 

Den används 
som en utav de 
viktigaste 
källorna för 
den finansiella 
analys vi gör 
av bolagen. 

Revisorerna 
reviderar 
årsredovisning
en 
 

- 
 

-  - 

Vilka 
alternativa 
metoder till 
revision finns 
för att samla 
in säker 
information? 
 

Enda 
möjligheten att 
få information 
blir genom 
företagen 
själva.  
 

Information 
kan fås av 
företagen. De 
kan trycka ut 
info från sitt 
ekonomisyste
m när de gör 
sina 
sammanställni
ngar 

Branschorganis
ationer, skatte-
myndigheten 
och 
upplysnings 
centralen  

Skatte-
myndigheten, 
kreditbedömni
ngsinstitut och 
uppgifter från 
bolagen själva. 

Egna revisions-
verktyg, 
skrivbords-
utredning och 
möjlighet att 
göra besök 

Vill man ha 
samma säker-
het får någon 
annan revidera. 

-  
 

Är de 
reviderade 
rapporterna 
tillförlitliga? 
 

JA JA JA JA JA JA revisionsberätte
lse ger idag 
ingen konkret 
ledning för den 
egna 
bedömningen 

Är revision 
kvalitetsstämp
el? 

JA JA JA JA JA JA JA 

Ett 
borttagande 
av 
revisionsplikte
n skulle leda 
till…..? 

Svårare att 
skapa sig en 
korrekt bild av 
bolaget utan 
revisors 
underskrift. 
Ökad osäkerhet 
och ökat risk-
tagande. 
Banken tvingas 
till mer 
redovisningstä
nkande själv 
om det inte 
finns någon 
reviderad 
rapport att 
förlita sig på.  
 

Kvalitetsstäm-
peln 
försvinner. 
Bankens 
kreditbeviljnin
g förändras, 
kunden tvingas 
till större 
åtaganden för 
att reducera 
bankens risk. 
Risk för ökad 
ekonomisk 
brottslighet om 
bolagen inte 
känner till 
reglerna 

Minskad 
kvalité på 
bolagens 
lämnade 
uppgifter 
minskar 
trovärdigheten.  
Risken för 
kvalitetssänk-
ning öppnar för 
en mer 
okontrollerad 
styrning av 
informationen i 
årsredovisning
en. 

Ökat slarv i 
mindre bolag. 
Minskad tilltro 
till 
informationen i 
redovisningen i 
bolag som inte 
har revisor. 
Revisions-
byråerna kan 
påverkas 
negativt då ett 
antal kunder 
kommer att 
försvinna. 
 

Mindre 
trovärdighet till 
informationen 
gör att små 
bolagen måste 
följas 
noggrannare. 
Det kommer 
krävas ökade 
resurser för att 
samla in 
tillförlitlig 
information. 
Ökat slarv i 
bolag som inte 
anlitar revisor.  

Vi kommer att 
få mycket mer 
att göra och 
behöva mer 
resurser. 
Förtroende till 
företagen 
minskar.. 
Oaktsamma 
brott kommer 
att öka. Antalet 
revisorer kan 
minska om 
många små-
bolag slutar 
anlita revisor.  

Tas plikten bort 
är det upp till 
de enskilda 
företagen att 
köpa revision 
om och när de 
vill ha den. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi resultaten från den empiriska undersökningen och kopplar 
samman med den teoretiska referensramen. Kapitlet kommer till stor del följa referensramens 
struktur för att kunna presentera resultatet så tydligt som möjligt. 
 
5.1 Intressenternas behov av och inställning till revision 
 
Av de intervjuade intressenterna framgår att det endast är Svenskt Näringsliv som är helt mot 
revisionsplikten i mindre aktiebolag. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ställer sig 
neutrala i frågan, kreditgivarna har ingen officiellt ställningstagande och bland revisorerna 
skiftar inställningen mellan respondenterna. Hynning tycker att kostnaden för småföretagen 
väger tyngre än intressenternas behov av revision, därför kan plikten avskaffas. Mot det står 
Bredberg som hävdar att revisorns verifiering av årsrapporterna skapar tilltro och därför bör 
plikten behållas. De övriga två revisorerna ställer sig varken för eller emot. 
Burén berättar att Svenskt Näringsliv vill ta bort revisionsplikten för de små och medelstora 
aktiebolagen men behålla revisionen i samma form som idag. Det är särskilt i de små 
ägarledda bolagen som behovet av revision saknas.  
 
Kreditgivarna ser den reviderade årsrapporten som ett tillitsskapande verktyg och förutsätter 
att bankerna vill behålla revisionen i små ägarledda aktiebolag. Kreditgivarna är intresserade 
av långsiktiga prognoser vilket gör att informationen som presenteras  i årsredovisningen är 
säkerställd. Behovet av revisionen finns främst i bankens kredit- och affärsorganisation. Även 
revisorerna ser kreditgivarna som den intressentgrupp som har det största nytta av revisionen. 
I referensramen få de stöd av Öhrlings PWC (2004) som säger att kreditgivaren måste kunna 
förlita sig på att låntagarens tillgångar och skulder värderats på ett tillförlitligt sätt89.  
 
Plikten är positiv ur Skatteverkets perspektiv genom att de regler som styr revisionen säger att 
revisorn ska skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket om den är oren. Den 
orena revisionsberättelsen kan ge skatteverket signaler om att företaget bör granskas närmare, 
vilket även får stöd av Thorell & Norbergs rapport90. Utöver de orena berättelserna har 
skattehandläggarna inte någon primär tillgång till årsredovisningen. Revisionen gör att 
Skattemyndigheten är rimligt övertygad om att bolaget betalar sina skatter som de ska.  
Enligt Ekobrottsmyndigheten finns ett behov hos samhället att motverka ekonomisk 
brottslighet. Ekobrottsmyndigheten ser ett behov av revision då granskningen lyfter fram fel 
och brister i årsredovisningen och att lagarna kring revisionen säger att revisorn måste anmäla 
till åklagare vid misstanke om brott. De har inget löpande behov av reviderade rapporter från 
företagen utan deras arbete börjar först när anmälan om misstänkt brott inkommer. Även 
Olsson och Skärvad (1998) pekar på att revisionen har en preventiv effekt på ekonomisk 
brottslighet91. 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Nyttan med revision, (2004). 
90 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
91 Olsson, J. & Skärvad, P-H., Företagsekonomi 99-Faktabok, (Malmö: Liber Ekonomi, 1998). 
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5.2 Information i årsredovisningen 
 
Intressenterna använder informationen i årsredovisningen på olika sätt beroende på vilket 
intresse de har. Detta stämmer överens med Barnards (1947) intressentmodell som visar att 
olika intressentgrupper har skilda intressen i företaget och därmed efterfrågar olika typer av 
information92. Informationen utgör ett underlag för intressenternas bedömning av företaget 
och för att de ska ha nytta av den krävs det att innehållet är korrekt och relevant. Det styrks av  
Kedner som menar att informationen i årsredovisningen är nödvändig eftersom den ger en 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat93.  
 
Vid kreditgivarnas bedömning av företag ligger hela den reviderade årsredovisningen som 
grund för vad som har hänt historiskt sett. Utifrån detta gör kreditgivarna prognoser för att 
bedöma ett företags förmåga att kunna betala av sina skulder. Även information i form av 
budget och prognoser inför framtiden begärs in. Skatteverket intresserar sig för historiska data 
för beräkning av skatter. Detta kan liknas med det Lönnqvists åsikter att den viktigaste 
uppgiften för årsredovisningen är att både hjälpa intressenterna att använda informationen för 
att ställa prognoser och använda den för bedömning av historiska aspekter94.  
 
Ekobrottsmyndigheten har hela årsredovisningen som underlag. Beroende på vilka 
omständigheter som råder i det företaget och typen av brott som utreds används olika delar av 
innehållet. Skatteverket tar del av olika delar av årsredovisningen beroende på vilken uppgift 
som utförs. När det gäller skatteberäkning är det främst deklarationen, innehållandes 
preliminära uppgifter om moms, sociala avgifter och inbetald skatt, som ligger till underlag. 
Dessa siffror hämtas ur bokföringen. Däremot, om det gäller en skatterevision av ett företag, 
tar de del av hela årsredovisningen. Enligt Osihn är det mycket i årsredovisningen som 
Skatteverket inte har något behov av. Det ovanstående styrks av Lönnqvists (2002) 
beskrivning av årsredovisningens roll, vilken är att hjälpa intressenterna att göra rimliga 
prognoser om företagets verksamhet och fatta bättre beslut i frågor som rör företaget.95. 
 
Revisorerna tar vid revisionen del av Balans- och resultaträkningar från de små ägarledda 
aktiebolagen. Dessa bolag skickar i regel balans- och resultatrapporter löpande till revisorn för 
översikt. Om något inte stämmer eller saknas kontaktar revisorn företagaren för att korrigera 
felet och därmed undvika anmärkningar i revisionsberättelsen. FAR menar att revisorn skall, 
vid misstanke om brott, kontakta åklagare och avsäga sig uppdraget i företaget96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H., Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
93 Kedner. G. Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag. (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
94 Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
95 Ibid. 
96 http://www.far.se/faq.asp?id=7 (2005-12-05). 
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5.2.1 Information som förtroendeskapare 
 
Samtliga intressenter är överens om att informationen i årsredovisningen skapar trovärdighet 
och tillit till företaget. Intressenterna menar att revisorns oberoende bidrar till att 
trovärdigheten i årsredovisningen ökar. De tycker att det är viktigt att revisorn inte går för 
långt i konsultationen med kunden då det kan hota oberoendet. Strömqvist anser att trycket 
från externa intressenter om revisorers oberoende har ökat, vilket han anser är bra. Utan 
omvärldens förtroende tappar revisionen sitt värde. Detta bekräftas av både Burén och 
Andersson (2005) som säger att revisorns oberoende utgör en förutsättning för att skapa 
förtroendet till de reviderade årsredovisningarna. Det inte går att få ett totalt oberoende utan 
revisorn måste göra en avvägning mellan en oberoende revision och rådgivning till 
kunderna97. 
 
Utan revision skulle kreditgivarna inte ha ett tillförlitligt underlag att gå efter vilket skulle öka 
osäkerheten och graden av risktagande. Detta får stöd av Lönnqvist som menar att revisionen 
skapar tilltro och minskar riskmomentet vid bedömning av företagets ekonomiska tillstånd98. 
Även Svensson (2005) anser att kreditgivare vid bedömning av årsredovisningen upplever en 
viss osäkerhet till riktigheten i innehållet. Säkerheter i bolaget betyder mer vid bedömning av 
små bolag än medelstora99. Forsell menar att det ur en kreditbeviljarens synvinkel blir svårt att 
få en korrekt bild av kunden om den enda informationen som fås kommer från kunden själv 
utan en verifikation från revisorn. Detta kan liknas med Anderssons (2005) åsikt att 
revisionen fungerar som ett kontrollsystem och ger förtroende till informationen i 
redovisningen100. 
 
Ekobrottsmyndigheten menar att det i små ägarledda bolag finns risker som inte finns i större 
bolag. Små ägarledda bolag har generellt sett en sämre intern kontroll eftersom samma person 
ofta sitter på alla beslutsfattande poster. Ekobrottsmyndigheten måste därför kontrollera dessa 
bolag noggrannare än bolag med externa ägarintressen. Det överensstämmer med Andersson 
(2005) som påpekar att revision i små ägarledda aktiebolag hjälper till i det interna 
kontrollsystemet och ger ökat förtroende till redovisningens information101. 
 
Enligt Osihn påverkar revisionen inte Skatteverkets förtroende till små ägarledda aktiebolag 
nämnvärt. De utgår från att det som står i årsredovisningen är korrekt vare sig det är reviderat 
eller inte. Han anser trots det att revisionen skänker ökad trovärdighet till årsredovisningen 
och att revisorns oberoende är bra för objektivitetens skull. 
 
Skälet till att företagen fortsätter att anlita revisorer efter att plikten tagits bort skulle vara att 
tillföra trovärdighet och tillförlitlighet till företagets skötsel. Det kan vara för att gentemot 
kreditgivare få bättre villkor och lägre räntor vid låneansökningar. Svenskt näringsliv anser att 
kreditgivarnas behov av revision är av marginell betydelse, de har större nytta av 
kreditupplysningar, andra uppgifter och ställda säkerheter från kunden. Som villkor för 
kreditgivning kan banker alltid kräva reviderade rapporter ifall plikten avskaffas.102 
                                                 
97 Andersson, P-O, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans, nr 4, 
(2005). 
98 Lönnqvist, R, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
99 Svensson, B, Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag, Balans, 
nr 1, (2004). 
100 Andersson, P-O, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans, nr 4, 
(2005). 
101 Ibid. 
102 Thorell, P & Norberg, C, Revisionsplikten i små aktiebolag, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005). 
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5.3 Revision som kvalitetsstämpel 
 
Samtliga intressenter ställer sig bakom påståendet att revisionen har kvalitetssäkrande 
egenskaper. Detta styrks även av Andersson V. och Brännström (2005) som tycker att den 
svenska revisionstraditionen ger förutsättning för öppenhet, transparents och kvalitet103. Det 
beror på att strikta regler om att oberoende revisorer skall granska bolagens årsredovisningar. 
Revisorn skall verifiera och skriva under på att bolagets årsredovisning uppfyller rådande 
lagar, god redovisningssed och att innehållet är tillförlitligt. Revisionen utgör ett kvitto eller 
kvalitetsstämpel som legitimerar bolaget gentemot intressenterna. SOU 1999:43 bekräftar 
detta genom konstaterandet att revisorn står under revisionsnämndens tillsyn. Detta tryggar 
intressenternas kontrollbehov av att granskningen genomförts på ett objektivt sätt.104 
Enligt Andersson (2005) bidrar revisionen till ökade möjligheter till konkurrens mellan 
företag i och med att det ger en bättre insyn i verksamheten. Det blir då svårare för företag att 
dölja information från konkurrenter.105  
 
5.4 Revisionspliktens borttagande och dess konsekvenser 
 
Tas revisionsplikten bort kommer de flesta respondenter att uppleva ett bortfall av 
information i årsredovisningen. De menar att förtroendet till innehållet minskar och det gör i 
sin tur att graden av osäkerhet vid bedömning av företaget ökar. Gyllenswärd säger att det 
finns en risk för kvalitetssänkning i redovisningen vilket öppnar för en okontrollerad styrning 
av informationen. Detta understryks av Svensson (2004) som hävdar att graden av osäkerhet 
och risk ökar vid kreditgivarens beräkning av företagets betalningsförmåga då plikten tagits 
bort106. Barzelatto tillägger att årsredovisningsinnehållets minskade trovärdighet vägs upp av 
att banken ställer de frågor till kunden de vill ha svar på. Osihn hävdar att utan 
revisionsplikten skulle Skatteverket behöva följa de små bolagen noggrannare eftersom de 
reviderade rapporternas information då saknas.  
 
Ekobrottsmyndigheten och de övriga respondenterna menar att antalet oaktsamma brott 
kommer öka om plikten tas bort. Ekobrottsmyndigheten kommer att få lägga mer resurser på 
småbrott istället för den grova ekobrottsligheten. Hallin tillägger att utrymmet för pengatvätt 
och bedrägeri ökar eftersom den ekonomiska brottsligheten söker sig dit där kontrollen är som 
minst107. Men några respondenter pekar på att det inte finns några undersökningar som visar 
att ekobrottsligheten skulle öka vid ett avskaffande av revisionsplikten.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Andersson, V & Brännström, D, Alla ense om revisionens fördelar – men måste den vara ett tvång?, Balans, 
nr 3 (2005). 
104 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, (Stockholm: Fakta info direkt, 1999). 
105 Andersson, P-O, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten, Balans, nr 4 
(2005). 
106 Svensson, B Redovisningsinformation och kreditgivares bedömning av små och medelstora företag, Balans, 
nr 1, (2004). 
107 Halling, P, Debatten går het i Norden, Balans, nr 3, (2005). 
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Respondenterna är överens om att revisionsbyråerna kan påverkas negativt vid ett avskaffande 
av plikten då ett antal kunder kommer att försvinna. Å andra sidan öppnas nya fält att veka 
inom, exempelvis ökade rådgivnings- och redovisningsuppdrag. De får medhåll av Persson 
(2004) som säger att revisionsbyråerna kommer att få mer att göra i och med att de satsar mer 
på rådgivning108. Vissa respondenter menar att omställningen från revisions- till 
rådgivningsinriktat arbete kommer innebära en del omställningsproblem för 
revisionsbranschen. Men på längre sikt tror de att lönsamheten kommer att öka. Persson 
styrker detta uttalande med att en hel del omställningsproblem kommer uppstå under 
övergångsperioden, något han tror kan vara positivt för branschen på sikt109.  
 
Om plikten tas bort tror respondenterna att kompetensen inom revisionsbranschen kommer att 
vara oförändrad. Det beror på att plikten finns kvar i de större bolagen och att många av de 
små bolagen även fortsättningsvis kommer att låta sig revideras. Revisorerna tror att 
kompetensen kan öka i och med att revisorerna kan utvidga verkningsområdet med andra 
tjänster. ”Det kan vara utvecklande för revisorerna att bredda verksamheten eftersom 
revisionen är en så standardiserad produkt”( Strömqvist). 
 
Burén tror att vissa småföretag kommer att få svårt att avgöra när de behöver revision och när 
de kan klara sig utan. I övergångsskedet ser han en stor risk att företagen gör felbedömningar 
vilket kan försvåra deras situation men det är en normal process att problem uppstår i 
inledningsskedet. Thorell och Norberg tror att många av de minsta ägarledda aktiebolagen 
kommer att välja bort revisionen på grund av den höga kostnaden. I affärsförbindelser med 
exempelvis banker kommer dessa bolag att köpa revision eller intyg från revisorn110. Men 
Elofsson menar att en del småföretag kommer att ångra sig när de upptäcker effekterna av 
avskaffningen, kraven från intressenterna om tillförlitlig information kvarstår även utan 
revisionsplikten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
108 Wennberg, I, Alla behöver revisor men alla behöver inte revision, Balans, nr 2 (2004). 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vår studie har kommit fram till. Slutsatserna 
knyts an till den inledande frågeställning och syftet. Vi redogör även för funderingar och 
intryck som vi samlat på oss under studien. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
 
6.1 Slutsats 
 
Vi har genom vår studie kommit fram till slutsatsen att alla intressenter ser positivt på 
revisionen, men att en del tycker att den skall vara frivillig. Kreditgivarna förutsätter att deras 
organisationer vill ha kvar plikten medan myndigheterna ställer sig neutrala i frågan. Bland 
revisorerna varierar åsikterna, det finns både de som tar ställning för och de som tar ställning 
mot en avskaffad plikt. Svenskt Näringsliv, som tagit upp debatten om revisionsplikten, anser 
att plikten skall tas bort för små och medelstora företag. Även om intressenterna inte direkt 
tagit ställning i frågan, tycker vi det går att utläsa av deras resonemang att plikten bör vara 
kvar. Fördelarna som tas upp är fler än nackdelarna och sett ur intressenternas perspektiv har 
de inga direkta vinster att hämta på att plikten tas bort. 
 
Det framkommer i vår studie att utan revisorns granskning av årsredovisningen minskar 
intressenternas förtroende till innehållet och ökar den upplevda risken och osäkerheten. Även 
om intressenternas motiv till att bruka årsredovisningen skiljer sig åt har de alla uttalat ett 
behov av tillförlitliga underlag för sina bedömningar av företaget. Utan revision av 
årsredovisningen anser vi att intressenterna skulle förlora en del av kontrollen över företagets 
verksamhet. Som gardering mot att revisionspliktens ”kvitto på oberoende granskning” 
försvinner måste intressenterna tillförskansa sig information på andra vägar.  
 
Kreditgivarna kan som alternativ till revisionen inhämta information från Skattemyndigheten, 
branschorganisationer, kreditupplysningsinstitut och företagen själva. Vi tror att 
kreditgivarens relation till kunden blir än viktigare vid ett avskaffande av plikten. De måste 
ligga närmare kunderna för att minska graden av osäkerhet vid bedömning av företaget. Små- 
och nystartade bolag kommer att få det svårare att övertyga banken och andra intressenter om 
att deras verksamhet är tillförlitlig. Om plikten tas bort kan kreditgivarna tänkas avkräva 
kunderna reviderade rapporter eller intyg skrivna av revisorn. Det är även troligt att de 
kommer att begära högre låneräntor och ökade krav på åtaganden av låntagaren för att 
kompensera kreditgivarnas ökade risktaganden.  
 
För myndigheterna kan det innebära att de måste tillsätta större resurser för att själva 
genomföra granskning av företaget. Skatteverket menar att de utgår ifrån att allt som står i 
årsredovisningen stämmer, vare sig den är reviderad eller inte. Det kan bero på att de redan 
har interna kontrollverktyg. 
 
Revisionsbranschen påverkas negativt vid ett avskaffande av plikten då ett bortfall av klienter 
är att vänta. Men det är troligt att de kommer att kompensera bortfallet med en ökad grad av 
rådgivning till småföretag eftersom oberoendekravet då har försvunnit.  
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Att kreditgivarna är de som upplever störst grad av osäkerhet av våra utvalda intressenter är vi 
beredda att hålla med om. Bankerna genomgår en riskprocess varje gång de beviljar krediter 
till ett företag, därför anser även vi att det är viktigt för dem att ha tillförlitlig information om 
företaget. Vi kan tänka oss att beroenderelationen mellan företag och myndigheter inte är lika 
stark som den mellan företag och banker eftersom företagens relation till myndigheterna inte 
är frivillig utan i lag stadgad.  
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi har under studiens gång kommit till den uppfattningen att ett borttagande av plikten skulle 
tvinga intressenterna att på olika sätt ersätta revisionen som tillitsskapande instrument. Vi ser 
inga fullgoda substitut till revisionen som kan frambringa samma tilltro till företagets 
verksamhet. Intressenterna kan själva ha fungerande verktyg för bedömning av företaget men 
det finns inget gemensamt verktyg som kan ge samma tillförlitliga information som 
revisionen ger. De samlade kostnaderna för intressenterna kan i slutändan bli högre än själva 
revisionskostnaden.  
 
Vi tror att kvalitén på redovisningen i små ägarledda aktiebolag kommer att sjunka på sikt om 
plikten tas bort. Det finns då inte längre någon som går igenom bokföringen och påpekar fel 
och brister. Vår uppfattning är att det i små bolag kommer att öppnas större möjligheter för 
ägarna att i bokföringen kringgå lagstiftningen. Det kommer troligen röra sig om brott av 
ringa storlek, den grova brottsligheten kommer inte att påverkas. 
 
Avslutningsvis anser vi att företagen på lång sikt inte har någonting att vinna på att inte 
revidera redovisningen. Vi tror att de flesta företagen skulle fortsätta revidera även om plikten 
skulle avskaffas. Men å andra sidan kan revisionsplikten vara frivillig då ett tvång kan 
upplevas som negativt och påfrestande för de små ägarledda aktiebolagen. På grund av detta 
kan plikten framställas som en betungande kostnad för dem. Ur de flesta intressenternas 
synvinkel anser vi att det vore bäst om plikten behålls och då främst för kreditgivarna. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetets gång har en del problem som vår studie inte omfattar uppdagats. Vi tycker det 
vore intressant att se hur mindre intressenter, som saknar de påtryckningsmedel som banker 
och myndigheter har, uppfattar revisionsplikten, till exempel mindre leverantörer och kunder. 
Vilka kontrollverktyg ser de som alternativ till revisionen? Hur kommer dessa intressenter gå 
tillväga när de upprättar nya affärsrelationer med aktiebolag som inte längre omfattas av 
revisionen.  
 
Det vore även intressant att i en studie utvärdera revisionspliktens inverkan på ekobrott 
genom en jämförande studie mellan små aktiebolag och enskilda firmor/handelsbolag. Finns 
det typer av brott som är utmärkande för någon bolagsform och vad är orsakerna bakom detta 
i sådana fall?  
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Inledning 
Om respondenten, roll i organisationen, befattningsposition etc. 
 
Om organisationen, vem representeras? Vilka uppgifter har Ni? 
 
Vår huvudfrågeställning: 
Hur skall intressenterna kunna gardera sig för att få in tillräcklig information för bedömning 
av företag om revisionsplikten för småföretag tas bort? Hur ställer de sig till ett eventuellt 
undantag för små aktiebolag från denna plikt? Vad skulle krävas för att intressenterna skall 
ingå eller fortsätta en affärsrelation med små ägarledda aktiebolag om revisionspliktens 
”kvitto på att oberoende granskning genomförts” försvinner? 
 
Allmänt 
1. Varför har Sverige revisionsplikt? 
 
2. För vem är revisionen till för? 
 
3. Hur ställer sig Er organisation till ett eventuellt borttagande av revisionsplikten i små 
aktiebolag? Utveckla 
 
4. Vilken/vilka faktorer talar FÖR revisionsplikten i små aktiebolag, som Ni ser det? 
      – Varför? 
 
5. Vilken/vilka faktorer talar MOT revisionsplikten i små aktiebolag, som Ni ser det? 
      – Varför? 
 
6. Vilka intressenter anser Ni har störst nytta av revisionen? 
I fallande skala 
 
7. Om företag väljer att fortsätta anlita revisor för revision efter det att plikten slopats, vad har 
företaget för skäl till det 
Trovärdighet, tillförlitlighet till företagets skötsel 
För kreditgivarnas skull 
Samhället, skatteverk etc. 
 
8. Hur skulle Er verksamhet påverkas om revisionsplikten tas bort? 
konsekvenser 
– påverkan på relation till små aktiebolag 
      – påverkan på grad av osäkerhet, etc. 
 
Kontakt/Årsredovisning/Tilltro 
9. Hur ser Er kontakt med små ägarledda aktiebolag ut? 
 
10. Är kontakten med små ägarledda aktiebolag regelbunden eller sporadisk? 
 



   

11. Vilka rapporter från små ägarledda aktiebolag tar Ni del av? 
 
12. Finns det information i rapporterna som är onödig och överflödig för Era 
bedömningsbehov? 
 
13. Anser Ni att det saknas information i dessa rapporter? Vad saknas? 
 
14. Hur används årsredovisningen i affärsrelationen med företaget? 
 
15. Hur skiljer sig Ert behov av reviderade årsredovisningar mellan olika företag? 
Tidigare relationer 
Branscher 
Storlek på företag 
Omsättning 
 
16. Vad tror Ni skulle hända med årsredovisningen ifall revisionsplikten tas bort? 
Ekonomisk brottslighet 
Ökat slarv 
      -     Mindre information, etc. Rangordna 
 
17. Kommer Ni att avkräva de små ägarledda aktiebolagen reviderade årsredovisningar ifall 
revisionsplikten tas bort? 
 
18. Har Ni ett kontinuerligt behov av reviderade årsredovisningar eller förändras det i takt 
med att relationen med företaget växer? 
 
19. Om de ekonomiska rapporterna inte var reviderade, hur skulle de påverka Er tilltro till 
dem? 
 
20. Anser Ni att de reviderade rapporterna (som de ser ut idag) är tillförlitliga? På vilket sätt? 
 
21. Vad tror Ni skulle krävas för att förtroendet till små aktiebolag ska bibehållas ifall 
revisionsplikten tas bort? 
 
22. Vad tror Ni skulle hända med Ert informationsbehov om revisionsplikten tas bort? 
 
23. Vilka alternativa metoder till revision finns för att samla in säker information? 
 
24. Vid bedömning av små ägarledda aktiebolag, kontaktas revisorn? Ofta/sällan eller aldrig?  
Varför kontaktas revisorn? 
 
Kostnad 
25. Hur mycket kostar revisionen? 
    – vad beror kostnadsskillnaderna på? 
Storlek 
Branscher 
Ekonomisk kunskap i företagen, etc.  
 



   

26. Finns det vinster att hämta för svenskt näringsliv och främst för små aktiebolag 
(ägarledda) att anpassa sig till den internationella standarden (ingen revisionsplikt för 
småföretag)? 
      – Vilka? Ge exempel  
 
27. Anser Ni att de hårdare revisionskraven lägger en för tung regelbörda på småföretagen? 
Blir kostnaderna för höga för småföretagen? 
Tycker Ni det är nödvändigt att även småföretagen bör omfattas av dessa revisionskrav? 
 
Revisorn 
28. Hur ser Ni på revisorns roll i företagen? 
Rådgivare/konsult 
granskare 
Både och 
Annat 
 
29. Påverkas revisionsbyråerna positivt/negativt av en avskaffad revisionsplikt i små 
aktiebolag? 
På vilket sätt?, utveckla 
 
30. Om revisionsplikten avskaffas för Små och medelstora företag, hur kommer kompetensen 
inom revisionsbranschen påverkas? 
 
31. Skapar revisorns oberoende ökad trovärdighet till företagets årsrapporter? 
 
Ekonomisk brottslighet 
32. Skulle en avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag ge incitament för en ökad 
ekonomisk brottslighet. 
      – Hur då? 
 
33. Är det möjligt att motverka ekobrott med andra medel än revisionsplikt?  
På vilket sätt? 
 
34. När samma person både är ägare och ledare av företaget, kan det vara viktigare för 
utomstående intressenter att företaget granskas av en oberoende revisor? 
Vilka faktorer talar för det? 
 
Internationalisering/Norden 
35. Hur anser Ni att internationella harmoniseringen påverkar frågan om revisionsplikt? 
 
36. Hur tror Ni att revisionsplikten i Sverige påverkas om Danmark och Finland, som är de 
enda i EU (före östutvidgningen) som har allmän revisionsplikt, inför undantag från 
revisionsplikten för de minsta aktiebolagen? 
 
37. Tilläggsfrågor som respondenten tycker saknas, (allmänna, branschspecifika, 
intressentorienterade osv.). 
 
 


