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Sammanfattning  
 
Revisionsplikt råder idag i Sverige för samtliga aktiebolag, oavsett storlek. De stora 
redovisningsskandaler som uppdagats de senaste åren på finansmarknaderna, som t.ex. 
amerikanska Enron, har lett till nya och hårdare krav på revision. Dessa hårdare krav har 
resulterat i högre kostnader för aktiebolagen, oavsett storlek, eftersom det tar längre tid för 
revisorn att utföra revisionen. I små bolag saknas vanligtvis den intressekonflikt som finns 
mellan aktieägare och bolagsledning i stora bolag eftersom ägarna i små bolag ofta driver 
verksamheten själva. Det finns dessutom en möjlighet för Sverige att avskaffa 
revisionsplikten för små bolag enligt EG: s fjärde bolagsdirektiv. Ett viktigt inlägg i den 
svenska debatten är den rapport som tagits fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv vilken 
mynnar ut i slutsatsen att Sverige bör avskaffa revisionsplikten för små företag då kostnaden 
överstiger nyttan i dessa bolag.  
  
Denna uppsats syftar till att undersöka vilka tänkbara effekter ett slopande av revisionsplikten 
för små aktiebolag skulle få, inte bara för företagen själva utan även för andra intressenter 
som kreditgivare, samhälle och revisorer. Därefter avser vi att ta ställning till om vi anser att 
revisionsplikten bör avskaffas eller inte. 
 
Vår empiriska undersökning består av åtta intervjuer med personer inom fyra olika 
intressentgrupper. Dessa grupper är samhället, kreditgivare, revisorer och ägare. 
Undersökningen visar att nyttan med revisionen är att den fungerar som en kvalitetsstämpel 
mot intressenterna i bolagets omgivning. Den bidrar till att säkerställa att redovisningen 
stämmer överens med gällande lagar och rekommendationer samt hjälper ägaren att hålla bra 
ordning i sin redovisning och på sina papper. Tänkbara effekter för de företagare som väljer 
att inte revidera sina bolag om revisionsplikten slopas är att det troligtvis blir dyrare att låna 
pengar då kreditgivare inte kan sätta samma tilltro till siffrorna. Därför tror flera av de 
intervjuade att många företagare kommer att välja att fortsätta revidera sina bolag för att 
behålla kvalitetsstämpeln. En annan effekt är att det är svårare för samhället att kontrollera 
företagen med avseende på skatter och ekonomisk brottslighet. Revisorsbranschen påverkas 
troligtvis också, med en minskning av revisionsuppdrag men en ökning av konsult- och 
rådgivningstjänster. Tänkbara alternativ till revisionen kan vara ett granskningsintyg från t.ex. 
en redovisningskonsult. Resultatet av vår empiriska undersökning visade att sju av åtta 
intervjupersoner är emot ett avskaffande av revisionsplikten, men tycker att det krävs 
förenklingar för de små aktiebolagen vilket också borde medföra lägre kostnader för revision. 
 
Våra slutsatser är att revisionsplikten för små aktiebolag bör behållas eftersom många 
intressenter har nytta av att en oberoende granskning görs av företagens räkenskaper och 
finansiella ställning. Samhället och kreditgivare vill ha den tillförlitlighet till rapporterna som 
revisionen ger och detta kan vara svårt att bibehålla om plikten slopas. Den främsta nackdelen 
med revisionsplikten är kostnaden för revision i små aktiebolag och vi tror att många ägare 
skulle vara villiga att behålla revisionen under förutsättning att kostnaden blir lägre. Den 
lösning vi föreslår är att behålla revisionsplikten, men förenkla revisionsreglerna för små 
aktiebolag och på så sätt sänka kostnaderna för revision. 



Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit utmanande, roligt och lärorikt. Det är vår förhoppning att 
Du som läsare finner uppsatsen intressant och läsvärd samt att den bidrar till att ge en inblick i 
debatten kring revisionsplikten i små aktiebolag. 
 
Vi vill speciellt tacka de personer som har tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer. Utan 
Er medverkan hade uppsatsen inte varit möjlig att skriva. Vi vill även tacka vår handledare, 
Bengt-Göran Andersson, för den hjälp och goda råd som vi har fått under arbetets gång. 
Vidare vill vi tacka våra opponenter för värdefulla synpunkter samt de i vår omgivning som 
har erbjudit sig att korrekturläsa vårt arbete. 
 
 
Stockholm den 30 maj 2006 
 
 
 
 
Caroline Andersson Jennie Bergman Ramil Dzjalilov 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras först en kort bakgrund samt vår problemformulering. Ur 
problemformuleringen härleds sedan våra forskningsfrågor som åtföljs av syfte och 
avgränsningar.   
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Revisionsplikt råder idag i Sverige för samtliga aktiebolag, oavsett storlek. Revision innebär 
en oberoende granskning av ett företags räkenskaper och förvaltning, där revisorn bedömer 
risken för att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga fel, dvs. fel som skulle påverka 
en intressents beslut om t.ex. investering eller kreditgivning.1 Revisorn är dessutom skyldig 
att anmäla misstanke om brott och ses av bl.a. Ekobrottsmyndigheten2 som en viktig del av 
förebyggandet av ekonomisk brottslighet, både när det gäller de oaktsamma och de uppsåtliga 
brotten. Revision behövs dessutom i aktiebolag eftersom ägare och ledning ofta är olika 
personer. Med hjälp av en oberoende granskning kan företagets ägare försäkras om att 
ledningen utfört det arbete som de anställts för att göra och således förvaltar ägarnas 
investerade pengar väl. 
 
Enligt Aktiebolagslagen3 ska alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor, dvs. en godkänd eller 
auktoriserad revisor. Krav på revision av vissa aktiebolags räkenskaper och styrelsens 
förvaltning har funnits i svensk lag sedan 1895, men krav på att samtliga svenska aktiebolag 
skulle revideras av en kvalificerad revisor lagstiftades först 1983 eftersom det var först då 
som det ansågs finnas tillräckligt många kvalificerade revisorer.4 Skälen till att revision 
lagstadgades var främst att man, pga. det begränsade personliga ansvaret, ville ha en ökad 
insyn i aktiebolagen för att på så sätt kunna förhindra och motverka ekonomiska 
oegentligheter. Revisionen sågs även som ett viktigt verktyg i bekämpningen av den 
ekonomiska brottsligheten och ansågs vara till stor nytta för ägarna för att kunna 
uppmärksamma ekonomiska problem. Även samhället, de anställda och borgenärerna ansågs 
ha nytta av revisionen. Att samma regler infördes för alla aktiebolag, oavsett storlek, 
motiverades med att det är de mindre företagen som är mest utsatta för ekonomisk 
brottslighet.5  
 
Sverige har påverkats av den senaste tidens redovisningsskandaler, som t.ex. amerikanska 
Enron, italienska Parmalat och svenska Skandia, vilket medfört bl.a. strängare revisionsregler 
och som en följd av detta högre revisionskostnader för företagen. I EG: s bolagsdirektiv står 
det att medlemsländerna får undanta vissa små bolag från revisionsplikten.6 De flesta av EU: 
s medlemsländer har utnyttjat möjligheten att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. 
Undantag från detta är samtliga nordiska länder förutom Danmark, där beslut nyligen tagits 
att avskaffa plikten för små aktiebolag. Även i de övriga nordiska länderna, däribland Sverige, 

                                                 
1 Messier, Auditing & Assurance Services, 2006, s.17 
2 Ekobrottsmyndigheten förkortas i resten av uppsatsen EBM. 
3 Aktiebolagslag (2005:551) förkortas i resten av uppsatsen ABL. 
4 Precht, Revision i små företag-revisionsplikten var svaret på ekonomisk brottslighet, 2005 
5 Nyquist, Slopad revisionsplikt i små aktiebolag, 2005 
6 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s. 11 
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pågår debatter om revisionsplikten. Ett viktigt inlägg i den svenska debatten är den rapport 
som professor Per Thorell och professor Claes Norberg skrev på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv i mars 2005. Rapporten, ”Revisionsplikt i små aktiebolag” mynnar ut i slutsatsen 
att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas eftersom kostnaden överstiger nyttan för 
revision av räkenskaperna i dessa bolag. Revisionsplikten är bl.a. till för att aktieägarna ska 
kunna avgöra hur ledningen har skött sig samt för att kunna avgöra huruvida ansvarsfrihet ska 
beviljas eller inte. Det behovet bortfaller ofta i små bolag där ägare och ledning många gånger 
är samma personer, vilket kan göra att revisionen upplevs som onödig och kostsam. Man tar i 
rapporten upp England som ett exempel på ett land som avskaffat revisionsplikten. England 
genomförde det första avskaffandet av revisionsplikten 1993 och har sedan dess höjt 
gränsvärdena för i vilka företag det krävs revision tre gånger. Man ligger nu på de maximalt 
tillåtna gränserna som anges i EG: s fjärde bolagsdirektiv.7 I England har man inte funnit 
några bevis för att fördelarna som fanns med att genomföra revision motiverat kostnaderna. 
Detta har motiverat höjningarna av gränsvärdena. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
De stora redovisningsskandaler som uppdagats de senaste åren inom finansvärlden har lett till 
nya och hårdare krav på revision, omfattande förändringar av redovisningsreglerna samt 
högre krav på revisionens kvalitet.8 Det har införts skärpta regler och lagstiftningar kring 
redovisning och revision, bl.a. Sarbanes Oxley Act i USA samt den nya Revisionsstandard i 
Sverige.9 RS har utfärdats av Föreningen Auktoriserade Revisorer10 och anger hur en revision 
ska planeras, genomföras och avrapporteras. Det är en mer detaljerad beskrivning av vad som 
utgör god revisionssed än vad som tidigare funnits.11 Den är även anpassad till de nya, 
hårdare kraven och innebär att revisorn på olika sätt måste samla in och bearbeta en större 
mängd information, dvs. göra mer för att fullgöra sitt uppdrag. Syftet med de anpassade 
reglerna är att skydda aktieägarna, som har begränsad insyn i bolagen. Problemet är att de 
utökade revisionskraven även gäller för små aktiebolag. En utökad revision innebär därför för 
dessa bolag ökade kostnader och en tyngre börda som kanske inte motsvaras av en ökad nytta. 
Nyttan kan här sägas vara den extra tillförlitlighet ägarna kan sätta till bolagets finansiella 
rapporter och bolagsledningens förvaltning i och med en mer omfattande revision. Men 
intressekonflikten mellan ägare och bolagsledning saknas vanligtvis i små bolag eftersom 
ägare och ledning ofta är samma personer, vilket innebär att nyttan för revision troligtvis inte 
har ökat i dessa bolag. Det finns ca 250 000 registrerade aktiebolag i Sverige varav ungefär 
190 000 är aktiva. Endast ca 7 000 av dessa räknas som större bolag enligt EU: s definition. 
Flertalet aktiva aktiebolag har alltså en liten verksamhet med ett begränsat antal anställda. De 
allra minsta företagen, mikroföretagen, definieras i Thorell och Norbergs rapport som 
aktiebolag med högst 3 miljoner svenska kronor i omsättning. Det finns ca 140-150 000 
sådana aktiebolag i Sverige.12 Därför kan Sverige anses vara ett småföretagarland och de 
utökade revisionskraven påverkar alltså många småföretagare och deras verksamhet. 
 

                                                 
7 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s.25 
8 Levander, De små får betala för de storas skandaler, 2004-12-16 
9 Revisionsstandard i Sverige förkortas i resten av uppsatsen RS. 
10 Föreningen Auktoriserade Revisorer förkortas i resten av uppsatsen FAR. 
11 FAR, RS – Revisionsstandard i Sverige. Informationsbroschyr, 2004 s.1 
12 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s. 10 
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Ett annat problem är att det finns begränsningar för vad en revisor får göra för sin klient. I 9 
kap ABL finns de olika jävsregler som gäller för revisorer. Det är viktigt att revisorns 
oberoende inte kan ifrågasättas eftersom revisorn ska kontrollera bolaget. T.ex. får en person 
inte vara revisor om han eller hon är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt 
biträder bolaget med bl.a. grundbokföringen.13 En konsekvens av revisionsplikten är därför 
att aktiebolag inte får anlita samma revisionsbyrå att sköta både redovisning och revision 
eftersom denna då skulle revidera sitt eget arbete, vilket strider mot oberoendereglerna. 
Revisionsbranschen har löst problemet genom att låta olika enheter, eller bolag inom 
koncernen, sköta redovisning och revision i s.k. kombinationsuppdrag.14 Detta påverkar de 
mindre företagen främst i form av ökade kostnader. För bolag i länder inom EU som inte har 
revisionsplikt för små och medelstora företag uppstår inte detta problem eftersom revisionen 
då är frivillig. 
 
För att kunna ta ställning till vilken vikt som tillskrivs behovet av revisionsplikt för samtliga 
aktiebolag i Sverige kan inte bara kostnaden och nyttan för företagen själva undersökas. Man 
måste även titta på vad revision betyder för de övriga intressenter som har ett utbyte med 
bolaget. Dessa intressenter är t ex kreditgivare, leverantörer, revisorer och samhället.  
 
Vi har valt att skriva om detta ämne eftersom debatten fortfarande är aktuell och det finns 
delade uppfattningar om revisionsplikt för små aktiebolag.  
 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Ovanstående problemformulering mynnar ut i frågan om revisionsplikten för små aktiebolag 
bör avskaffas eller inte. För att kunna ta ställning till detta tycker vi att följande frågor 
behöver utredas: 
  
Vilken nytta tillför revisionen ägarna i små aktiebolag? 
Vilka effekter medför ett slopande av revisionsplikten? 
Hur påverkas trovärdigheten till de finansiella rapporterna om revisionsplikten slopas?
Vilka alternativ till revision kan finnas? 
Går det att behålla det begränsade personliga betalningsansvaret som det ser ut idag vid ett 
slopande av revisionsplikten för små aktiebolag? 
Vilka för- och nackdelar är förknippade med att driva rörelsen i en annan verksamhetsform, 
t.ex. handelsbolag?  
 
 
1.4 Syfte  
 
Vi vill undersöka och analysera vilka effekter ett slopande av revisionsplikten för små 
aktiebolag kan få för olika intressenter och utifrån detta ta ställning till om revisionsplikten 
bör avskaffas eller inte. Vi avser att undersöka hur detta skulle påverka inte bara företagen 
utan även andra intressenter som revisorer, kreditgivare och samhället. Det som vi avser att 
fokusera på är nyttan med revision, tänkbara effekter och alternativ vid ett slopande, samt 
ställningstagande till revisionsplikten.    

                                                 
13 ABL kap 9 § 17 
14 Wennberg, Alla behöver revisor men alla behöver inte revision, 2004 

3 



 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka hur revisionsplikten påverkar små aktiebolag och i den empiriska 
undersökningen bortser vi därför från stora företag. I uppsatsen kommer inte internrevision att 
behandlas. Bland de olika intressenter som finns kring ett aktiebolag har vi valt att avgränsa 
oss till ägarna, samhället, kreditgivare och revisorer. Fokus kommer inte att ligga på hur det 
begränsade personliga betalningsansvaret i aktiebolag skulle påverkas vid ett slopande eller 
vilka för- och nackdelar det skulle medföra om verksamheten skulle bedrivas som t.ex. 
handelsbolag. Vi har också valt att i resten av uppsatsen definiera små aktiebolag som de 
10/24-bolag15 som finns angivna i Årsredovisningslagen.16 Dessa är de aktiebolag där antalet 
anställda i medeltal har uppgått till högst tio de senaste två åren och nettovärdet av 
tillgångarna på balansdagen uppgår till högst 24 miljoner kronor 
. 
 

                                                 
15 ÅRL kap 7 § 3 
16 Årsredovisningslag (1995:1554) förkortas i resten av uppsatsen ÅRL  
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2 Metod 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av de vetenskapliga synsätten positivism och 
hermeneutik samt kvalitativ och kvantitativ metod. Därefter följer avsnitt om 
samhällsvetenskapliga kriterier och källkritik. Till sist redogör vi för vårt val av metod och 
genomförande av undersökningen.  
 
 
2.1 Metodlära 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika synsätt på vad kunskap och vetenskap är och 
hur den skapas. De två huvudinriktningarna är positivism och hermeneutik. Det finns två 
huvudsakliga metoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen, kvantitativ och kvalitativ 
metod. De olika metoderna har olika vetenskapssyn. Kvantitativ metod brukar kopplas 
samman med positivismen och den kvalitativa metoden med hermeneutiken. 
 

2.1.1 Positivism 
 
Termen positivism myntades av Auguste Comte på 1800-talet.17  Enligt hans 
sammanställning betyder positiv det verkliga i motsats till det inbillade, det nyttiga i motsats 
till det onyttiga, det säkra i motsats till det osäkra och det precisa i motsats till det vaga. 
Positivismen syftar till att bygga säker kunskap som grundar sig på ”hårda fakta”. Vi 
människor har enligt positivismen endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra 
sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Så långt som möjligt ska vi kvantifiera våra 
fakta och behandla dem med hjälp av statistiska metoder, för att kunna dra generella slutsatser 
av dem.18 Bilden av verkligheten präglas av en oändlighetstanke, vilket gör den kaotisk och 
oöversiktlig. Den måste därför generaliseras för att man ska få fram konkreta, allmänna svar i 
experiment och undersökningar. Positivismen söker samma typ av allmängiltiga, lagbundna 
svar inom socialvetenskapen som finns inom naturvetenskapen. 
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskapssyn som avvisar det 
naturvetenskapliga idealet om allmängiltiga svar, och tar fasta på att allt ska bedömas och 
förstås utifrån sina egna förutsättningar. Det finns med andra ord inget enhetligt ideal och 
saker kan tolkas på flera olika sätt. Här ses verkligheten som något som skiljer sig från den 
fysiska verklighetens materialitet. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse, 
vilket innebär att vi inte bara uppfattar verkligheten med hjälp av våra sinnen, utan vi präglas 
även av våra värderingar och tidigare erfarenheter, och därför tolkar och uppfattar fenomen på 
olika sätt.19 Denna förförståelse bär forskaren med sig vilket påverkar inriktningen på 
forskningen. Den hermeneutiska spiralen är en modell för hur kunskap skapas genom ett 
                                                 
17 Lindholm, Vetenskap, verklighet och paradigm, 1979, s. 89 
18 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2001, s. 15 - 16 
19 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2001, s. 53 
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pågående växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del och helhet. För att förstå 
innebörden i delarna krävs en förförståelse av helheten, men hur vi uppfattar helheten 
påverkas också av hur vi tolkar delarna. 
 

2.1.3 Reliabilitet, replikation och validitet 
 
I forskningssammanhang brukar man ställa upp tre övergripande kriterier för bedömning av 
samhällsvetenskapliga undersökningar; reliabilitet, replikation och validitet. Enligt Bryman 
innebär reliabilitet huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om 
undersökningen genomförs på nytt, eller om det påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser. Begreppet används för att säkerställa om de mått som används är konsistenta eller 
följdriktiga. Reliabilitet handlar således om tillförlitlighet, överensstämmelse och pålitlighet 
hos ett mått på ett begrepp. I vissa sammanhang försöker forskare upprepa eller reproducera 
en tidigare genomförd undersökning, i syfte att t.ex. bekräfta eller avfärda de tidigare erhållna 
resultaten som kanske inte stämmer med andra liknande studier. För att forskaren ska lyckas 
med detta krävs det att studien är replikerbar dvs. möjlig att reproducera. Detta kräver i sin tur 
att tillvägagångssättet i den tidigare genomförda undersökningen är utförligt beskrivet och 
detaljrikt. Det tredje kriteriet, validitet, handlar om huruvida de slutsatser som genererats från 
en undersökning hänger ihop eller inte. Kriteriet tar upp problematiken med riktigheten i den 
genomförda undersökningen. För att uppfylla kravet på validitet bör en forskare vara 
medveten om följande tre aspekter av validitet. Det första är begreppsvaliditet, dvs. ifall ett 
mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet avser att mäta. Det andra är intern 
validitet, dvs. hur slutsatser som genererats från en forskning är hållbara eller inte. Det tredje 
är extern validitet, dvs. om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 
specifika undersökningskontexten.20

 

2.1.4 Kvantitativ metod 
 
Enligt Bryman ligger fokus i kvantitativa undersökningar på fyra saker.21 Dessa är mätning, 
generalisering, kausalitet och replikation. Mätning är en viktig del i kvantitativa 
undersökningar då man genom mätningar kan beskriva små skillnader hos respondenterna och 
göra exakta beräkningar av relationer mellan olika begrepp och variabler. Man utformar mått 
för att kunna mäta olika begrepp. Genom att använda mätinstrument som ett verktyg för att 
mäta skillnader är det också möjligt att vara konsekvent över tiden och att göra jämförelser 
med andra forskares resultat.22 I kvantitativa undersökningar har man ofta som mål att kunna 
generalisera urvalets svar till hela populationen, vilket ställer krav på att man har ett 
representativt urval. Som representativa urval räknas slumpmässiga urval som t.ex. obundet 
slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval samt klusterurval.23 Med kausalitet 
menas att kvantitativa forskare inte bara vill berätta hur det är, utan också varför det är så. 
Man vill alltså hitta samband mellan variabler för att förstå vad som påverkar vad. Det sista är 
replikation, med vilket menas att undersökningen ska vara möjlig att genomföra igen. För att 
undersökningen ska vara möjlig att replikera krävs att forskaren är objektiv, vilket är ett 
viktigt krav hos kvantitativa forskare.  
                                                 
20 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 43 
21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 92 
22 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 81 
23 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 104 
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I kvantitativa undersökningar utgår man oftast från en teori för att därifrån härleda hypoteser 
som sedan prövas mot empirin.24 I sådana undersökningar vill man att alla deltagare i 
undersökningen ska svara på identiska frågor utan att skillnader uppstår beroende på vem de 
blir intervjuade av. Vanliga undersökningsdesigner är bl.a. enkäter och strukturerade 
intervjuer. Med det sistnämnda menas att intervjuaren ställer frågor utifrån ett frågeschema. 
Det är av stor vikt att intervjuaren inte avviker från frågeschemat eller påverkas av egna 
värderingar för att alla svar ska kunna tolkas på samma sätt. En fördel med enkäter är att 
respondenterna inte blir påverkade av intervjuaren. Andra designer som kan användas är 
strukturerad observation, innehållsanalys och sekundär analys av data och offentlig statistik.25 
I den kvantitativa metoden är det viktigare med kvantifiering och siffror än med ord. Därför 
kodas och kvantifieras alla svar vid databearbetningen för att underlätta arbetet. 
 

2.1.5 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa forskningsansatsen bygger på en strategi som lägger tyngdpunkten på ord och 
inte på kvantifiering vid insamling och analys av data. Det subjektiva och det känslomässiga 
är föremål för vetenskaplig undersökning. Kvalitativa analyser innebär en möjlighet att öka 
förståelsen för nya fenomen och gör det möjligt att beskriva fenomen på ett differentierat sätt. 
Komplexa sammanhang blir möjliga att förstå och utifrån en analys av enskilda fall går det att 
bygga upp modeller som belyser fenomen ur nya perspektiv.26 En annan egenskap som 
ansatsen har är att den tar avstånd från de kriterier, normer och tillvägagångssätt som ställs 
upp i den kvantitativa metoden. Detta pga. att forskare som använder den kvalitativa metoden 
är intresserade av hur individerna i en viss social miljö uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet. Verkligheten ses som ständigt föränderlig och hänger samman med individernas 
förmåga att ”skapa och konstruera”. Enligt den kvalitativa ansatsen tillskriver alla människor 
ett fenomen olika egenskaper och förstår det utifrån sina egna erfarenheter, vilket gör att det 
får olika betydelser. Exempel på kvalitativa metoder är etnografi, deltagande observation och 
kvalitativa intervjuer.  
 
Kvalitativ forskning avser att skapa förståelse för hur individen uppfattar verkligheten. Den 
sociala verkligheten ses som ett resultat av ett samspel mellan individer som befinner sig i 
ständig förändring. Detta medför att kravet på ”replikerbarhet” inte kan ställas vid en 
kvalitativ forskning. Även tillämpning av kriterier som reliabilitet och validitet medför en viss 
problematik. Detta eftersom dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en 
enda absolut bild av den sociala verkligheten. Detta är främmande för den kvalitativa 
forskningen som menar att ”det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar 
av denna verklighet.”27

 
Kvaliteten i en kvalitativ undersökning säkerställs genom att använda två grundläggande 
kriterier; trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier.28 Det första är 
tillförlitlighet, dvs. att skapa trovärdighet och tillförlitlighet till resultaten. Det andra är 
överförbarhet, dvs. att kvalitativa forskare ska lämna så fylliga forskningsredogörelser som 

                                                 
24 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 20 
25 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 75 
26 Lantz, Intervjumetodik, 1993, s. 33 
27 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 258 
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 258 
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möjligt för att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Det tredje 
kriteriet är pålitlighet, dvs. att säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Det fjärde kriteriet är möjlighet att styrka 
och konfirmera, dvs. det ska framgå att forskaren inte medvetet låtit sina personliga 
preferenser och värderingar påverka slutsatserna i sin undersökning. Begreppet äkthet 
formuleras genom ett antal frågeställningar. Dessa är om undersökningen ger en rättvis bild 
av de olika åsikter som finns i den sociala miljön som studeras, om undersökningen har 
bidragit till att deltagarna får en bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting 
och om undersökningen har gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation.29

 

2.1.6 Källkritik 
 
Källkritik är vetenskapen att granska och med hjälp av kritisk prövning försöka fastställa om 
en källas innehåll är sant eller falskt.30 Källkritik handlar med andra ord om att kontrollera 
fakta. Källkritiken har sitt ursprung i historievetenskapen men är idag tillämpbar inom många 
andra områden där man försöker fastställa trovärdighet. Det finns fyra grundläggande och 
allmängiltiga källkritiska principer som med mindre modifieringar kan tillämpas i de flesta 
sammanhang. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och partiskhet.31 Äkthet innebär att 
källan ska vara det den utger sig för att vara, dvs. att den inte är en förfalskning. Tidssamband 
innebär att ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 
händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan eftersom vi minns mindre ju längre tid 
som har gått. Oberoendet avser en bedömning av källan, dvs. om källan kan stå för sig själv 
eller om det bara är en avskrift av en annan källa. Ursprungliga källor är mer trovärdiga än 
avskrift och referat. Partiskhet handlar om att man inte ska ha anledning att misstänka att 
källan ger en falsk eller skev bild av verkligheten p.g.a. någons personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.   
 
 
2.2 Metodval 
 
Valet av förhållningssätt är beroende av det syfte eller mål som man har med sin 
undersökning. Som det framgår av syftet ska vi fokusera på vilka effekter ett slopande av 
revisionsplikten skulle få för olika intressentgrupper. Vi vill tolka och skapa förståelse för de 
faktorer som ligger bakom intressenternas ställningstagande och åsikter. Tonvikten i vår 
uppsats kommer att ligga på de personliga åsikterna hos intressentgrupperna om problemet i 
fråga. Avsikten är således att skapa en djupare förståelse för frågan samt belysa de olika 
aspekterna vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. 
 
Det ligger nära till hands att välja det hermeneutiska synsättet eftersom det viktiga i denna 
undersökning är att försöka fördjupa kunskapen om betydelsen av revision i små aktiebolag. 
Detta hoppas vi uppnå genom att belysa problematiken utifrån de olika intressenternas 
perspektiv och genom vår tolkning av deras åsikter. Vi har inte för avsikt att dra generella 
slutsatser, vilket är mer aktuellt för ett positivistiskt synsätt. Det som kommer att vara centralt 
i vår studie är tolkningen av insamlad information, vår egen förståelse samt våra iakttagelser 

                                                 
29 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 261 
30 Thurén, Källkritik, 2005, s.7 
31 Thurén, Källkritik, 2005, s. 13 
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under tiden som tillsammans kommer att skapa en helhet. Begrepp som revisionsplikt, 
revision och redovisning kommer att vara centrala. Dessa begrepp kommer att utgöra redskap 
i vår studie och vi vill undersöka hur de olika intressenterna uppfattar dem. Detta innebär att 
vi ska lägga tyngdpunkten på en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar de olika 
intressentgrupperna. I denna studie har vi valt att använda kvalitativ metod och kvalitativa 
intervjuer kommer att utgöra den empiriska delen av denna uppsats.  
 

2.2.1 Litteraturstudie 
 
För att bilda oss en uppfattning om vårt uppsatsämne började vi med att söka efter artiklar och 
rapporter från tidningar som Balans, Dagens Industri och Svenskt Näringsliv. För att skriva 
metod- och teoridelarna i uppsatsen har vi använt oss av lagstiftning, böcker och artiklar. En 
del av dessa böcker har vi haft kännedom om sedan tidigare lästa kurser och en del har vi 
hittat genom att använda Stockholms Universitetsbiblioteks sökfunktion. I teori- och 
metoddelarna har vi främst använt oss av sekundärkällor. Sekundärkällor är sådana som inte 
utgörs av ögonvittnesskildringar eller förstahandsrapporteringar, vilka benämns 
primärkällor.32

  
För att skapa en helhetsbild i uppsatsen har vi velat beskriva olika personers åsikter och 
perspektiv på problemet. Vi har därför intervjuat flera olika intressenter för att få en bild av de 
olika intressen och argument som finns bland olika intressentgrupper. Det kan annars vara lätt 
att endast välja sådana fakta som man tycker ”passar in” i uppsatsen och som stödjer 
resultatet.33

 

2.2.2 Intervjuer 
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren 
utgår från en guide med ett antal teman och att intervjupersonen har stor frihet att utforma 
svaren själv.34 Vår intervjuguide innehåller ett antal teman där begrepp som revisionsplikt, 
revision och redovisning är centrala, vilket syftar till att ge en uppfattning om intressenternas 
preferenser och värderingar. Vid utformningen av intervjuguiden ska man tänka på att skapa 
intervjufrågor eller teman som underlättar att få svar på undersökningens frågeställningar 
samt att inte ställa ledande frågor.35 En anledning till att vi valt semistrukturerade intervjuer 
är att intervjun kan röra sig fritt i olika riktningar, vilket ger oss kunskap om vad 
intervjupersonen finner relevant och viktigt. En annan anledning är att vi får fylliga och 
detaljerade svar på våra frågor, vilket kommer att underlätta tolkningen av svaren. Fokus i vår 
studie ligger således på intressenternas egna uppfattningar och synsätt. 
 
Det ställs olika krav på en intervjuare för att intervjun ska vara framgångsrik. Intervjuaren ska 
vara insatt i ämnet, strukturerad och tydlig i sitt frågande. Dessutom ska hänsyn visas, 
människor ska få tala till punkt men intervjuaren ska ändå vara styrande och veta vad han 
eller hon vill få ut av intervjun. En bra intervjuare är också kritisk och beredd att ifrågasätta 
det som sägs samt kan relatera det som sägs med tidigare information, vilket ger möjlighet att 
                                                 
32 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s. 56 
33 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s. 56 
34 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 301 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 305 

9 



ställa följdfrågor. Det är också viktigt att vara balanserad, dvs. inte säga för mycket eller för 
lite vilket kan leda till att intervjupersonen blir passiv eller osäker. Dessutom ska intervjuaren 
vara etiskt medveten och se till att intervjupersonen får reda på vad undersökningen syftar till 
och hur svaren kommer att behandlas.36

 
Vi valde våra intervjupersoner medvetet selektivt. Vi valde först ut de intressenter som vi 
ansåg bäst kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar och ge oss en bild av den 
betydelse revision i små aktiebolag har och de effekter ett slopande av revisionsplikten kan 
medföra. Dessa intressenter är förutom företagarna även samhället, kreditgivare och revisorer. 
I gruppen samhället ingår Skatteverket och EBM, vilka vi fick kontakt med genom att ringa 
till växeln och där bli hänvisade vidare till lämpliga personer att intervjua. Kreditgivarna - 
Handelsbanken och Föreningssparbanken, har vi besökt på kontor i vår närhet och på så sätt 
kommit i kontakt med personer som varit villiga att ställa upp på en intervju. Detta gäller 
också för en av revisorerna, Wällstedts Revisionsbyrå. Revisorn på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers37 samt företagarna Christer Edqvist och Stefan Olsson känner vissa 
av oss personligen.  
 
Våra intervjuguider har vi anpassat efter varje intressentgrupp.38 Detta innebär att vi har 
skapat en intervjumall där frågorna medvetet är löst ställda för att tillåta intervjupersonen att 
svara fritt. Detta gjorde också att vi vid intervjuerna kunde ställa följdfrågor och inte var 
bundna till ett fast frågeschema. Ungefär en vecka innan intervjuernas genomförande 
skickade vi ett introduktionsbrev till intervjupersonerna där vi presenterade vårt uppsatsämne 
samt lät dem ta del av de huvudsakliga ämnen vi avsåg att behandla. Detta gav 
intervjupersonen en möjlighet att förbereda sig utan att för den delen kunna planera korta och 
fasta svar. 
 
Sju av de åtta intervjuerna var personliga intervjuer och en genomfördes via mail. Geografiskt 
avstånd var främsta orsaken till att vi först avsåg att göra en telefonintervju men personen 
ifråga önskade svara via mail istället. De personliga intervjuerna genomfördes på så sätt att en 
person skötte frågorna och två personer antecknade. Samtliga intervjuer spelades in, utom en 
där intervjupersonen avböjde det. Vi kunde därefter sammanställa intervjuerna med hjälp av 
våra anteckningar samt lyssna på bandet för kontroll. Vi skickade även våra 
sammanställningar av svaren till intervjupersonerna för godkännande. En person svarade och 
därför har vi antagit att övriga personer inte haft någonting att anmärka på. Att vi använt 
bandspelare samt skickat sammanställningarna till intervjupersonerna hoppas vi har gett en så 
hög trovärdighet som möjligt i vår empiriska undersökning. 
 

2.2.3 Vår referensram 
 
Vi som författare har olika livserfarenheter vilket har påverkat uppsatsarbetet. Förutom 
variation i ålder har vi varierande arbetslivserfarenhet från flera olika branscher, som 
detaljhandel, service- och finansbranschen. Vår utbildning innefattar förutom ekonomi även 
juridik och statistik vilket vi tycker har gett oss en bred grund. Dessa personliga referensramar 
har troligtvis präglat de val vi gjort under arbetets gång, som vilka frågor vi valt att belysa 
                                                 
36 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 306 
37 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers förkortas i resten av uppsatsen Öhrlings. 
38 Bilaga 1, Intervjuguider 
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samt vilka avgränsningar vi valt att göra. Dessutom har referensramen påverkat hur vi 
genomfört våra intervjuer och vilka resultat vi anser oss ha fått.  
 
”Intervjuaren tolkar och förstår det som respondenten säger utifrån hur intervjuaren förstått 
och upplevt viktiga möten tidigare i livet.”39

 
Med detta avsnitt vill vi göra läsaren uppmärksam på vår subjektivitet samt ge läsaren 
möjlighet att med kritiska ögon bilda sig en egen uppfattning om ämnet utifrån vårt 
uppsatsarbete. 

                                                 
39 Lantz, Intervjumetodik, 1993, s. 120 
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3. Teori 
 
I detta kapitel beskriver vi vår teoretiska referensram. Denna referensram utgår från den 
teori som vi tycker behövs för att belysa vår problematik och frågeställningar. Här görs en 
djupare genomgång av revisionsplikten samt agentprincipalteorin och intressentmodellen. 
Därefter redogör vi för de regler och krav som finns för revision och revisorer. 
 
En teori kan beskrivas som en modell eller ett system som används för att förklara vissa 
händelser och fenomen. Teorier kan vara normgivande (t ex hur tillgångar ska värderas), 
förutsägande (t ex hur marknaden reagerar i olika situationer) eller förklarande (varför 
marknaden reagerar som den gör).40

 
 
3.1 Revisionsplikt 
 

3.1.1 Historisk översikt 
 
I arbetet med 1895 års aktiebolagslag framfördes ett förslag på att staten skulle tillhandahålla 
en kår av yrkesrevisorer och att det skulle införas ett krav på alla aktiebolag att anlita en sådan 
revisor. Riksdagen kom dock fram till att detta inte behövdes i små företag och i sådana 
företag där aktieägarna kunde lita på företagets soliditet och räkenskaper. De första 
revisorerna auktoriserades först 1912 av Stockholms handelskammare, men anlitandet av en 
sådan var frivilligt för företagen. Det förelåg dock ett hot mot revisorernas oberoende 
eftersom de var beroende av ägarmajoriteten, då denna utsåg revisorn. För att inte revisionen 
skulle försämras som en följd av oberoendehotet infördes i 1910 års aktiebolag att en 
minoritet på 20 % av aktieägarna hade rätt att utse en minoritetsrevisor.  
 
I och med Kreugerkraschen 1932 blev riksdagen uppmärksammad på hur viktigt det var med 
en kontroll av alla företags räkenskaper. Man såg att även stora och välkända företag kunde 
dölja oegentligheter, vilket kunde leda till skadeverkningar i samhället. Detta resulterade i att 
det i 1944 års aktiebolag stadgades att aktiebolag med ett aktiekapital överstigande 2 miljoner 
kronor eller som var noterade på Stockholms Fondbörs var tvungna att tillsätta en 
auktoriserad revisor. Ett antal jävsregler för revisorn infördes också för första gången i lagen.  
 
I slutet av 60-talet ökade efterfrågan på revision även från andra intressenter än staten. Dock 
fanns det då inte tillräckligt med auktoriserade revisorer för att man skulle kunna kräva att 
revisionen utfördes av en kvalificerad revisor i samtliga aktiebolag. Gränsen ändrades istället 
till att bolag med mer än 1 miljon kronor i bundet eget kapital var revisionspliktiga. Efter ett 
betänkande av Brottsförebyggande rådet 1977 infördes upplysningsplikt för revisorerna 
gentemot bl.a. medrevisor och konkursförvaltare, eftersom man då uppfattade den 
ekonomiska brottsligheten som ett stort samhällsproblem. Man konstaterade också att 
incitamenten för ekonomisk brottslighet var som störst i små aktiebolag och föreslog 
revisionsplikt för alla aktiebolag. Denna revisionsplikt infördes 1983 eftersom det först då 

                                                 
40 Deegan & Unerman, Financial Accounting Theory, 2005  
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bedömdes finnas tillräckligt många kvalificerade revisorer. Skälen var främst att man pga. det 
begränsade personliga ansvaret ville ha en ökad insyn i aktiebolagen för att på så sätt kunna 
förhindra och motverka ekonomiska oegentligheter.41

 

3.1.2 Lagstiftning i Sverige     
 
Enligt ABL ska ett aktiebolag ha minst en revisor som ska granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. I vissa större 
aktiebolag krävs dessutom att revisorn ska ha avlagt revisorsexamen.42 Revisorn ska efter 
varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning.  
 
Samma revisionsstandarder gäller för revision av samtliga aktiebolag, oavsett om det är 
publika eller små onoterade bolag. Revisionsstandarden bygger på internationella standarder 
som är skrivna för att passa stora företag, eftersom många länder inte har revisionsplikt för 
små bolag.43 Detta gör att reglerna kan ses som allt för svåra och komplicerade för de allra 
minsta bolagen och som en följd av detta blir även kostnaderna höga. 
 
Sverige arbetar med att förenkla redovisningsreglerna för små aktiebolag och detta arbete 
utvärderades av Riksrevisionen 2003. Resultatet av utvärderingen presenterades i RiR 
2004:23, där man riktade kritik mot Sverige och konstaterade att vi inte har kommit lika långt 
i förenklingsarbetet som flera andra länder, t.ex. Belgien, Holland och Danmark. Det som 
man främst har missat i Sverige är att mäta kostnaderna som uppstår för de små företagen 
pga. regelbördan.44

 

3.1.3 Lagstiftning i EU 
 
Enligt artikel 51 i EG: s fjärde bolagsdirektiv gäller obligatorisk revision av företags bokslut 
och en granskning av förvaltningsberättelsen i företagsformer med begränsat delägaransvar.45 
Medlemsländerna har dock enligt samma direktiv rätt att undanta små företag från 
revisionsplikten. För att företag ska klassas som små får de inte överskrida mer än en av 
följande gränser: 50 anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning samt 3,65 miljoner euro i 
balansomslutning. Nästan alla av de EU-länder som var medlemmar i EU innan 2004 har 
undantagit små företag från revisionsplikten, dock varierar vilka gränser länderna valt för att 
definiera små företag. De enda som fortfarande har kvar revisionsplikt är samtliga nordiska 
länder förutom Danmark, som nyligen har beslutat att avskaffa revisionsplikten för små 
aktiebolag i två etapper.46 I den första etappen, som redan genomförts, undantas aktiebolag 
från plikten om det under två på varandra följande räkenskapsår underskrider två av följande 
gränser: balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, nettoomsättning på 3 miljoner 
danska kronor och 12 anställda. I nästa etapp, som kommer att genomföras under åren 2009 
till 2010, kommer dessa gränser att höjas ytterligare. 

                                                 
41 Sjöström, De svenska revisorernas yrkesmässiga arv, 1994 
42 ABL kap 9 § 12 
43 Går det att försvara revisionsplikten?, 2005 
44 Går det att försvara revisionsplikten?, 2005 
45 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s.11 
46 Bisgaard, Revisionsplikten avskaffas för små danska företag, 2006 
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Per Thorell och Claes Norberg tar i sin rapport ”Revisionsplikten i små aktiebolag” upp 
England som ett exempel som kan jämföras med Sverige. Detta eftersom England sedan 1967 
har haft revisionsplikt för samtliga aktiebolag tills man avskaffade den 1993. Man har sedan 
dess ökat gränsvärdena för undantag tre gånger och ligger nu på de maximalt tillåtna 
gränserna enligt EG-direktivet. En undersökning gjord av Collis 2003 på engelska aktiebolag 
visade att ca 58 % av företagen som hade möjlighet att avstå från revision gjorde det.47 De 
främsta orsakerna till att man valde bort revision var för att slippa den extra kostnad det 
innebar och att man inte ansåg att en revision innebar några fördelar. De företag som valde att 
genomföra en frivillig revision gjorde det för att företagsledningen önskade det eller för att 
det var bolagets policy. De intressenter som fortfarande krävde revision var banker och 
aktieägare. Regeringens slutsats efter avskaffandet av revisionsplikten är att nyttan för 
revisionens intressenter inte motiverar kostnaden för företagen.48    
 
 
3.2 Agentprincipalteorin 
 
Nationalekonomen Adam Smith konstaterade redan 1776 att det är naturligt att en person som 
förvaltar en annan persons egendom inte är lika noggrann i sin övervakning som om den vore 
hans eller hennes egen egendom.49 I större aktiebolag är det vanligast att olika personer äger 
respektive förvaltar bolaget. Detta innebär att det finns en bakomliggande intressekonflikt 
mellan ledningen och ägarna. På 1930-talet publicerade Berle och Means en bok som 
beskriver den s.k. agentprincipalteorin. Teorin grundar sig på att det finns ett kontrakt mellan 
principalen (aktieägarna) och agenten (ledningen och VD) där agenten anställts för att driva 
bolaget och tillgodose principalens intressen. Men eftersom agenten i regel har bättre kunskap 
och mer aktuell information om bolaget än principalen leder denna informationsasymmetri till 
att agenten kan se en möjlighet att handla för egen vinning. Problemet ligger i att aktiebolag 
med hög andel småägare får en passivitet i ägandet då de i regel inte tar samma ansvar för 
bolagets skötsel som storägare. Detta gör att ledningar i bolag med många små aktieägare har 
svaga incitament att se till ägarnas intressen och ges istället möjlighet att fokusera på att 
maximera sin egen nytta, i form av t.ex. högre ersättning och andra förmåner. Enligt 
agentteorin utsätts principalen för två risker; dels selektionsrisken, dvs. att välja en agent som 
inte kommer att tillgodose principalens behov dels oaktsamhetsrisken, dvs. att den valda 
agenten agerar oaktsamt i förhållande till principalens målsättningar.50

 
Intressekonflikten leder till ett behov av bolagsstyrning, vilket syftar till att ge ägarna kontroll 
över bolaget och dess ledning, men även för att se till att maximera aktieägarnas nytta.51 
Bolagsstyrningen går ut på att skapa en väl fungerande organisation genom att implementera 
kontroller och incitament i organisationen vilka ger nytta åt individen samtidigt som det ger 
nytta åt organisationen, t.ex. kopplingar mellan ersättningsnivåer och lönsamhet. Revision är 
en åtgärd som gör det möjligt för principalen att kontrollera agentens förvaltning av bolaget 
och bidrar på så sätt till att skapa tillit till de finansiella rapporterna och det presenterade 
resultatet. 
 
                                                 
47 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s. 27 
48 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005, s. 30 
49 Sandeberg, Aktiebolagsrätten, 2006, s. 20 
50 Sandeberg, Aktiebolagsrätten, 2006, s. 21 
51 Deegan & Unerman, Financial Accounting Theory, 2005 
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3.3 Intressentmodellen 
 
Ur ett systembaserat perspektiv ses organisationer som enheter som påverkar, och påverkas 
av, sin omgivning.52 Företaget ses då som en del av ett större socialt system. De olika 
intressenterna är ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, konkurrenter, samhället, 
allmänheten, media och andra intressegrupper. Intressenterna kan delas in i två grupper, 
primära respektive sekundära intressenter.53 De primära intressenterna är sådana att företaget 
inte skulle kunna fortleva utan intressentens deltagande, och sekundära intressenter är sådana 
som påverkar bolaget men inte är involverade i transaktioner med bolaget eller är nödvändiga 
för bolagets överlevnad. Det är de primära intressenterna som ledningen ska fokusera på, men 
de sekundära intressenterna har rätt att få information om förhållanden som påverkar dem, 
som t.ex. miljöutsläpp. En viktig uppgift för bolagsledningen är att bedöma vikten av 
intressenternas behov och avgöra hur bolaget ska tillgodose dessa. Ju viktigare intressent, 
desto mer fokus på denna intressent behövs från bolagets sida. Bolagets redovisning och övrig 
publicerad information har här en viktig funktion att fylla. 
 
De olika intressenternas behov skiljer sig åt beroende på vilken intressentgrupp de tillhör. 
Ägarna är intresserade av att bolaget sköts på ett sådant sätt att deras syfte med innehavet 
uppfylls, vilket oftast är att få en tillfredställande avkastning på sin investering. Kreditgivare 
vill kunna bedöma bolagets betalningsförmåga i samband med olika typer av finansiering 
samt få tillbaka utlånade medel inklusive ränta. Leverantörer vill kunna bedöma om bolagets 
likviditet är så pass god att företaget kan betala sina leverantörsskulder samt att sedan få betalt 
vid förfallotidpunkten. Kunderna förväntar sig att de köpta produkterna motsvarar utlovade 
villkor och att bolaget kan infria garantiförpliktelser etc. Anställdas intresse i bolaget ligger i 
hur pass trygg anställningen är och vilken ersättning och vilka förmåner som anställningen 
ger. Konkurrenterna kan använda bolagets information i syfte att göra konkurrentanalyser och 
andra marknadsbedömningar som påverkar även deras verksamhet. Samhället och 
allmänheten är intresserade av att bolagets verksamhet sköts på ett sådant sätt att rätt skatt 
kommer samhället tillgodo, att arbetstillfällen skapas samt att brottslighet motverkas.  
 
 
3.4 Revision 
 

”Målet med en lagstadgad revision i Sverige är att revisorn ska lämna en 
revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen om huruvida 
årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag om 
årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning 
enligt god redovisningssed i Sverige.”54

 
Begreppen rättvisande bild och god redovisningssed definieras av FAR.55 Dessa beskrivs som 
grundläggande principer för hur en årsredovisning skall upprättas. God redovisningssed är en 
rättslig standard som grundas på lag, praxis och rekommendationer. Den innebär en 
skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse 
                                                 
52 Deegan & Unerman, Financial Accounting Theory, 2006, s. 268 
53 Deegan & Unerman, Financial Accounting Theory, 2006, s. 286 - 287 
54 FAR:s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 300 
55 FAR: s samlingsvolym, Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag, 2004, s. 1397 
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tillmäts också allmänna råd och rekommendationer som ges ut av Bokföringsnämnden och 
Redovisningsrådet. Principen om rättvisande bild gäller balansräkning, resultaträkning och 
noter. I normalfallet sägs det att information som lämnas enligt god redovisningssed också ger 
en rättvisande bild. Dock finns det behov av tilläggsupplysningar i vissa fall. I sällsynta fall 
kan kravet på rättvisande bild innebära ett avsteg från råd och rekommendationer, men aldrig 
från lagen. I sådana fall ska upplysningar lämnas om avvikelserna och om anledningen till 
dessa. 
 

3.4.1 Revisionsplan 
 
Enligt RS skall revisorn utarbeta och dokumentera ”en övergripande revisionsplan som 
beskriver den förväntade inriktningen och omfattningen på revisionen och hur den skall 
utföras.”56 Messier et al. delar in planeringsprocessen till en sådan revisionsplan i åtta olika 
stadier.57

 
”Major Phases of Audit”  
 
1. Client acceptance/ continuance and establishing engagement terms  
Innan en revisor åtar sig ett uppdrag är det viktigt att han eller hon skaffar information om 
företaget. Detta för att bl.a. bilda sig en uppfattning om verksamheten och dess miljö, 
uppskatta kompetensbehov samt för att kunna planera revisionen.  
 
2. Preplanning 
Här ska revisorn skapa sig en djupare förståelse för verksamheten och dess miljö, uppskatta 
kunskapsbehovet samt säkerställa att kravet på oberoende uppfylls. Man utarbetar en allmän 
revisionsstrategi och en detaljerad plan för den förväntade karaktären, omfattningen och 
tidpunkten för revisionen. 

 
3. Establish materiality and access risks 
För att revisionen ska kunna utföras på ett effektivt sätt är det viktigt att revisorn gör en 
preliminär bedömning av potentiella affärsrisker samt fastställer väsentlighetsnivån på 
granskningen. Eftersom revisorn har svårt att kontrollera alla transaktioner i företaget ska ett 
urval av transaktioner göras. Detta görs genom en avvägning mellan väsentlighet och risk. 
Detta innebär att revisorn först bedömer sannolikheten för att en viss transaktion eller post i 
balansräkningen kan innehålla felaktigheter och sedan uppskattar dess väsentlighet. Enligt RS 
är information väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användare fattar på basis av information i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet 
beror även på postens eller felets storlek samt på omständigheterna kring ett utelämnande 
eller fel. Revisorn ska uppskatta risken för förekomst av väsentliga felaktigheter och ta hjälp 
av erfarenheter från tidigare års revisioner. Man ska även identifiera komplicerade 
redovisningsområden.  
 
4. Plan the Audit  
En ändamålsenlig planering säkerställer att revisionen utförs snabbt och effektivt. Planeringen 
underlättar också fördelning och samordning av arbetsuppgifter. Omfattningen av planeringen 

                                                 
56 FAR:s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 345 
57 Messier et al, Auditing & Assurance Services, 2006, s. 21 
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är beroende av företagets storlek, bransch, revisionens komplexitet samt revisorns 
erfarenheter av företaget och kunskap om verksamheten. Att skapa kunskap om verksamheten 
är en viktig del vid planeringen av revisionsarbetet.58 Revisorns kunskap om verksamheten 
hjälper till att identifiera händelser, transaktioner och andra förhållanden som kan ha en 
väsentlig påverkan på årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning. I sitt 
planeringsarbete ska revisorn även undersöka företagets viktiga särdrag, resultatutveckling 
och företagsledningens allmänna kompetensnivå. 
 
5. Consider and audit internal control  
Det är av stor vikt att revisorn förstår företagets redovisningssystem, system för intern 
kontroll och de redovisningsprinciper som företaget tillämpar. I sitt granskningsarbete ska 
revisorn undersöka hur företagets interna rapporteringssystem förhåller sig till förändringar 
och uttalanden inom redovisnings- och revisionsfrågor. I och med att revisorn skapar en 
förståelse för företagets redovisningssystem och system för intern kontroll blir det lättare att 
avgöra vilka områden som kan innehålla felaktigheter samt i vilken utsträckning han eller hon 
kan förlita sig på företagets system för intern kontroll. Genom att granska företagets interna 
kontrollsystem uppskattar revisorn dess effektivitet och huruvida det fungerar väl. I fall då 
företagets interna kontrollsystem är välfungerande kan han eller hon erhålla indirekta 
revisionsbevis.  
 
6. Audit Business Processes and Related Accounts  
Genom att granska företagets interna och externa transaktioner fastställer revisorn de olika 
revisionsåtgärder som är nödvändiga för att minska risken för väsentliga felaktigheter.  Enligt 
RS 520 ska revisorn använda sig av analys- och substansgranskning vid planering av en 
revision och i samband med sitt slutliga ställningstagande till årsredovisningen.59 Analytisk 
granskning är en analys av väsentliga nyckeltal och trender, som även inkluderar en 
undersökning av svängningar och förhållanden som inte stämmer överens med annan relevant 
information eller som avviker från förväntade värden. Analytisk granskning används bl.a. som 
hjälpmedel för att planera omfattningen, karaktären och förläggningen av revisionsåtgärder 
samt som helhetskontroll av årsredovisningen i slutfasen. Med substansgranskning menas 
detaljgranskning av transaktioner och saldon. Substansgranskning används i de fall då 
revisorn har valt att inte förlita sig på företagets system för intern kontroll eller om det finns 
risk för oegentligheter.  
 
7. Complete the Audit 
I sitt näst sista skede ska de erhållna revisionsbevisen sammanställas och utvärderas. Det är av 
stor vikt att revisorn har skaffat information som är pålitlig och tillfredsställande och kan 
användas som underlag för revisorns uttalande. RS definierar revisionsbevis som information 
som revisorn skaffar sig för att komma fram till de slutsatser som han eller hon baserar sina 
uttalanden i revisionsberättelsen på.60 Revisionsbevis består av de källdokument och det 
bokföringsmaterial som årsredovisningen bygger på samt stödjande information från andra 
källor. 
 
8. Evaluate Results and Issue Audit Report 
Revisorn ska gå igenom och bedöma de slutsatser som dragits av de revisionsbevis som ligger 
till grund för uttalanden och eventuella anmärkningar och upplysningar i revisionsberättelsen. 
                                                 
58 FAR: s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 345 
59 FAR: s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 392 
60 FAR: s samlingsvolym, Ordlista RS, 2005, s. 291 
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I RS 709 sägs bl.a. att genomgång och bedömning ska innefatta att ta ställning till huruvida 
årsredovisningen upprättats enligt Årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild 
av bolagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige.61

 
Enligt Messier et al. ska denna modell snarare ses som ett dynamiskt verktyg än ett statiskt 
ramverk.62 Revisionsplanering ska ses som en kontinuerlig process som pga. ändrade 
omständigheter eller oväntade resultat av granskningsåtgärder kan leda till att revisionen bör 
ändras på det sätt som behövs under revisionens gång. 
 
 
3.5 Revisorn 
 
Enligt ABL ska ett aktiebolag ha minst en revisor som ska granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt förvaltningen av företaget.63

 

3.5.1 Kompetenskrav 
 
Enligt ABL ska alla aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor.64 Revisorn ska ha 
den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag. För att en person ska få kalla sig godkänd revisor ska denne bl.a. 
yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet och ha den utbildning och erfarenhet som krävs för 
att kunna utöva yrket. Personen ska dessutom ha avlagt revisorsexamen hos 
Revisorsnämnden.65 För att få avlägga revisorsexamen krävs att personen har genomgått en 
praktisk utbildning under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor i minst tre 
år.66 För att bli en auktoriserad revisor krävs, förutom ovan nämnda krav, att revisorn har 
avlagt en högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden.67 För att få avlägga en högre 
revisorsexamen krävs, förutom längre utbildning, att revisorn har genomgått en praktisk 
utbildning i fem år, varav två år under handledning av en auktoriserad revisor. Den praktiska 
utbildningen ska innefatta revision av företag som p.g.a. sin storlek eller av annan anledning 
är svåra att revidera.68

 

3.5.2 Skyldigheter och ansvar 
 
Till skyldigheterna hör att revisorn ska närvara vid bolagsstämman om det med hänsyn till 
ärendena kan anses vara nödvändigt samt att lämna bolagsstämman de upplysningar de begär 
om det inte skulle vara till väsentlig skada för företaget. Revisorn har dessutom tystnadsplikt, 
vilket innebär att han eller hon inte får lämna upplysningar till en enskild aktieägare eller 
annan utomstående om det kan vara till skada för bolaget.69 Även i Revisorslagen behandlas 

                                                 
61 FAR: s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 462 
62 Messier et al, Auditing & Assurance Services, 2005, s. 21 
63 ABL kap 9 § 1&3 
64 ABL kap 9 § 12 
65 Revisorslag (2001:883) § 4 
66 Förordning (1995:665) om revisorer, § 5 
67 Revisorslag (2001:883), § 5 
68 Förordning  (1995:665) om revisorer § 6 
69 ABL (2005:551), kap 9, § 40-45 
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revisorns tystnadsplikt. Här har man lagt till att revisorn inte får lämna ut information om 
bolaget som är till fördel för revisorn själv eller till skada eller nytta för någon annan70.  
  
Enligt ABL: s nionde kapitel gäller även upplysningsplikt vid misstanke om brott.71 Om 
revisorn misstänker att styrelse eller VD gjort sig skyldig till något av de brott som nämns i 
ABL ska, utan oskäligt dröjsmål, styrelsen underrättas om revisorns iakttagelser. Senast fyra 
veckor efter att styrelsen underrättats ska revisorn avgå från sitt uppdrag och till åklagare 
redogöra för misstanken och de omständigheter som misstankarna grundas på. Revisorn har 
också upplysningsplikt gentemot nya revisorer, konkursförvaltare och undersökningsledare 
under förundersökningar i brottsmål. 
 

3.5.3 Oberoende 
 
Analysmodellen behandlar olika hot mot revisorns oberoende72. Enligt modellen ska en 
revisor inför varje uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet och självständighet. Sådana uppdrag ska revisorn avböja eller 
avsäga sig. De fall som tas upp i lagen är när revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp 
som revisorn är verksam i har ett ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens företag. Revisorn 
bör också avsäga sig uppdrag då någon av ovanstående personer har lämnat rådgivning som 
inte utgör revisionsverksamhet i en fråga som omfattas av granskningsuppdraget. Detsamma 
gäller om revisorn har uppträtt till stöd för eller emot klientens ståndpunkt i en rättslig eller 
ekonomisk fråga. Ytterligare uppdrag som bör avsägas är då revisorn eller någon i 
revisionsgruppen har nära personliga relationer till klienten eller har utsatts för hot eller 
påtryckningar från klienten eller någon annan. Generalklausulen i samma paragraf omfattar 
alla andra omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet. Dock behöver inte revisorn avsäga sig uppdraget om det föreligger sådana 
omständigheter eller om sådana åtgärder vidtagits som gör att opartiskheten eller 
självständigheten inte behöver ifrågasättas. 
 
Även i ABL beskrivs de fall då en revisor anses vara jävig och inte får vara revisor i bolaget. 
Bland jävsreglerna märks bl.a. att man inte får vara revisor i ett företag om man även biträder 
samma företag med grundbokföringen, även kallat byråjäv.73

 

3.5.4 FAR: s yrkesetiska regler 
 
En revisor ska iaktta god revisorssed, vilket definieras i FAR: s yrkesetiska regler som trädde 
i kraft den 1 juli 2003.74 Detta regelverk består av nio regler för revisorns arbete. Första 
regeln innebär att en revisor inte får främja orätt och ska iaktta god yrkessed. I regelverket står 
vidare att revisorn ska genomföra sitt uppdrag med integritet och objektivitet. Revisorn ska 
även vara självständig och opartisk och verksamheten ska organiseras så att dessa krav 
uppfylls. Vidare ska arvodet vara skäligt och inte ha karaktären av provision. Revisorn har 
                                                 
70 Revisorslag (2001:883), § 26 
71 ABL kap 9 § 43 
72 Revisorslag (2001:883), § 21 
73 ABL kap 9 § 17 
74 FAR:s samlingsvolym, RS i Sverige, 2005, s. 301  
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tystnadsplikt och får inte röja sådan information som han eller hon har fått genom sitt 
uppdrag. Revisorn får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel för 
revisorn själv eller som är till skada eller nytta för någon annan. De yrkesetiska reglerna 
ställer också krav på att revisorn ska upprätthålla sina kunskaper genom vidareutbildning samt 
genomföra sina uppdrag med omsorg och inte åta sig uppdrag om han eller hon inte har den 
kompetens som behövs. Till sist ska revisorn verka för goda relationer inom yrkeskåren och 
marknadsföra sig på ett sätt som inte ger revisorsyrket dålig publicitet och rykte.  

20 



 

4 Empirisk undersökning 
 
Här presenteras en sammanställning av vår empiriska undersökning. Vi har intervjuat 
sammanlagt åtta personer som ingår i fyra olika intressentgrupper; samhället, kreditgivare, 
revisorer och ägare.  
 
 
4.1 Samhället 
 
I intressentgruppen samhälle har vi genomfört två intervjuer: 
 
Henrik Lundin arbetar som eko-revisor på EBM i Stockholm. Som eko-revisor utreder han 
misstankar om brott genom att t.ex. granska revisorsakter. Personalen på EBM består av 
poliser, åklagare och ekonomer.  
 
Torbjörn Gustafsson arbetar som redovisningsspecialist vid Skatteverkets rättsenhet i 
Stockholm. Skatteverket har en särskild enhet som handlägger de 500 största företagen och 
koncernerna i Sverige. Övriga företag hanteras på respektive regionkontor. 
 

4.1.1 Verksamheten  
 
EBM utreder endast de brott som begås i näringslivet i samband med näringsidkande. Brott 
som kreditbedrägerier och mindre förskingringar inom bolagssfären hanteras av den övriga 
polismyndigheten. EBM behandlade under 2005 ca 4 000 ärenden. Av dessa ärenden 
utgjordes drygt 80 % av skattebrott och bokföringsbrott. Brotten upptäcks vanligtvis genom 
anmälningar eller tips. Skatteverket och konkursförvaltare står för ca 60 % av 
brottsanmälningarna.75

 
Skatteverket spelar alltså en viktig roll för att upptäcka ekonomisk brottslighet. Aktiebolag är 
inte skyldiga att bifoga sin årsredovisning till deklarationen utan skatten baseras på de 
uppgifter företagaren lämnar. I deklarationen ingår ett SRU, särskilt räkenskapsutdrag, där 
information från årsredovisningen fylls i. Skatteverket har en direktlänk till Bolagsverket och 
kan där vid behov få tillgång till företagens årsredovisningar. Skatteverket kan även vid 
misstanke om fel begära att företaget skickar in sin årsredovisning. Om det finns särskilda 
skäl kan Skatteverket genomföra revision i granskningsvärda bolag eller riskbranscher, som 
t ex. bygg och restaurang. Vid revision av ett företag används nästan uteslutande dess 
årsredovisning. 
 
Varken Skatteverket eller EBM delar upp företagen på små och stora företag i sin verksamhet. 
Detta beror i Skatteverkets fall på att beskattningen är lika för alla aktiebolag, oavsett storlek. 
EBM delar in brotten efter brottskategori, som utreds av olika kammare inom myndigheten. 
 

                                                 
75 EBM, Årsredovisning 2005, s. 39 

21 



4.1.2 Nytta med revision 
 
Henrik anser att det är företagen som har störst nytta av revision eftersom revisorn ofta 
används som kunskapskälla. I börsnoterade företag fungerar revision som en kvalitetsstämpel 
gentemot marknaden och anställda. Men revisorerna fungerar även som ”vakthundar” åt 
samhället. Sedan anmälningsplikt för revisorer vid misstanke om brott infördes år 1999 har 
antalet anmälningar från revisorer ökat med över 100 %, från 101 stycken år 2004 till 229 
stycken år 2005.76 Revisorerna har en stor betydelse för att motverka brottslighet i små 
aktiebolag, och då främst de oaktsamma brotten. Ett exempel som Henrik ger är om en revisor 
ringer till EBM och har fått veta att en klient felaktigt fått in pengar på sitt bankkonto och 
klienten inte har för avsikt att anmäla detta till banken. EBM kan då upplysa revisorn om att 
om inte klienten skickar tillbaka pengarna kan han göra sig skyldig till egenmäktigt 
förfarande, vilket kan leda till böter eller fängelse. Detta är ett exempel på motverkande av 
brott. Revisorerna ser också i ett tidigare skede än konkursförvaltaren om bolaget används i 
ett brottsligt syfte.  
 
Torbjörn menar att ägarna i små företag inte har så stor nytta av revision, eftersom den främst 
avser att kontrollera räkenskaperna för frånvarande ägare. Småföretagare har ofta redan full 
kontroll på alla transaktioner som bolaget gjort under året. Revisionsplikten medför dock 
förmodligen att många företagare anser att det är viktigt att hålla bra ordning på sina papper. I 
övrigt ger revisionen även nytta åt andra intressenter, som kreditgivare och näringslivet, som 
vill säkra sina affärer med bolaget. Revisionsplikten är ett verktyg för att stävja oseriösa 
aktörer som använder aktiebolagsformen endast för ekonomisk brottslighet, t ex penningtvätt. 
Skatteverket ser externrevisorerna som en bra hjälp, då de själva inte har tillräckliga resurser 
för att kontrollera alla aktiebolag.  
 

4.1.3 Effekter vid ett slopande 
 
Ett avskaffande av revisionsplikten skulle innebära att EBM kommer längre ifrån 
brottsligheten och får det svårare att i efterhand rekonstruera brottet. Idag kan man ta 
revisorsakten till hjälp och på så sätt få en bild av t.ex. ansvariga och transaktioner. En annan 
effekt är att det borde bli svårare för företagen att få krediter. En av de intressenter som 
Henrik tror skulle bli lidande om revisionsplikten slopas är staten, genom minskade 
skatteintäkter. Han uppskattar att 100 miljarder undandras staten varje år pga. svarta affärer, 
vilket kan tänkas öka vid ett slopande av revisionsplikten. Det är dock inte endast staten som 
skulle bli lidande. Detta gäller även marknaden då de får ett sämre beslutsunderlag, vilket på 
sikt försämrar möjligheten till en effektiv marknad. 
 
Torbjörn menar att ett avskaffande av revisionsplikten skulle innebära en större osäkerhet i 
företagens årsredovisningar, men deklarationerna skulle förmodligen inte påverkas. Han kan 
inte heller se att det skulle ske någon förändring i krav på kontrolluppgifter. Huruvida ett 
slopande skulle innebära att färre skattebrott upptäcks är svårt att förutsäga.  
 
 

                                                 
76 EBM, Årsredovisning 2005, s. 39 
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4.1.4 Alternativ till revision 
 
Henrik anser att det vid ett avskaffande av revisionsplikten ändå skulle behövas någon annan 
form av intyg som visar att bolagets redovisning är av god kvalitet och stämmer överens med 
verkligheten. Detta kan vara viktigt för att undvika att aktiebolag används som t.ex. skalbolag. 
Det behövs också någon som kan intyga att aktiekapitalet inte är en pappersprodukt utan att 
det finns substans i bolaget i form av tillgångar. För de allra minsta bolagen, med högst 3 
anställda, kanske detta intyg skulle kunna utfärdas av en diplomerad redovisningskonsult. 
Men det är inte att föredra att en redovisningskonsult skulle kunna upprätta intyg. Detta är att 
betrakta som en nödlösning om revisionsplikten avskaffas. Däremot anser Henrik att det vore 
lämpligt med förenklade regler när det gäller revision för små aktiebolag. Man skulle kunna 
dela upp de icke publika bolagen i två delar, med enklare regler för de mindre. Han anser att 
revisionsplikten ska vara kvar i alla bolag, men med enklare rutiner för de mindre bolagen. 
Enklare regler skulle för EBM: s del underlätta arbetet med att redogöra och förklara brottet 
inför domstol samt att påvisa uppsåt. Detta är i dagsläget ett pedagogiskt problem eftersom 
rätten i regel inte består av ekonomer utan av jurister och nämndemän. 
 
Torbjörn tror att revisionsplikten kan ha en avhållande effekt från skattebrott eftersom 
revisionen är en oberoende granskning. Till skillnad från en redovisningskonsult är det 
revisorns uppgift att ifrågasätta transaktioner och på så sätt se till att avdrag inte görs för t.ex. 
privata utgifter. Revisorerna har också press på sig att inte godta vilka transaktioner som helst 
och att iaktta god redovisningssed. Annars kan Skatteverket göra en anmälan mot revisorn hos 
EBM och Revisorsnämnden. 
 

4.1.5 Ställningstagande 
 
Henrik på EBM är emot ett slopande av revisionsplikten. Han menar att det är viktigt att 
meningen och tanken med aktiebolagsformen behålls. Bolagsformens trovärdighet håller på 
att försämras i och med en ökad användning av skalbolag. Det är också för lätt att använda 
aktiebolagsformen för kredit- och skattebedrägerier. Trovärdigheten skulle försämras 
ytterligare om revisionsplikten togs bort. Ett sätt skulle kunna vara att låta aktieägaren vara 
personlig garant för att aktiekapitalet motsvaras av tillgångar i bolaget. Där spelar revisorn en 
viktig roll som kontrollant. 
 
Även Skatteverket står bakom revisionsplikten. Den är visserligen inte till för Skatteverket i 
första hand men verkar positivt för skatteuppbörden och samhället. Revisionsplikten är 
värdefull på så sätt att den verkar avhållande och innebär en kontroll en gång per år i en 
bolagsform med begränsat personligt betalningsansvar. 
 
 
4.2 Kreditgivare 
 
I intressentgruppen kreditgivare har vi genomfört två intervjuer: 
 
Mårten Elinder arbetar på Föreningssparbankens kontor vid Brommaplan som 
företagsrådgivare mot s.k. F03 kunder, vilka definieras som små aktiebolag med högst 10 
anställda och 10 MSEK i omsättning. Affärsområdet omfattar Bromma och Ekerö och ca 
40 % av kontorets företagskunder definieras som små företag.  
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Ola Nelson arbetar på Handelsbankens kontor på Norrmalmstorg och är ansvarig för 
företagsmarknadsgruppen, där sju personer arbetar. Handelsbanken Norrmalmstorg har ca 
800 företagskunder och 5 000 privatkunder. Verksamheten är uppdelad på regionkontor och 
det finns ca fyrtio kontor i Stockholmsregionen. 
 

4.2.1 Finansieringsalternativ 
 
Föreningssparbankens huvudsakliga finansieringsalternativ för små företag är checkkredit 
som är den vanligaste hjälpen vid likviditetsbrist, leasingavtal som går genom 
Föreningssparbanken Finans samt olika typer av lån till investeringar. 
 
Handelsbanken erbjuder sina kunder checkkrediter, olika typer av lån, leasing och 
bankgarantier, där banken kan gå i borgen för t.ex. företagets hyra. 
 

4.2.2 Verksamheten 
 
När Föreningssparbanken ska bevilja någon form av finansiering görs en bedömning av 
återbetalningsförmågan. Om bolaget är nystartat och saknar redovisningshistorik är det 
vanligast att företagaren själv går i borgen för bolagets lån. Då görs en vanlig 
kreditupplysning på företagaren. Dock görs en bedömning från fall till fall, om företagaren 
t.ex. är en välkänd kund sedan tidigare kan bolaget få stå för lånet. Kraven varierar också 
mellan olika finansieringsalternativ, dock vill Föreningssparbanken alltid ta del av en 
reviderad årsredovisning. Banken vill inte fungera som riskkapitalist och tar 0 % i risk. Därför 
baseras kreditbedömningen inte på den affärsidé som företagaren har utan på vilken säkerhet 
som kan lämnas för lånet och återbetalningsförmågan, dvs. företagarens förmåga att betala 
räntor och amorteringar. Bedömningen görs på basis av bokslut och en upprättad 
likviditetsbudget. Föreningssparbanken delar in sina kunder i tre kategorier beroende på 
storlek som sedan olika personer på Brommakontoret arbetar mot.  
 
När Handelsbanken ska bevilja ett lån till ett aktiebolag vill de först bilda sig en uppfattning 
om bolagets ägare och dennes affärsidé. En viktig del av bedömningen är om affärsidén är 
ekonomiskt hållbar och om ägaren inger förtroende. Årsbokslutet används alltid som en del av 
bedömningen. Detta kan dock vara svårt i ett nystartat företag som saknar historik. 
Handelsbanken tittar också på kassaflöden för att kunna bedöma betalningsförmågan. Därefter 
ser man om företagaren kan ställa några säkerheter för lånet eftersom man normalt inte lånar 
ut blanco. De bästa säkerheterna, ur bankens perspektiv, är pengar och realsäkerheter, som 
snabbt kan omsättas till likvida medel. Handelsbanken delar inte upp sina företagskunder i 
små och stora företag, utan bankens företagsmarknadsgrupp har kunder i alla storlekar och 
kan hantera både små och stora affärer. 
 

4.2.3 Nytta med revision 
 
Mårten anser att det är oerhört viktigt för små företag att ha revision. För företagaren innebär 
det att denne måste ha bra kontroll på sina papper för att revisionen ska gå så smidigt och 
snabbt som möjligt. Det är alltså bl.a. en kostnadsfråga. Ett företag som har bra ordning på 
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sina papper har dessutom större chans att upptäcka t.ex. en stor skattekostnad i förtid och 
vidta åtgärder. Mårten gör även en jämförelse med enskilda firmor och handelsbolag som inte 
har revisionsplikt och oftare går i konkurs. För bankens del ligger nyttan av revision i att 
tilltro kan sättas till siffrorna i den reviderade årsredovisning som utgör grunden för lånet och 
lånevillkoren. Detta gör att banken har ett strikt krav på en reviderad årsredovisning för 
beviljande av lån till aktiebolag oavsett storlek. Föreningssparbanken använder sig främst av 
det sista årets redovisning men tre års historik kan vara bra att ta del av för att kunna se 
eventuella trender. 
 
Ola anser att företaget självt har den största nyttan, eftersom ägare i många små aktiebolag 
inte är särskilt ekonomiskt kunniga och revisorn fungerar ofta som  en rådgivare. Men även 
andra intressenter, såsom staten, har nytta av revision. På Handelsbanken använder man alltid 
företagets senaste reviderade årsredovisning vid kreditgivning, men man ser också på 
redovisningar från några år tillbaka. För att få mer aktuella uppgifter används även 
delårsrapporter om sådana finns samt företagets resultat- och likviditetsbudget.   
 

4.2.4 Effekter och alternativ vid ett slopande 
 
Enligt Mårten har man inte diskuterat revisionsplikten för små aktiebolag över huvud taget på 
Föreningssparbanken i Bromma. Om bankens personal vid ett slopande skulle vara tvungna 
att besöka företagaren för att göra bedömningar om tillgångarnas värde måste banken ta ut en 
så pass hög ränta för lånet att det inte skulle vara lönsamt. Dessutom skulle banken inte kunna 
verifiera köp- och säljtransaktioner etc. Mårten ser därför inga alternativ till en reviderad 
årsredovisning och tror att banken skulle fortsätta ställa det kravet även om revisionsplikten 
avskaffas. 
 
Ola har inte personligen tagit del av debatten men tror att det säkerligen diskuterats 
någonstans inom banken, t.ex. på kreditavdelningen. Vid ett slopande av revisionsplikten 
säger Ola att banken skulle vara tvungna att ställa hårdare krav på att aktiebolagen kan lämna 
säkerheter för sina lån och det skulle antagligen bli svårare för bolagen att få krediter. Ola gör 
också en jämförelse med handelsbolag som inte har revisionsplikt, dessa bolags redovisning 
är mycket svårare att bedöma än aktiebolags. En effekt av ett slopande skulle därför kunna 
vara att banken måste vara mer noggrann vid kreditbedömningen eftersom man inte kan sätta 
samma tilltro till siffrorna. I aktiebolags årsredovisningar vet man idag att man oftast kan lita 
på siffrorna i resultat- och balansräkning. 
 

4.2.5 Ställningstagande 
 
Mårten på Föreningssparbanken är emot ett slopande av revisionsplikten eftersom det skulle 
försvåra bankens utlåning och troligtvis leda till ökade kostnader för både banken och 
företagaren.  
 
Ola på Handelsbanken är emot ett slopande av revisionsplikten. Många företag tycker att 
kostnaden för revision är för hög, men han menar då att det finns möjlighet att bedriva 
verksamheten i annan form. 
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4.3 Revisorer 
 
I intressentgruppen revisorer har vi gjort två intervjuer: 
 
Gunilla Segerstedt arbetar på Öhrlings lokalkontor i Piteå. Hon har arbetat i branschen i 25 år 
och har varit godkänd revisor i 15 år. Arbetet består av allt från revision och konsultationer 
till bokslutsupprättande. 
 
Marianne Wällstedt är godkänd revisor på Wällstedts Revisionsbyrå. Hon har arbetat med 
revision i ca 30 år.   
 

4.3.1 Verksamheten  
 
Gunilla uppskattar att ca 90 % av byråns klienter är små aktiebolag, s.k. 10/24 bolag. Vad 
gäller debatten har hon inte aktivt tagit del av den. 
 
Wällstedts Revisionsbyrå är en mindre revisionsbyrå som består av 10 personer, varav två 
arbetar i revisionsenheten och åtta i redovisningsenheten. Byrån är uppdelad för att kunna 
hantera kombinationsuppdrag och kunderna är främst små och medelstora företag pga. att 
byrån inte har tillräckliga resurser för att revidera ett stort bolag. De största kunderna 
använder mest redovisningstjänsterna. Byrån har 50-60 revisionsuppdrag och många av dem 
är även så kallade kombinationsuppdrag. Marianne betonar att det är av vikt att förklara för 
kunden att byrån är uppdelad i två olika enheter, redovisning och revision, och arbeta efter en 
uppdelning mellan byråenheterna för att inte en jävsituation ska uppstå. Marianne har aktivt 
följt debatten om revisionsplikt. Hon har läst Svenskt Näringslivs rapport samt deltagit på 
revisorsträffar där ämnet har diskuterats. 
 

4.3.2 Nytta med revision  
 
Enligt Gunilla är det först och främst företagen, men även övriga intressenter såsom banker, 
som har nytta av revision. Revisionen har en stor betydelse i de små aktiebolagen, särskilt 
förvaltningsrevisionen. Revision har även en viss betydelse för att företaget ska producera ett 
korrekt bokslut. Hon anser också att en lättare variant av revision, där man granskar de 
viktigaste posterna för just det bolaget och där det enligt revisionsplanen kan finnas störst risk 
för fel, skulle vara lämplig för de allra minsta bolagen. 
 
Enligt Marianne ger revision en gång om året inget mervärde för de allra minsta bolagen, 
vilket däremot bokföringstjänster och rådgivning gör. Ett aktiebolag är en bolagsform med 
begränsat personligt betalningsansvar, varför hon anser att nyttan med revision är att den ger 
trovärdighet åt redovisningen gentemot utomstående, såsom t.ex. banker och Skatteverket. 
Revision kan ses som en kvalitetsstämpel. Dock är det viktigt att komma ihåg att revision inte 
hjälper om företaget är oseriöst och det är därför viktigt att veta vem kunden är. Marianne 
eftersträvar dock förenklingar i revisionen av små aktiebolag, revisionen bör inte vara lika 
utförlig som i större bolag. 
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4.3.3 Effekter vid ett slopande 
 
Gunilla tror att vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten kommer banker och övriga 
kreditgivare samt vissa branschorganisationer att fortsätta kräva årsredovisningar som är 
reviderade av en person med lämplig kompetens. För hennes del skulle ett slopande 
förmodligen innebära mer bokslutsupprättande och konsultationer av alla de slag. 
 
Mariannes erfarenhet är att småföretagen behöver hjälp, ofta saknas kunskap om bokföring 
och företagsekonomi. Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten kommer de aktiebolag 
som väljer att inte revidera sina årsredovisningar att bli lidande. Marianne uppskattar 
kostnaden för revision till ca 1000 kr per timme. Den totala kostnaden beror på hur lång tid 
revisionen tar men även vilket skick bokföringen är i. Marianne tror inte att företagen 
kommer att tjäna in kostnaden för revisionen utan den kommer att ”ätas upp” på vägen av 
t.ex. högre räntor för att låna pengar hos bank och hårdare skattekontroller. Marianne anser att 
främst oseriösa företag kommer att utnyttja möjligheten att inte revidera sina bolag även om 
revisionsplikten inte avgör om vi har seriösa eller oseriösa företag. För hennes del skulle ett 
slopande innebära mer konsult- och redovisningstjänster. Hon är dock ganska övertygad om 
att vissa företagare kommer att fortsätta att revidera sina bolag för att kunna behålla den 
kvalitetsstämpel som revisionen innebär. 
 

4.3.4 Alternativ till revision 
 
Enligt Gunilla är det viktigt att aktiebolags räkenskaper revideras av någon som har tillräcklig 
kompetens inom området. Därför anser hon att någon form av granskning av 
räkenskapshandlingar och övrig förvaltning bör finnas. 
 
Marianne tror att ett möjligt alternativ kan vara att även andra aktörer än revisorer kan utfärda 
någon annan form av intyg, vilket kan innebära att ”vi blir fler på arenan”. Hon menar att i de 
allra minsta aktiebolagen behöver inte kvalitetsstämpeln komma ifrån en revisor utan kan 
kanske utfärdas av en redovisningskonsult. Hon jämför även med enskilda firmor och 
handelsbolag som även de efterfrågar revision vid behov (t.ex. för att få taxiintyg). 
 

4.3.5 Ställningstagande 
 
Gunilla är emot ett avskaffande av revisionsplikten i små aktiebolag och Marianne har inte 
tagit ställning. 
 
 
4.4 Ägare 
 
I intressentgruppen ägare har vi genomfört två intervjuer. 
 
Christer Edqvist äger Västerorts Lackcenter.77 Företaget sysslar främst med renovering och 
nytillverkning av köksluckor och innerdörrar. Verksamheten startades 1991 som enskild firma 
och har varit aktiebolag sedan 1997. Aktiebolaget bildades när verksamheten hade utvecklats 
                                                 
77 Västerorts Lackcenter förkortas i resten av uppsatsen VLC. 
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så mycket att det började bli riskabelt att driva det som enskild firma. VLC har under ett år 
mellan 5-9 anställda och omsättningen ligger mellan 6-8 miljoner. 
 
Stefan Olsson är ägare till Solklart Bygg och Sanering AB. Företaget bygger villor och 
industrilokaler samt sanerar vid brand- och fuktskador. Verksamheten startades 1994 som 
enskild firma och ombildades 2004 till ett aktiebolag, då verksamheten växte. Att driva ett 
aktiebolag ger ett mer seriöst intryck och gör det lättare att skilja företagets ekonomi från den 
privata. Solklart hade år 2005 en omsättning på 15 miljoner och 5 fast anställda samt 10-15 
timanställda. Verksamheten har expanderat mycket sedan ombildningen till aktiebolag, från 
2004 till 2005 ökade omsättningen med ca 8 miljoner.  
 

4.4.1 Bokföring och revision 
 
VLC anlitar en redovisningskonsult som sköter den löpande bokföringen och bokslutet. 
Revisionen utförs av en auktoriserad revisor på Öhrlings. Innan revisionen går konsulten och 
revisorn tillsammans igenom bokslutet och gör vissa justeringar till periodiseringsfonder och 
annat. Därefter har revisorn ett möte med Christer där de tillsammans går igenom post för 
post i balans- och resultaträkningen. Då gås även revisionsberättelsen igenom, innan all 
dokumentation undertecknas. 
 
Solklart har en anställd som sköter bokföringen i bolaget. Även Stefan själv hjälper till med 
en hel del av bokföringen. Revisionen utförs av KPMG i Upplands Väsby. Att Stefan har valt 
KPMG beror på att det upplevs som en trygghet att ha en välkänd revisionsbyrå samt att man 
kan få mycket professionell rådgivning från revisorn. Stefan tycker även att det är bra att 
andra kan se att bolaget revideras av en välkänd revisionsbyrå. 
 

4.4.2 Nytta med revision 
 
Christer menar att han som företagare inte har någon direkt nytta av revision, då han redan vet 
vad resultatet är, både på månadsbasis och årsbasis, och vilka transaktioner som ligger bakom. 
Bokslutet fastställs ju inte förrän revisionen är klar i april/maj, men han vet ungefärligt 
resultat mycket tidigare. Störst nytta har förmodligen staten eftersom revisorerna underlättar 
t.ex. Skatteverkets kontroller. Annars ser Christer mest nackdelar med revisionen, eftersom 
bolaget är relativt litet och revisionen tar tid och kostar mycket pengar. Det skulle vara 
positivt om man kunde underlätta för företagen. Revisionen avgör antagligen inte heller om 
ett företag är oseriöst, risken finns ändå att Skatteverket gör en statlig inspektion, särskilt i 
byggbranschen där slutkunden oftast bara bryr sig om att få arbetet gjort så billigt som 
möjligt. Christer tycker att han har störst nytta av revisorn i särskilda fall, som när en 
investering i en ny fastighet planerades. Men eftersom rådgivningen är väldigt dyr är det inget 
han vill utnyttja för ofta. Revisorn kostar pengar så fort han lyfter på luren. Men visst är det 
bra att ha en revisor att ringa vid frågor eftersom de är mycket kunniga. 
 
Stefan tycker att han får mycket hjälp av sin revisor och han har stort förtroende för henne. 
Han ringer ofta sin revisor för att få hjälp och råd vid komplicerade affärer, som t.ex. vid 
fastighetsaffärer där momsredovisningen är svårbegriplig. Han tror att det i slutändan blir 
billigare att ringa sin revisor istället för en redovisningsbyrå vid komplicerade frågor. Detta 
eftersom revisorn är mer kompetent och ofta kan besvara frågorna omgående. Skatteverket 

28 



har nog annars störst nytta av revisionen eftersom de spar mycket pengar på att den 
genomförs. Revisionen behövs eftersom många företag fuskar med bokföringen, och vem ska 
upptäcka det om företaget inte revideras? Skatteverket har inte tillräckligt med resurser för att 
kontrollera alla företag. Men även företagarna själva har nytta av att revision genomförs 
eftersom man tvingas ha ordning i bokföringen, vilket också underlättar olika typer av 
beslutsfattande. Också vid en eventuell försäljning anses ett reviderat företag vara mer värt än 
ett oreviderat. Den största nackdelen med revisionen är kostnaden. Denna upplevdes mer som 
en börda i början, men nu när Stefan har upptäckt fördelarna med revision känns inte 
kostnaden lika betungande. 
 

4.4.3 Kostnad för redovisning och revision 
 
VLC betalar redovisningskonsulten mellan 50-60 000 kr per år. Revisionen kostade förut ca 
40 000 kr per år, men efter samtal till Öhrlings har de sänkt priset till 20 000 kr, vilket gör att 
Christer tycker att de har lurat honom tidigare. Total kostnad ligger alltså mellan 80-100 000 
kr (plus moms), vilket Christer tycker är dyrt. Christer börjar också tycka att 
redovisningskonsulten är lite slarvig och inte alltid påläst vilket är negativt. Han skulle därför 
vilja anställa en administratör som kan ta hand om både bokföring, telefon och annat på 
firman, men då är goda redovisningskunskaper ett krav. Det är viktigt att som företagare 
kunna koncentrera sig på verksamheten och inte administrationen. VLC har anlitat Öhrlings 
sedan företaget blev aktiebolag 1997 och det har bara blivit dyrare och dyrare. Fördelen med 
Öhrlings är att det ger trovärdighet till redovisningen att ha ett så pass välrenommerat företag 
som reviderar bolaget. Då får man räkna med att det kostar lite mer jämfört med ett mindre 
revisionsbolag. 
 
Solklart betalade år 2005 ca 48 000 kr (plus moms) för revisionen av bolaget, vilket motsvarar 
ett timpris på ca. 1 000 kr. En sak som Stefan upplever som negativt med KPMG är att de tar 
betalt för en helhet som revisorn anser ”känns bra” och rättvis, vilket kanske inte motsvarar 
den faktiska tid och kostnad som lagts ner. Han skulle vilja ha ett fast timpris och en 
specifikation över vilket arbete som utförs. 
 

4.4.4 Revisionens omfattning 
 
Christer tycker att det skulle vara bra med förenklingar för mindre företag, men märker 
personligen ingen skillnad i ökade dokumentationskrav eftersom allt lämnas bort.  
 
Stefan tycker att det inte borde krävas lika stora revisioner i små bolag som i de större. 
Revisorerna lägger ner för mycket tid på att revidera de små bolagen, vilket gör att det blir för 
dyrt för bolagen. Han tycker att revisorn kan hoppa över flera av de punkter som ingår i en 
revision och istället bara säkerställa att företaget har skött sig. 
 

4.4.5 Effekter vid ett slopande 
 
Christer menar att om plikten slopades skulle VLC troligen inte revideras av en auktoriserad 
revisor. Det skulle kunna vara positivt med ett slopande om det skulle skapa en 
konkurrenssituation bland revisorerna och det blev mer av en prisfråga. Skulle revisionen bli 
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billigare, kanske 5-10 000 kr, skulle Christer fortsätta att revidera företaget. Detta eftersom 
det på alla papper från företaget står att VLC är reviderat av en auktoriserad revisor från 
Öhrlings. Det ger trovärdighet mot banker och leverantörer. Vid ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten tror Christer att bankerna skulle fortsätta att kräva en reviderad 
årsredovisning. Leverantörer skulle nog inte lägga vikt vid det, troligtvis skulle inte kunderna 
heller göra det, om det inte skulle bli ett krav från allmännyttiga bostadsbolag.  
 
Att inte revidera bolaget skulle för Stefans del innebära att han skulle skjuta på många saker 
med redovisningen för att istället koncentrera sig mer på verksamheten. Stefan skulle därför 
vid ett slopande av revisionsplikten fortsätta att revidera Solklart. Banker skulle antagligen 
fortsätta att kräva en reviderad årsredovisning för att ge krediter. Stefan tror dock inte att hans 
leverantörer skulle kräva revision. Leverantörerna nöjer sig i dagsläget med att göra en 
kreditupplysning på företaget och är nöjda så länge fakturorna blir betalda. 
 

4.4.6 Ställningstagande 
 
Christer är för ett slopande, med tanke på kostnaden. Om kostnaden var lägre skulle han 
fortsätta att revidera VLC även efter ett avskaffande. Han tycker dock att det är orimligt att 
han har samma redovisningsskyldighet som större företag. Det bästa vore att ha en anställd 
bokföringskunnig och att använda revisorn som en påläst rådgivningkonsult vid behov. Det är 
bra att ha möjlighet att fråga en auktoriserad revisor utan att behöva ha avtal med denne. 
Christer tycker också att det skulle vara positivt med en uppdelning av aktiebolagen i olika 
storleksklasser med förenklade regler för de mindre bolagen. 
 
Stefan är för revisionsplikt eftersom han upplever att han aldrig tidigare har haft så bra koll på 
företaget och dess verksamhet. Men han tycker att man ska minska omfattningen på 
revisionen i de minsta företagen, eftersom det är en för stor och betungande kostnad för dem. 
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5. Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi den empiriska undersökningen utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen är uppbyggd kring samma områden som presenterats i 
empirikapitlet. 
 
 
5.1 Nytta med revision 
 
Enligt agentprincipalteorin har agenten i regel bättre kunskap och mer aktuell information än 
principalen om bolaget, vilket leder till informationsasymmetri som kan ge agenten möjlighet 
att handla för egen vinning. Intressekonflikten leder till att det finns ett behov av 
bolagsstyrning, vilket syftar till att ge ägarna kontroll över bolaget och dess ledning, och att se 
till att maximera aktieägarnas nytta. Revision är en åtgärd som gör det möjligt för principalen 
att kontrollera agentens förvaltning av bolaget och bidrar på så sätt till att skapa tillit till de 
finansiella rapporterna och det presenterade resultatet. 
 
Agentprincipalteorin har intressentkonflikten i fokus men denna problematik kan saknas i ett 
mindre aktiebolag där ledningen oftast består av en eller några få aktieägare dvs. agenten och 
principalen är oftast en och samma person. Detta antagande bekräftas i vår empiri där det 
framkom att ägarna till de företag vi intervjuade både kan ses som principaler och agenter. De 
skulle därför enligt teorin inte ha så stor nytta av revision eftersom den främst avser att 
kontrollera räkenskaperna för utomstående intressenter. Detta överensstämmer med vad 
Torbjörn Gustafsson på Skatteverket tror. Enligt honom har småföretagare ofta bra kontroll på 
bolagets transaktioner eftersom de är inblandade i förvaltningen. Dock anser flera av de 
intervjuade att revisionen är av betydelse i små aktiebolag, eftersom ett företag som har bra 
ordning på sina papper har större chans att upptäcka t.ex. en stor skattekostnad och vidta 
åtgärder. Dessutom underlättar revision olika typer av beslutsfattande då ägaren har en bättre 
överblick av verksamheten. Mårten Elinder på Föreningssparbanken gjorde t.ex. en 
jämförelse med enskilda firmor och handelsbolag som inte har revisionsplikt och oftare går i 
konkurs. Flera av de intervjuade anser att revision är viktigt då det gör att många företagare 
håller bra ordning på sina papper. Dessutom fungerar revisorn som en rådgivare eftersom 
ägare i små aktiebolag ofta inte är särskilt ekonomiskt kunniga. 
 
Intressentmodellen har informationsbehovet i fokus. Företaget ses som en del av ett större 
socialt system. De olika intressenterna är ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, 
konkurrenter, samhället och allmänheten. Deras behov skiljer sig åt beroende på vilken 
intressentgrupp de tillhör. Kreditgivare vill kunna bedöma bolagets betalningsförmåga i 
samband med olika typer av finansiering samt få tillbaka utlånade medel inklusive ränta. Det 
framkom i studien att en reviderad årsredovisning har stor betydelse vid kreditgivning. Båda 
de medverkande bankerna menar att det är oerhört viktigt med en granskning som genomförts 
av en kunnig revisor. Revision skapar tilltro till siffrorna i årsredovisningen, vilket utgör 
grunden för lånet och lånevillkoren. Bankerna har ett strikt krav på en reviderad 
årsredovisning för beviljande av lån till alla aktiebolag oavsett storlek. Kreditgivarna 
använder sig främst av den senaste årsredovisningen men tre års historik kan vara bra att ta 
del av för att kunna se eventuella trender. 
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Samhället och allmänheten är intresserade av att bolagets verksamhet sköts på ett sådant sätt 
att rätt skatt kommer samhället tillgodo, att arbetstillfällen skapas samt att brottslighet 
motverkas. Eftersom ett aktiebolag är en bolagsform med begränsat personligt ansvar är det 
oftast den formen av verksamhet som utnyttjas av oseriösa aktörer för ekonomisk brottslighet. 
Både EBM och Skatteverket anser att revisorer och revision fungerar som ”vakthundar” åt 
samhället och har stor betydelse för att motverka brottslighet i små aktiebolag. Detta bekräftas 
bl.a. i rapporten från 2005 som EBM tagit fram78. Henrik Lundin på EBM menar att 
revisorernas goda insikt i företaget medför att de t.ex. vid en konkurs i ett tidigare skede än 
konkursförvaltaren ser om bolaget används i ett brottsligt syfte. Revision underlättar även 
arbetet vid en eventuell brottsutredning eftersom revisorn har dokumenteringskrav på sig.  
 
Det har tydligt framgått i vår studie att revision ses som en kvalitetsstämpel av alla 
intervjuade. Den bekräftar att företagets redovisning upprättats enligt gällande lagstiftning 
och de redovisningsprinciper som finns och därmed ger en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. 
 
 
5.2 Kostnad för revision  
 
Det tyngsta argumentet mot revisionsplikten i små aktiebolag är, enligt våra intervjuade 
företagare, kostnaden för revision. Det framkommer tydligt i vår empiri att Christer Edqvist 
och Stefan Olsson är överens om detta. Christer Edqvist på VLC tycker att det bara har blivit 
dyrare och dyrare med revision. Revisorerna i sin tur förklarar att kostnadsökningen dels 
beror på omfattande regelverk inom både revision och redovisning och dels på de omfattande 
kompetenskrav som ställs på en revisor. För att kunna revidera bolaget i enlighet med 
gällande lagstiftning krävs det att revisorn följer alla lagändringar och har god insikt i aktuella 
problem inom branschen. Långivare å sin sida har en helt annan uppfattning om kostnaden för 
revision i små aktiebolag. Enligt både Mårten Elinder och Ola Nelson ses revision som en 
kostnadsreducering vid eventuella lån eller ränteförhandlingar. Detta förklaras bl.a. med att de 
bolag som, vid ett eventuellt slopande, väljer att inte revidera sina årsredovisningar kan 
komma att få högre räntor samt mindre fördelaktiga lånevillkor. Dock verkar alla intervjuade 
tycka att det krävs förenklingar vad gäller revisionens omfattning i små aktiebolag.      
 
 
5.3 Effekter vid ett slopande 
 
Intressenterna kring små aktiebolag har nytta av information från bolaget, oavsett om de anses 
vara primära eller sekundära intressenter. Informationsbehovet syftar till att göra en 
bedömning av bolaget och dess finansiella ställning. En viktig uppgift för ledningen är att 
bedöma vikten av olika intressenters behov och avgöra hur bolaget ska tillgodose dessa. 
Samtliga intervjupersoner förutom Henrik Lundin på EBM tog upp bankerna som exempel på 
en intressent som sannolikt skulle fortsätta kräva en reviderad årsredovisning vid beviljande 
av lån till små aktiebolag. Denna intressents informationsbehov tror intervjupersonerna att de 
små bolagen måste fortsätta att tillgodose trots ett slopande av revisionsplikten.  
 

                                                 
78 EBM, Rapport 2004:3, Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, 2004. 
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EBM anser att revisionen är viktig för att tillgodose samhällets informationsbehov. Henrik 
Lundin tror att effekterna av ett slopande skulle bli en ökning av antalet svarta affärer i 
samhället och att mer skatteintäkter på så sätt skulle undanhållas staten än idag. För EBM: s 
egen del skulle det innebära att myndigheten får svårare att rekonstruera brottet utan hjälp av 
revisorn, eftersom dokumenterad bevisning blir svårare att få tag på. Även Marianne 
Wällstedt på Wällsteds Revisionsbyrå tror att effekten av ett slopande blir att främst oseriösa 
företag kommer att utnyttja möjligheten att inte revidera sina bolag. Därför tror hon också att 
många kommer behålla revisorn för den kvalitetsstämpel som revisionen medför, dvs. 
uppfylla t.ex. kreditgivares och samhällets informationsbehov. 
 
De två intervjuade ägarna tror också att en effekt är att bankerna skulle komma att fortsätta 
kräva en reviderad årsredovisning vid beviljande av lån. Christer Edqvist på VLC hoppas 
dock att en starkare konkurrenssituation uppstår mellan revisionsbyråerna vid ett slopande av 
revisionsplikten och att man på så sätt skulle få prissänkningar som följd. De intervjuade 
ägarna säger också att de skulle kunna fortsätta att revidera bolaget med hänsyn till den 
kvalitetsstämpel respektive den ordning på redovisningen det medför.   
 
 
5.4 Alternativ till revision 
 
Enligt RS ska revisorn utarbeta och dokumentera en övergripande revisionsplan som 
beskriver den förväntade inriktningen och omfattningen på revisionen samt hur den ska 
utföras. I Sverige ska en revision genomföras likadant oavsett om det gäller ett litet eller ett 
stort aktiebolag. Detta är något som flera av de intervjuade personerna är kritiska mot och de 
anser att det vore bra med förenklade regler för de allra minsta aktiebolagen. Båda de 
intervjuade ägarna anser att den revision som idag krävs för alla aktiebolag är för omfattande 
och dyr för de små bolagen. Christer Edqvist på VLC anser att det därför vore positivt att dela 
upp aktiebolagen i olika storleksklasser, med förenklade regler för de minsta. Detta är ett 
förslag som flera av intervjupersonerna stödjer. Henrik Lundin på EBM tycker att man skulle 
kunna dela upp de icke publika aktiebolagen i två delar, med enklare regler och rutiner för de 
mindre.  
 
En läsare av en reviderad årsredovisning kan känna sig säker på att revisionen utförts av en 
person med tillräcklig kompetens. Detta eftersom det i ABL sägs att ett aktiebolag måste ha 
en godkänd eller auktoriserad revisor. För att en revisor ska bli godkänd eller auktoriserad 
krävs att han har avlagt ett prov hos Revisorsnämnden. Om kontroll av aktiebolag skulle 
komma att genomföras av redovisningskonsulter, som många intervjupersoner tror skulle ske 
om man slopar revisionsplikten, kan läsare av årsredovisningen inte känna samma säkerhet 
som om det kontrollerats av en revisor. Detta stämmer med vad Henrik Lundin på EBM 
säger. Han menar att någon form av intyg kommer att krävas om plikten tas bort. En 
redovisningskonsult skulle kunna kontrollera de minsta aktiebolagen, men detta är enligt 
honom inte att föredra. Gunilla Segerstedt på Öhrlings tror att även om revisionsplikten 
avskaffas kommer det att krävas någon form av granskning. Hon tycker att det är av stor vikt 
att ett aktiebolags räkenskaper revideras av någon som har tillräcklig kompetens. Vid ett 
slopande tror Marianne Wällstedt på Wällstedts revisionsbyrå att en kontroll av aktiebolag 
skulle kunna utföras av andra aktörer än revisorer. I de minsta aktiebolagen skulle den 
kvalitetsstämpel som en revision innebär kanske kunna komma ifrån en redovisningskonsult.  
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I analysmodellen i revisorslagen tas ett antal punkter upp då revisorns oberoende är hotat och 
han eller hon ska avsäga sig uppdraget. Eftersom alla revisorer måste följa denna lag är det 
sannolikt att revisionen i ett aktiebolag har utförts av en oberoende person, vilket kanske inte 
skulle vara fallet om revisionen istället genomfördes av en redovisningskonsult. Att 
granskningen genomförts av en oberoende person påverkar trovärdigheten positivt. Detta 
håller Ola Nelson på Handelsbanken med om. Han tror att det skulle krävas mer noggrannhet 
av banken och bli svårare för företag att få lån beviljade utan en reviderad årsredovisning 
eftersom banken då inte kan sätta samma tilltro till siffrorna. Han säger att man idag ofta kan 
lita på siffrorna i ett aktiebolags årsredovisning eftersom den är reviderad.  
 
En revisor är enligt ABL skyldig att vid misstanke om brott anmäla detta, och därför skulle 
man om man slopar revisionsplikten kunna gå miste om ett viktigt sätt för Skatteverket och 
EBM att upptäcka brott. Detta är något som framkom i vår undersökning. Torbjörn 
Gustafsson på Skatteverket säger att en revisors uppgift, till skillnad från en 
redovisningskonsults, är att ifrågasätta transaktioner. Om istället en redovisningskonsult 
skulle kontrollera aktiebolags räkenskaper är det möjligt att inte lika många brott skulle 
upptäckas och anmälas.  
 
 
5.5 Ställningstagande    
 
Samtliga tillfrågade personer, förutom Christer Edqvist, som är emot revisionsplikt, och 
Marianne Wällstedt, som inte har tagit ställning, är för revisionsplikt i små aktiebolag. Några 
av de argument som framförs för att revisionsplikten bör behållas är att den enligt 
Skatteverket verkar positivt för skatteuppbörden och samhället. Mårten Elinder säger att det 
skulle försvåra för banken att ge en kredit till ett oreviderat bolag och det skulle bli dyrare för 
både banken och låntagaren. Stefan Olsson är för plikten eftersom han anser att han aldrig 
tidigare haft så bra kontroll på allt inom företaget som nu när det revideras. Henrik Lundin 
menar att revision är viktigt för att tanken och meningen med aktiebolagsformen ska behållas. 
Trovärdigheten för aktiebolaget skulle försämras om man tog bort revisionsplikten, eftersom 
en revisor uppfyller de krav på kompetens och oberoende som ställs upp av lagen. 
 
Christer Edqvist är emot revisionsplikt eftersom han tycker att kostnaden för revision är 
alldeles för hög för små aktiebolag, men han skulle fortsätta att revidera VLC om priset var 
lägre. 
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6 Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till under arbetets gång 
och som vi har kunnat härleda ur analysen. Här gör vi även en kritisk granskning av vårt 
arbete och därefter följer våra förslag till fortsatt forskning.  
 
 
6.1 Slutsats 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka och analysera vilka effekter ett slopande av 
revisionsplikten för små aktiebolag kan få för olika intressenter och utifrån detta ta ställning 
till om revisionsplikten bör avskaffas eller inte. Vi ville undersöka hur detta skulle påverka 
inte bara företagen utan även andra intressenter som revisorer, kreditgivare och samhället. Det 
vi avsåg att fokusera på var nyttan med revision, tänkbara effekter och alternativ vid ett 
slopande samt ta ställning till revisionsplikten. 
 
En slutsats som vi kan dra av vår undersökning är att det är samhället och kreditgivare som 
har störst nytta av revisionsplikten för små aktiebolag. Alla intervjuade uppfattar revisionen i 
små aktiebolag som en kvalitetsstämpel. Revision, utförd av en kvalificerad revisor, 
säkerställer att bolagets räkenskaper överensstämmer med gällande lagstiftning och 
rekommendationer, vilket ger tillförlitlighet till siffrorna och bra ordning i företagens 
redovisning. Vi tror att ägarna till små aktiebolag inte har speciellt stor nytta av revision för 
att bedöma bolagets resultat och finansiella ställning eftersom de troligtvis känner till detta 
redan långt innan bokslut. Den främsta nyttan för bolagen ligger därför i att det ger 
tillförlitlighet mot bolagets intressenter samt manar ägarna till att ha god ordning i 
redovisningen för att på så sätt hålla revisionskostnaderna nere. 
 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten tror vi att det kommer att bli svårare för samhället och 
kreditgivare att bedöma tillförlitligheten i bolagets räkenskaper för de företag som väljer att 
inte revidera. Revision har bl.a. ett brottsförebyggande syfte vilket gör plikten betydelsefull 
för samhället som helhet. Slopad revisionsplikt kan för samhället komma att innebära ett ökat 
behov av kontroller i dessa aktiebolag för att motverka ekonomisk brottslighet. Kreditgivare i 
sin tur kan komma att behöva granska räkenskaperna mer ingående för icke reviderade bolag, 
vilket innebär ökade kostnader för kreditgivning. Dessa kostnader kommer att belasta de 
företag som behöver ta lån, i form av högre räntor eller ofördelaktiga lånevillkor. För 
revisionsbranschen kommer ett slopande troligtvis att innebära en väsentlig minskning av 
revisionstjänster och ökning av konsult- och redovisningstjänster. Detta kan innebära att den 
allmänna kunskapsnivån hos landets revisorer påverkas negativt p.g.a. att godkännande och 
auktorisation inte längre blir ett krav för att arbeta mot små aktiebolag. Vi tror dessutom att 
ett slopande av revisionsplikten får störst påverkan på de mindre revisionsbyråerna som ofta 
har många små aktiebolag som klienter. 
  
Det framgår tydligt av vår undersökning att alla intressenter är positiva till förenklade 
revisionsregler för små aktiebolag. För dessa bolag skulle förenklade regler troligtvis innebära 
sänkta revisionskostnader då revisorn inte behöver lägga ner lika många arbetstimmar på 
revisionen. Lägre revisionskostnader kan resultera i att allt fler ägare väljer att fortsätta 
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revidera bolagets räkenskaper. Ett alternativ till revisionsplikten kan vara att tillåta andra 
aktörer, som t.ex. redovisningskonsulter, att utfärda intyg som säkerställer tillförlitligheten i 
små aktiebolags rapporter. Även detta alternativ skulle innebära lägre revisionskostnader 
p.g.a. att ”man blir fler på arenan”. Aktiebolag är en verksamhetsform som innebär ett 
begränsat personligt ansvar vilket underlättar för oseriösa aktörer att ägna sig åt olika former 
av ekonomisk brottslighet. Därför tycker vi att det krävs någon form av extern granskning av 
de små aktiebolagens rapporter. 
 
Vår slutsats är att revisionsplikten för små aktiebolag bör behållas. Dock tycker vi att det 
krävs förenklade revisionsregler för små aktiebolag för att minska revisionskostnaderna. Vi 
ser revisionskostnaden som den främsta nackdelen med revision i små aktiebolag. Vi tror att 
många ägare är villiga att behålla revisionen under förutsättning att kostnaden blir lägre. Vi 
ser att samhället och kreditgivare eftersträvar tillförlitlighet till rapporterna vilket kan vara 
svårt att bibehålla om revisionsplikten slopas. Därför tycker vi att det behövs någon form av 
kompromiss där alla intressenternas behov tillgodoses. Den lösning vi föreslår är att behålla 
revisionsplikten, förenkla revisionsreglerna för små aktiebolag och på så sätt sänka 
kostnaderna för revision. 
 
 
6.2 Kritisk granskning 
 
En av de åtta intervjuerna genomfördes via mail, vilket beror på det geografiska avståndet. Vi 
hade för avsikt att genomföra intervjun per telefon, men efter önskemål från personen i fråga 
genomfördes intervjun istället via mail. I efterhand kan man se att svaren från denna intervju 
inte är lika uttömmande som i de personliga intervjuerna, vilket kan vara en nackdel.  
 
Vi har intervjuat åtta personer, vilkas svar utgör empirin i uppsatsen. Eftersom det är en 
kvalitativ studie och ett så pass litet urval är inte avsikten med studien att kunna generalisera 
intervjupersonernas svar till någon större population. Vi vill dock påminna om att svaren är de 
intervjuade personernas individuella åsikter och att svaren kanske skulle se annorlunda ut om 
vi hade valt att intervjua någon annan person på samma arbetsplats. 
 
Vår referensram, dvs. tidigare erfarenheter och utbildning, påverkar hur vi har valt att 
genomföra denna studie. Det är alltså inte säkert att andra personer hade genomfört studien på 
samma sätt och kommit fram till samma resultat. Vi har även gjort tolkningar av 
intervjupersonernas svar.  
 
Om man ser på de sekundärkällor som vi har använt kan man se att en del av böckerna är 
några år gamla, vilket skulle kunna minska värdet på informationen, men vi tror dock inte att 
så är fallet. Vad gäller de artiklar som vi använt oss av kan de innehålla författarnas subjektiva 
åsikter, vilket vi har försökt ha i åtanke när vi läst och använt information från dem.   
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt problemområden som vi inte har haft möjlighet att 
fokusera på. Vi ställer oss t.ex. frågande till om det går att behålla det begränsade personliga 
betalningsansvaret i små aktiebolag vid ett slopande av revisionsplikten. Dessutom vore det 
intressant att göra en studie kring vilka för- och nackdelar som finns med de 
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verksamhetsformer som inte omfattas av revisionsplikten. Våra förslag till fortsatt forskning 
kan sammanfattas i följande frågor: 
 
Går det att behålla det begränsade personliga betalningsansvaret som det ser ut idag vid ett 
slopande av revisionsplikten för små aktiebolag? 
Vilka för- och nackdelar är förknippade med att driva rörelsen i en annan verksamhetsform, 
t ex handelsbolag? 

37 



Källförteckning 
 

Litteratur 
 
Aktiebolagslag (2005:551) 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi 
 
Deegan, C., & Unerman, J. (2005) Financial Accounting Theory, European ed., Maidenhead: 
Mc Graw-Hill. 
 
FAR, (2004). FAR: s samlingsvolym 2004, del 1. Stockholm: FAR Förlag. 
 
FAR, (2005). FAR: s samlingsvolym 2005, del 2. Stockholm: FAR Förlag. 
 
Förordning (1995:665) om revisorer 
 
Lantz, A. (1993). Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur 
 
Lindholm, S. (1979). Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
Förlag. 
 
Messier, W., Glover, S., Prawitt, D. (2006) Auditing & Assurance Services, a systematic 
approach, New York: Irwin McGraw-Hill, 4ed. 
 
Patel, R., Davidson, B (1994). Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur. 
 
Revisorslag (2001:883) 
 
Sandeberg, C af. (2006). Aktiebolagsrätten, Lund: Studentlitteratur. 
 
Thurén, T. (2001) Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Runa Förlag. 
 
Thurén, T. (2005) Källkritik, Falköping: Liber AB 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
 
 

Artiklar och rapporter 
 
Bisgaard, A. Revisionsplikten avskaffas för små danska företag. Balans, nr 5 2006 
 
EBM, Rapport 2004:3, Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, 2004. 
 

38 



EBM. Årsredovisning 2005 
 
FAR. RS - Revisionsstandard i Sverige. Informationsbroschyr, januari 2004 
 
Går det att försvara revisionsplikten?. Balans,  nr 3 2005 
 
Levander, M. De små får betala för de storas skandaler. Dagens Industri, 2004-12-16 
 
Nyquist, K. Slopad revisionsplikt i små aktiebolag. Skattenytt, nr 10 2005 
 
Precht, E. Revision i små företag - revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet. Balans 
nr 4 2005 
 
Sjöström, C. De svenska revisorernas yrkesmässiga arv. Balans, nr 6-7 1994 
 
Thorell, P & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Svenskt Näringsliv 
 
Wennberg, I. (2004). Alla behöver revisor men alla behöver inte revision. Balans, nr 2 2004 
 
 

Muntliga källor 
 
Edqvist, Christer, ägare till VLC AB i Järfälla. Personlig intervju den 21 april 2006.  
 
Elinder, Mårten, företagsrådgivare på Föreningssparbanken i Bromma. Personlig intervju den 
18 april 2006. 
 
Gustafsson, Torbjörn, redovisningsspecialist på Skatteverket i Stockholm. Personlig intervju 
den 19 april 2006. 
 
Lundin, Henrik, eko-revisor på EBM i Stockholm. Personlig intervju den 19 april 2006. 
 
Nelson, Ola, ansvarig för företagsmarknadsgruppen på Handelsbanken vid Norrmalmstorg i 
Stockholm. Personlig intervju den 21 april 2006. 
 
Olsson, Stefan, ägare till Solklart AB i Rosersberg. Personlig intervju den 21 april 2006. 
 
Segerstedt, Gunilla, godkänd revisor på Öhrlings i Piteå. Mailintervju den 18 april 2006. 
 
Wällstedt, Marianne, godkänd revisor, Wällsteds Revisionsbyrå, Skarpnäck. Personlig 
intervju den 18 april 2006. 
 
 
 

39 



Bilagor 
 
 
Bilaga 1: Intervjuguider 
 

Ekobrottsmyndigheten 
         

• Befattning/Arbetsuppgifter 
• År i yrket 
• Utbildning 
• Har Du tagit del av debatten kring revisionsplikt i små aktiebolag, och i så fall 

hur? 
• Vilken typ av företag anser Du ingår i gruppen små aktiebolag? 
• I vilka företagsformer sker de flesta brotten? 
• Vilka typer av brott är vanligast i företag? 
• Hur upptäcks brotten?  
• Hur många misstänkta brott anmäls av revisorer? 
• Vem anser Du har störst nytta av att revision genomförs? 
• Tycker Du att det är rimligt att revisionen är lika omfattande i alla aktiebolag 

oavsett storlek? 
• Vilka intressenter tror Du kommer kräva revision även om plikten tas bort? 
• Vilken betydelse anser Du att revisionen/revisorn har för att motverka brottslighet 

i små aktiebolag? 
• Vilka effekter tror Du att ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag får? 

Hur skulle Ert arbete förändras? 
• Vid ett slopande av revisionsplikten, vilka alternativ till revision skulle Ni vilja se? 
• Är Du för eller emot ett slopande av revisionsplikt? 
• Är det något som vi har glömt att fråga om som Du vill tillägga? 
• Får vi återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 
 

Skatteverket 
 

• Befattning/ Arbetsuppgifter 
• År i yrket 
• Utbildning 
• Har Du tagit del av debatten kring revisionsplikt i små aktiebolag, och i så fall 

hur? 
• Gör Ni någon åtskillnad på arbetet mellan små och stora bolag? Vilken typ av 

företag anser Du ingår i gruppen små aktiebolag? 
• Använder Ni årsredovisningen från små aktiebolag i Er verksamhet och i så fall 

hur och i vilken omfattning? 
• Vilken betydelse tror Du att revisionen har för att producera ett korrekt bokslut? 
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• Vem anser Du har störst nytta av att revision genomförs? 
• Tycker Du att det är rimligt att revisionen är lika omfattande i alla aktiebolag 

oavsett storlek? 
• Vilka intressenter tror Du kommer kräva revision även om plikten tas bort? 
• Har revisionen någon betydelse för Er kontroll av små aktiebolag och i så fall hur? 
• Vilka effekter tror Du att ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag får? 

Hur skulle Ert arbete förändras? 
• Vilken skillnad i krav på kontrolluppgifter kan Du se vid ett slopande av 

revisionsplikten. 
• Tror Ni att färre skattebrott skulle upptäckas om revisionsplikten avskaffas? 
• Är Du för eller emot ett slopande av revisionsplikt? 
• Är det något som vi har glömt att fråga om som Du vill tillägga? 
• Får vi återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 
 

Kreditgivare 
 

• Befattning/Arbetsuppgifter 
• År i yrket 
• Utbildning 
• Vilka typer av finansiering erbjuder Ni era företagskunder? 
• Vilka krav ställer Ni för att låna ut pengar till företagskunder? 
• Är det skillnad i krav mellan olika finansieringsalternativ? 
• Delar Ni upp Era klienter på stora och små företag och hur definierar Ni i så fall 

små aktiebolag?  
• Vilken betydelse har ett reviderad årsbokslut och en ren revisionsberättelse för 

beviljande av lån? 
• Har Du tagit del av debatten kring revisionsplikt i små aktiebolag, och i så fall 

hur? 
• Vem anser Du har störst nytta av att revision genomförs? 
• Tycker Du att det är rimligt att revisionen är lika omfattande i alla aktiebolag 

oavsett storlek? 
• Vilka effekter tror Du ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag får på 

Ert arbete? 
• Vad anser Du att revisionen har för betydelse för små aktiebolag? 
• Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten för små bolag, vilka alternativ till 

revision skulle Ni vilja se?  
• Är Du för eller emot ett slopande av revisionsplikt? 
• Är det något som vi har glömt att fråga om som Du vill tillägga? 
• Får vi återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 
 

Revisorer  
 

• Befattning/ Arbetsuppgifter 
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• År i yrket 
• Utbildning 
• Har Du tagit del av debatten kring revisionsplikt i små aktiebolag, och i så fall 

hur? 
• Delar Ni upp Era klienter på stora och små företag och hur definierar Ni i så fall på 

Er revisionsbyrå små aktiebolag? 
• Hur stor andel av Era klienter är små aktiebolag? 
• Kan Ni uppskatta hur stor del av den totala tid som Ni lägger på ett litet bolag som 

går till revision? 
• Kan Du uppskatta kostnaden för revision för ett litet bolag? 
• Vilket tjänster efterfrågas av små aktiebolag förutom revision? 
• Vem anser Du har störst nytta av att revision genomförs? 
• Tycker Du att det är rimligt att revisionen är lika omfattande i alla aktiebolag 

oavsett storlek? 
• Vad anser Du att revisionen har för betydelse för små aktiebolag? Vilken betydelse 

tror Du revisionen har för att producera ett korrekt bokslut? 
• Vilka effekter tror Du att ett slopande av revisionsplikten får för små aktiebolag? 
• Hur tror Du att Din roll skulle förändras vid ett slopande av revisionsplikten? 
• Vilka intressenter tror Du kommer kräva revision även om plikten tas bort? 
• Vilka alternativ till revision ser Du som möjliga? 
• Är Du för eller emot ett slopande av revisionsplikt? 
• Är det något som vi har glömt att fråga om som Du vill tillägga? 
• Får vi återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 
 

Företagare  
 

• Typ av verksamhet 
• Kort bakgrundsbeskrivning om företagets historia och verksamhet. 
• Hur stor omsättning och hur många anställda har Du i företaget?  
• Vem sköter Din bokföring och revision? 
• Får Du mycket hjälp av Din revisor? 
• Vad kostar revisionen i Ditt företag? 
• Har Du tagit del av debatten kring revisionsplikt i små aktiebolag, och i så fall 

hur? 
• Tycker Du att det är rimligt att revisionen är lika omfattande i alla aktiebolag 

oavsett storlek? 
• Vem anser Du har störst nytta av att revision genomförs? 
• Vad har revisionen för betydelse för Ditt bolag? 
• Vad skulle det innebära för Dig om revisionsplikten skulle slopas? 
• Kan en frivillig revision innebära konkurrensfördelar för reviderade små 

aktiebolag? 
• Vilka tror Du kommer kräva revision även om plikten tas bort? 
• Är Du för eller emot ett slopande av revisionsplikt? 
• Är det något som vi har glömt att fråga om som Du vill tillägga? 
• Får vi återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 
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