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Abstract 
 

Background: Today in Sweden all joint stock companies are demanded to have their finances 

audited by an unbiased accountant. The audit has the function of quality insurance for the external 

interests companies. Thorell and Norberg has on an assignment from Svenskt Näringsliv written a 

report and their conclusion was that the cost of an audit outweigh the benefit of it for some but not 

for all micro businesses. If the micro businesses who’d be exempted what problems who’d that 

cause the external interests of the micro businesses.  

 

Problem: The question we want to answer with this thesis is: how should the micro businesses act 

to satisfy the external interest’s information need, in case of the statutory audit requirement for 

small businesses abolishes.  

 

Purpose: The purpose of our thesis is to find out how the micro businesses should act to satisfy 

the external interest’s information need if the micro businesses will be exempted from the 

statutory audit requirement.  

 

Demarcate: We have chosen to demarcate us to micro businesses because of the fact that they’re 

the ones who are primarily affected by the eminent audit changes and because of the fact that the 

benefit of audit is for them wildly discussed. The interests we have demarcated us to are banks, 

accountants and skatteverket (the swedish tax office).  

 

Methodology: We have written a qualitative thesis with semi structured personal interviews and 

we’ve had a deductive standpoint.  

 

Analysis: In the analysis of this thesis our start out point has been the theories and empirical data.  

 

Conclusion: We’ve come to the conclusion that the question of auditing for micro business can’t 

be reduced to a question that can be answered with a yes or no. You have to consider the 

individual benefit and the cost of it to be able to decide if the micro businesses should keep 

auditing. The micro businesses have to consider the delicate balance between rules, interests and 

quality. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige råder det idag revisionsplikt för alla aktiebolag, vilket innebär att en 

oberoende part granskar en organisations bokföring och förvaltning. Revisionen får då funktionen 

som en kvalitetssäkring för alla organisations intressenter. En borttagning av revisionsplikten kan 

skapa problem för intressenterna då revisionen ofta är det enda konkreta de har till beslutsgrund 

för ett eventuellt samarbete med företaget.  

 

Problemformulering: Forskningsfrågan för uppsatsen är följande: Hur bör småföretagen agera 

för att tillgodose intressenternas informationsbehov om revisionsplikten försvinner?  

 

Syfte: Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur mikroföretagen vid en borttagning av 

revisionsplikten bör agera för att tillgodose intressenternas informationsbehov om revisionsplikten 

försvinner.  

 

Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa oss till mikroföretag då vi anser att det är dem som 

påverkas mest av revisionsplikten då kostnaden ofta är mer märkbar för dem samt att nyttan är 

mest omdiskuterad för dessa företag.. De intressenter vi har valt att avgränsa oss till är externa 

intressenter och bland dessa valt banker, revisorer och Skatteverket  

 

Metod: Vi har gjort ett kvalitativt arbete med semistrukturerade personliga intervjuer och en 

deduktiv ståndpunkt.  

 

Analys: I vår analys av arbetet har vi utgått ifrån teorierna och empirin som finns med tidigare i 

arbetet.  

 

Slutsats: Vi har i vår slutsats kommit fram till att man inte kan reducera frågan om revision för 

mikroföretagen till en ja eller nej debatt utan man måste beakta nyttan i varje individuellt fall för 

att först då bestämma om nyttan uppväger kostnaden. Mikroföretagen måste beakta den känsliga 

balansen mellan regelverk, intressent och kvalitet.  
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1 Inledning  
 
 
I detta kapitel presenteras begreppen revisionsplikt och mikroföretag. En övergripande bild 

av debatten kring revisionsplikten ges samt bakgrunden med lagrum. Presentationen ligger 

till grund för uppsatsens problemformulering och syfte.  Kapitlet avslutas med en översikt av 

uppsatsens disposition.   

 
 
Revisionsplikt innebär den skyldighet som vissa företag, bland annat aktiebolag, enligt lag har 

att anlita en revisor som granskar företagets räkenskaper under året för att slutligen göra ett 

uttalande i revisionsberättelsen om årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med 

tillämplig lag 1 . Idag gäller revisionsplikten för alla aktiebolag, även de allra minsta; 

mikroföretagen. Det finns idag i Sverige ingen fastställd definition av begreppet mikroföretag. 

EU har en definition av mikroföretag som är inte rättsligt bindande utan bör ses som en 

rekommendation för att skapa en gemensam syn inom EU var gränserna mellan företagens 

storlek går. Enligt denna ska ett mikroföretag sysselsätta färre än 10 anställda och ha en årlig 

omsättning och/eller en balansomslutning på maximalt 2 miljoner euro2.  

 

EU: s fjärde bolagsdirektiv3 föreskriver att bolagsformer där delägaransvaret är begränsat, 

bland annat aktiebolag, har obligatorisk revision av företagets årsbokslut. Dock undantas 

företag med högst 50 anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning eller 3,65 miljoner euro i 

balansomslutning. I Europa har idag ingen av de ursprungliga EU-länderna (medlemmar 

innan utvidgningen 2004) utom de nordiska full revisionsplikt, utan gör undantag enligt det 

fjärde bolagsdirektivet. I samtliga nordiska länder krävs revision i alla aktiebolag oavsett 

storlek.  

 

Frågan om att göra revisionen frivillig har tagits upp från flera håll i Sverige och stöds av den 

internationella utvecklingen. Thorell och Norberg har på uppdrag av Svenskt Näringsliv tagit 

fram rapporten ”Revisionsplikten i små aktiebolag” där de kommer fram till att det är 

nödvändigt att göra revisionsplikten frivillig i mikroföretag då nyttan inte uppväger 

                                                 
1 Revisionslag 28 § 
2 www.eu-upplysningen.se 
3 www.riksdagen.se 
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kostnaderna4. De har satt gränsen för mikroföretag till 3 miljoner svenska kronor i omsättning 

då det inbegriper en majoritet av de svenska aktiebolagen. Många håller med och anser att 

mikroföretagarna har det svårt nog utan att behöva betala revisorer för att ge myndigheter 

underlag som de själva inte har någon nytta av5. I rapporten tas följande argument upp för ett 

avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag6: 

 

• Ett måste för att företagen ska klara den internationella konkurrensen 

• Nyttan överstiger kostnaden för företagen 

• Många företag fortsätter ändå med revision då det blivit frivilligt  

• Inga undersökningar har gjorts som visar att samhällsnyttan överstiger kostnaderna 

• Revisionspliktens roll för skattekontroll och brottsbekämpning saknar verklighetsbakgrund 

• Det är i princip bara några nordiska länder som har kvar denna lag 

 

Argument mot ett avskaffande av revisionsplikten i mikroföretag7: 
 

• Revisionen ger ordning och reda i räkenskaper och extern rapportering 

• Underlättar för intressenter som kreditgivare och banker 

• Minskar den ekonomiska brottsligheten 

• Underlättar skattekontroll 

• Höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper 

• Ger samhällsnytta genom att upptäcka och avhålla från brott och skatteundandragande 

• Bekämpar penningtvätt 

• Gör det lättare att spåra fel vid konkurs- och brottsutredningar 

 

I dag finns drygt 250 000 aktiebolag i Sverige och av dessa är cirka 200 000 mikroföretag 

enligt Thorell och Norbergs definition på 3 miljoner svenska kronor i omsättning. Sverige har 

alltså en företagskultur som består till större del av mikroföretag och ett borttagande av 

redovisningsplikten dessa skulle påverka en klar majoritet av aktiebolagen. 

                                                 
4 Thorell & Norberg, 2005.  
5 www.dn.se  
6 Thorell & Norberg, 2005.  
7 Thorell & Norberg, 2005.   
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1.1 Bakgrund 
 
För att få en förståelse och överblick över ämnet förklaras här vilka lagar som berör svenska 

företag vad gäller bokföringsskyldighet, upprättande av årsredovisning samt revisionsplikt. En 

modell visas också som ger en överblick av kraven som ställs på just ett aktiebolag.  

 
Bokföring 

Bokföringsskyldighet innebär att företaget ska löpande bokföra alla affärshändelser, ha 

verifikationer till alla bokföringsposter och bevara all räkenskapsinformation. Ett 

bokslutsföretag ska dessutom upprätta en balansräkning samt avsluta den löpande 

bokföringen enligt vissa bestämmelser8. De flesta företag är bokföringsskyldiga, med vissa 

undantag. Aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag i vilka minst en juridisk 

person är delägare, med flera, är alla bokslutsföretag.  

 

Årsredovisning 

En årsredovisning är en offentlig rapport och ska ge en rättvisande bild av företaget i helhet 

och dess ställning och resultat9  genom den ekonomiska och finansiella information som 

presenteras. Årsredovisning ska bestå av balansräkning, resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och i vissa fall även en finansieringsanalys10. Företag som är skyldiga 

att för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning är till exempel 

aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag där minst en juridisk person är 

delägare11.   

 
Revisionsplikt 

Revisionsplikten infördes 1983 med syftet att underlätta kontroll av företag för både ägare och 

myndigheter12. Revisionen kan beskrivas som den granskning revisorn enligt god revisionssed 

behöver göra för att kunna göra sitt uttalande i revisionsberättelsen. Vanligtvis innebär 

granskningen planering, löpande granskning, granskning av eventuell delårsrapport, slutlig 

granskning av årsredovisningen och slutligen rapportering13. Revisionslagen är tillämplig på 

företag som enligt bokföringslagen är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, 

                                                 
8 Bokföringslag 1 kap 2 §, 4 kap 1 § 
9 Årsredovisningslag 2 kap 3 § 
10 Årsredovisningslag 2 kap 1 § 
11 Bokföringslagen 6 kap 1 § 
12 Thorell & Norberg, 2005. 
13 www.riksrevisionen.se 
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BOKFÖRINGSSKYLDIGHET 

ÅRSREDOVISNING 

REVISIONSPLIKT 

AKTIEBOLAG 

med vissa undantag 14 . Det innebär alltså bland annat, som nämnts ovan, aktiebolag, 

ekonomiska föreningar och handelsbolag där minst en juridisk person är delägare 15 . 

Revisionsplikten gäller alltså alla aktiebolag oavsett storlek. Modellen nedan visar en 

sammanställning av de ovan förklarade krav som ställs på alla aktiebolag, oavsett storlek.  

 

Sammanfattningsvis har alltså mikroföretaget stora krav på sig vad det gäller den ekonomiska 

rapporteringen. Revisionen innebär att en kompetent revisor går igenom räkenskaperna och 

gör ett uttalande om vad denne funnit vid granskningen. Revisionen säkerställer att den 

interna och externa redovisningen är informativ och pålitlig, menar Svenska 

Revisorsamfundets ordförande Per-Olof Andersson16. Revisionen utgör alltså ett hjälpmedel 

då det ger en större tillförlitlighet och kvalitetssäkran för alla som har ett intresse i företaget, 

det vill säga företagets intressenter. En definition av ett företags intressenter är ”alla de 

individer, grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med 

företaget” 17 . Värdet av informationen höjs avsevärt då en revisor granskat det och en 

borttagning av revisionsplikten medför en värdeminskning av informationen. Detta kan skapa 

problem för intressenterna då revisionen ofta är det enda konkreta de har till beslutsgrund för 

ett eventuellt samarbete med företaget. Intressenter kan beskrivas från ett stort perspektiv och 

omfatta ägare, investerare, anställda, kreditgivare, leverantörer, kunder, samhället och 

allmänheten 18 . Dessa blir alla påverkade vid en borttagning av revisionsplikten då 

informationens tillförlitlighet förändras. 

                                                 
14 Revisionslag 2 § 
15 Bokföringslagen 6 kap 1 § 
16 Balans, 2005, nr 4 
17 Bruzelius & Skärvad, 1995. 
18 Thorell & Norberg, 2005. 
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1.2 Problemformulering 
 
Med den ovan presenterade bakgrunden blir vår forskningsfråga för uppsatsen följande: Hur 

bör mikroföretagen agera för att tillgodose intressenternas informationsbehov om 

revisionsplikten försvinner?��

�

1.3 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur mikroföretagen vid en borttagning av 

revisionsplikten bör agera för att tillgodose intressenternas informationsbehov om 

revisionsplikten försvinner. Detta genom att undersöka olika intressenters syn på värdet av 

informationen från revisionen samt genom att utvärdera hur olika intressenter kommer att 

agera för att behålla sin inblick i företagen och få information att ha som grund för 

beslutsfattning. Våra delsyften blir därmed att: 

 

• Kartlägga olika intressenters behov av information från redovisningen 

• Identifiera tänkbara informationsproblem som kan uppstå om revisionsplikten 

försvinner 

• Ge förslag och råd för hur mikroföretagen ska agera om revisionen blir frivillig 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till mikroföretag då vi anser att det är dem som påverkas mest av 

revisionsplikten då kostnaden ofta är mer märkbar för dem samt att nyttan är mest 

omdiskuterad för dessa företag. I uppsatsen förekommer också begreppet småföretag. Vi 

använder detta då det uttrycket används i källor och av respondenter. Vi har också valt att 

rikta in oss på aktiebolag då de utgör den ojämförbart största delen av företag i Sverige19 och 

därför också omtalas mest i debatten.  

   De intressenter vi har valt att avgränsa oss till är externa intressenter och bland dessa valt 

banker, revisorer och Skatteverket.  Dessa har vi valt då vi anser att de ger en nyanserad bild 

av problemet. Bankerna, i rollen som kreditgivare, har vi valt då de kan ge en bild av 

betydelsen av revisionen och dess roll som säkerhet vid långivning. Revisorerna kan värdera 

vad de anser är nyttan med revisionen men också ge sina kunders, företagens, syn på saken. 

Skatteverket har vi valt då de har ett stort intresse i att få rätt underlag för skatteberäkning och 

därmed se hur högt de värderar revisionen som tillförlitlig informationskälla. ��

                                                 
19 Af Sandeberg, 2006. Av cirka 450 000 registrerade associationer i Sverige är drygt 310 000 aktiebolag. 



 
 

10 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
INLEDNING/BAKGRUND  

Uppsatsen inleddes med en presentation om vad revisionsplikt innebär samt 

vilka det berör. Vidare gavs en kort beskrivning av debatten om ett eventuellt 

borttagande av revisionsplikten och åsikter för och emot detta. Bakgrunden till 

detta beskrivs med hjälp av relevant lagstiftning. Inledning och bakgrund ligger 

till grund för problemformulering och syfte. 

METOD 

Uppsatsens vidare upplägg startar med en beskrivning av de metoder vi använt. 

Här förklarar vi vår vetenskapliga positionering, undersökningsansats, 

tillvägagångssätt och trovärdighet. Inom avsnittet tillvägagångssätt beskriver vi 

den teoretiska och empiriska studie som gjorts samt urval, genomförande och 

analys av intervjuer. Inom trovärdighet förklarar vi hur vi arbetat med 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet samt gör en kritisk granskning av 

empirisk data.  

UTGÅNGSPUNKTER 

Nästa kapitel behandlar uppsatsens utgångspunkter och inleds med en 

beskrivning av relevant lagstiftning samt revisionens historia i Sverige och 

England. Vidare behandlas intressentmodellen, risk management och kvalitets- 

och informationsteori. Dessa ligger till grund för den frågeställning vi använt för 

att få fram vårt empiriska resultat.  

EMPIRI 

Empirin visar den empiriska informationen vi fått fram genom våra intervjuer.  

ANALYS  

I analysen återknyter vi vårt empiriska resultat med tidigare använda teorier och 
modeller. 

SLUTSATS 

Uppsatsen avslutas med slutsatser där vi utvärderar hur olika intressenter 

kommer att agera om revisionsplikten tas bort samt dess syn på värdet av 

revisionen. Vi behandlar också intressenternas olika behov från redovisningen, 

identifierar informationsproblem samt ger råd till mikroföretagen om hur de bör 

agera om revisionsplikten blir frivillig.    
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2 Metod 
 
 
I kapitlet redogörs valet av den övervägande kvalitativa positionering och deduktiva ansats, 

vidare beskrivs också vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna och analys av dessa. Ambitionen 

har varit att skriva en utförlig metodbeskrivning då vi anser att en bra metoddiskussion är 

grundläggande för att ge läsaren möjlighet att bedöma hur rättvis bilden av verkligheten som 

återges i forskningsuppsatsen är. 

 
 

2.1 Vetenskaplig positionering 

Inom samhällsvetenskapen kan man ha två utgångspunkter när man skriver en 

forskningsuppsats; en kvalitativ metodansats eller en kvantitativ metodansats. Den 

kvantitativa metodansatsen bygger ofta på siffror och är därför objektiv till större utsträckning 

än den kvalitativa metodansatsen20. Kvantitativa undersökningar21 är lättare att göra om än 

kvalitativa undersökningar och de ger därför forskaren ökad trovärdighet. Det har kvalitativa 

forskare märkt när de försökt replikera tidigare forskningsprojekt i miljöer som har förändrats. 

Två kvalitativa forskare kan forska om samma ämne på samma plats och få olika resultat. Den 

kvalitativa metodansatsen ger ett mer djupgående svar till skillnad från den kvantitativa 

metodansatsen som inte kan hantera för många variabler samtidigt och därför inte är lika 

djupgående.  

Vi anser att det inte går att göra ett bra forskningsprojekt genom att ha en renodlad kvalitativ 

eller kvantitativ ståndpunkt. De olika forskningsinriktningarna utesluter inte varandra utan 

berikar varandra. Vårt arbete skrivs enligt en kvalitativ ansats för att gå på djupet av 

problemet medan vi kommer att använda kvantitativa metoder som statistisk data då det ger 

en annars förlorad helhetsbild. Som det framgår i vårt syfte är vårt mål att ta reda hur 

intressenterna kommer att förändra sitt arbete för att få behålla sin inblick i företagen och för 

att ta reda på det behöver vi ställa frågor som rör hur, vad, vem och varför. För att få bra svar 

på de frågorna anser vi att man måste anta en huvudsakligen kvalitativ ståndpunkt för att få 

uttömmande svar på de frågorna. 

 

                                                 
20 Andersson, 1979.  
21 Bryman, 2001.  
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Forskningsprojektet kommer huvudsakligen att vara kvalitativt och skrivet i hermeneutisk 

anda. Vi har valt att skriva ett kvalitativt arbete för att inte gå miste om komplexa sociala och 

kulturella fenomen som man skulle göra i ett kvantitativt arbete när man försöker kvantifiera 

den komplexa verkligheten. Fördelen med en kvalitativ studie är dess möjligheter att ge en 

rättvisande inblick 22 . Då det behövs förståelse och insikt för att kunna förstå de här 

fenomenen har vi valt en hermeneutisk studie. Hermeneutik betyder ”tolkningslära” och 

själva tolkningen utgör kärnan i en hermeneutisk undersökning23. 

2.2 Undersökningsansats 

Deduktiv ansats är när en forskare utgår från en befintlig teori om hur något fungerar och 

försöker att testa dom empiriskt24efter det bekräftas eller förkastas teorin. Deduktiv teori 

avslutas ibland med att forskaren omformulerar teorin. Vi har valt en deduktiv 

undersökningsansats eftersom vi snabbt under arbetets gång kom fram till att en förändring 

gällande revisionsplikten skulle leda till stora förändringar för de mindre aktiebolagen. Med 

det synsättet skulle inte det här forskningsarbetet kunna vara något annat än deduktivt. 

2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Teoretisk studie (sekundär data) 
Vi påbörjade vår studie genom att gå igenom olika studentdatabaser för att få en större 

förståelse för ämnet. Den sökmotor vi haft mest användning för är uppsök vilket är en 

sökmotor som samsöker flera universitet i Sverige. Vid enskilda tillfällen har vi använt 

sökmotorer som Altavista och Google. De främsta källorna för sekundär data vi har använt 

oss av är böcker, tidningsartiklar och enkätundersökningar. Vi har också använt oss av redan 

genererad statistisk forskning i arbetet för att ge en helhets bild över forsknings området. 

Sökorden vi använt när vi sökt information har varit ”revision” och ”revisionsplikt”. De 

teorier vi använt är risk management, intressentteorin och kvalitets- och informationsteori. 

2.3.2 Kritisk granskning av teoretisk studie  
Många av dessa databaser ger information men de ger ingen garanti för hur tillförlitlig 

informationen är. Den tillgängliga informationen kan vara missledande eller felaktig. Den kan 

också vara färgad av författaren vilket gör att man alltid måste ha ett kritiskt synsätt på 

                                                 
22 Andersson, 1979.  
23 Andersson, 1979.  
24 Bryman, 2001.  
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informationen. Artiklar som man hittar på Altavista och Google måste man alltid vara 

försiktig med att använda, vi har vid de tillfällen vi tänkt använda något spårat det tillbaka till 

författaren och då beslutat om vi ska använda materialet eller inte. Man måste också tänka på 

att tidningar som Svenskt Näringsliv och Balans inte är objektiva utan fungerar i många fall 

som mer eller mindre opinionsbildare25. 

2.3.3 Empirisk studie (primärdata) 
Empirisk data och primärdata är i det här fallet detsamma och det är information som 

forskaren själv samlat in. Vår huvudsakliga informationskälla har varit våra intervjuer med 

intressenter.  Med målsättningen att skriva en så bra uppsats som möjligt har vi ett tidigt skede 

också läst kursen revision på Stockholms Universitet. 

2.3.4 Urval teorier 

De teorier vi har valt att använda oss av och som vi anser vara lämpliga för uppsatsens tema 

är intressentmodellen, kvalitets och informationsteori samt Risk Management. 

Intressentmodellen är motiverad genom att uppsatsen bygger på frågan hur mikroföretagen 

skall agera för att tillgodose intressenternas informationsbehov. Intressentmodellen förklarar 

förhållandena mellan företaget och dess intressenter inom organisationen och det faktum att 

företaget är beroende av intressenterna och därför bör göra dem nöjda. Intressentmodellen är 

alltså central därför att den förklarar varför det är viktigt att tillgodose intressenternas behov.    

Kvalitets och informationsteorin är viktig i vårt arbete av den anledningen att redovisningens 

kvalitet och dess information avgör hur stor del av intressenternas informationsbehov som 

täcks med årsredovisningen, men också med den löpande bokföringen. Kvaliteten på 

räkenskaperna är också en indikator på företagets seriositet. Risk Management hjälper oss att 

förstå kreditinstitutens arbete om att bevilja krediter och vilka riskbedömningar de utför. 

Teorin är viktig i det avseendet att kreditinstitut är en intressent vi har stor fokus på och för att 

bedöma deras risker och för att förstå deras behov behöver vi ha insikt i hur de arbetar.  

2.3.5 Urval intervju 
Vi ansåg från början att vi behövde intervjua två revisorer och tre kreditgivare för att uppnå 

mättnad26. Det visade sig dock att det räckte med att intervjua en revisor och två personer på 

bankernas kreditavdelningar. Vi anser att intervjuobjekten var relativt samstämmiga och trots 

att man inte kan uppnå mättnad på så få intervjuer kan man se ett mönster. Både när vi 

                                                 
25 www.svensktnaringsliv.se 
26 Bryman, 2001.   
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intervjuade revisorn och banktjänstemännen intervjuade vi personer med många års erfarenhet 

och en hög befattning i företaget. Det gjorde vi för att säkerställa dess lämplighet i att besvara 

våra frågor. På grund av att vi ville ha de mest erfarna och insatta revisorerna i våra intervjuer 

är den revisor vi intervjuade auktoriserad revisor. Att vi valt att intervjua banktjänstemän från 

olika banker beror på att vi velat ha en så representativ grupp som möjlig. Vi har utöver detta 

intervjuat en person på Skatteverket för att få Skatteverkets syn på den eventuellt framtida 

förändringen i lagstiftningen om revisionsplikten.    

2.3.6 Intervjuer 
Intervjuerna har varit semistrukturerade27 då vi trott att det skulle ge det mest fördelaktiga 

resultatet.  För intervjuerna har vi använt en intervjuguide vilket är en lista med de områden vi 

vill beröra. Sedan lät vi de intervjuade fokusera på vad de tyckte är viktigast inom ramen för 

vårt ämne. Vi ställde självklart olika frågor till revisorn och kreditgivarna då de har olika 

synvinklar på saken och de kan tillföra olika information då de arbetar inom olika områden. 

Vi i gruppen satt tillsammans och skrev ner 5-10 öppna28 frågor för varje bransch. Alla 

intervjuer och analyser av intervjuer utfördes av samtliga gruppmedlemmar. En av 

anledningarna till att intervjuerna var semistrukturerade var att de då skulle vara mer flexibla i 

intervjun. Man kan i en sådan intervju ställa frågor som ett annat intervjuobjekt 

uppmärksammat, vilket bara berikar arbetet. Intervjuerna har varit löst styrda och de utfördes 

på de intervjuades arbetsplatser för att de ska vara så avslappnade som möjligt. 

   Vid alla intervjuer satt vi i inne i intervjuobjektens konferensrum och vi fördelade arbetet så 

att en person ställde frågorna och de andra två skrev ner svaren. Vi bestämde att två personer 

skulle skriva ner svaren för att vi inte skulle råka missa något viktigt intervjuobjektet sade 

under intervjun. Samtliga intervjuer tog mellan 15 och 30 minuter och direkt efter varje 

intervju har vi sammanställt allt. 

2.3.7 Metod för analys av forskningsarbete 
 
Det är speciellt i analysen av ett forskningsarbete som det är viktigt att vara medveten om sin 

egen syn på det som undersöks eftersom kvalitativ data tenderar att framläggas som att det 

inte har påverkats av forskarens perspektiv. En kvalitativ forskare kan lösa det problemet på 

två olika sätt. Forskaren kan erkänna att han/hennes unika perspektiv gör en skillnad och 

                                                 
27 Jensen, 1995.   
28 Denscombe, 2000.  
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därför försöka distansera29 sig från sin vardagliga övertygelse och inte ta ställning för eller 

mot något förrän forskningen är avslutat. Det andra sättet forskaren kan lösa problemet på är 

genom att erkänna sitt eget unika perspektiv och sedan redogöra för hur forskaren har fått det 

i forsknings arbetet. Vi har valt det första alternativet för att vi anser att det är näst intill 

omöjligt att redogöra för hur ens sociala bakgrund har förändrat forskningsarbetet och med 

tanke på att vi är tre stycken som skriver arbetet så blir det ännu svårare. 

 

Vi fortsatte vårt arbete med att dela upp data i mindre analysenheter och att kategorisera dom. 

De följande stegen för vårt arbete blev att identifiera30 samband och återkommande teman. De 

samband och återkommande teman vi syftar på är i intervjuerna och i litteraturen. Det här 

gjorde vi flera gånger för att bättre förstå vårt slutgiltiga resultat. Nästa steg i analysen var att 

utveckla ett antal generaliseringar som förklarar de tidigare sambanden och återkommande 

teman i datan. Vi avslutade vår analys av forskningsarbetet med att använda de 

generaliseringarna till att bättre förklara resultatet och utveckla vår teori. Vi har i analysen 

inte bara gått framåt utan har i många fall också fått gå bakåt. 

   Vi valde att göra på det här sättet för att arbetet skulle vara så lättöverskådligt och tydligt 

som möjligt. Det ska synas tydligt om intervjuresultatet och teorierna stämmer överens. 

 

2.4 Uppsatsens trovärdighet 

2.4.1 Tillförlitlighet 
Vi har ökat tillförlitligheten genom respondent validering vilket betyder att vi efter att ha 

avslutat våra analyser på intervjuerna visar våra resultat för de intervjuade för att få en 

bekräftelse på att vi har gjort en rättvis beskrivning och analys av intervjuobjektens svar. Vi 

har utfört vår respondent validering genom att först skicka intervjun och analysen på intervjun 

till objektet och sedan ta kontakt med intervjuobjektet för att på det sättet ta upp eventuella 

synpunkter på vårt arbete. De intervjuade hade inga negativa synpunkter på våra analyser av 

intervjuerna. 

2.4.2 Överförbarhet 
Överförbarheten kan ökas genom en så djup redogörelse av personerna i studiens kultur för att 

möjliggöra en bra bedömning av forskningen och eventuellt överföra dom till annan forskning 

                                                 
29 Denscombe, 2000. 
30 Denscombe, 2000. 
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eller miljö31. Vi ökade överförbarheten genom att inte avbryta de intervjuade utan lät dem 

fortsätta prata så länge som möjligt. Det gav oss mer information än vi egentligen behövde 

vilket är ett problem med överförbarhet.  

2.4.3 Pålitlighet 
Pålitligheten ökar man genom att man redogöra för varje del i forskningsarbetet under arbetets 

gång. Det gör man för att kollegor ska kunna granska en forskning för att säkerställa 

kvaliteten på det under arbetets gång och efter. Vi har haft flera klasskamrater och lärare som 

har gått igenom vårt arbete för att säkerställa att det utfördes med bra procedurer och att de 

olika metoderna har tillämpats korrekt. 

2.4.4 Kritisk granskning av empirisk data 
Vi anser att vi har gjort vad vi rimligen kunnat göra för att se till kvaliteten på 

forskningsarbetet ska vara så hög som möjligt. I forskningsarbeten som fokuserar på 

intervjuer och har en kvalitativ ansats kommer det alltid att råda delad mening om huruvida 

det har utförs på ett vetenskapligt sätt, den kritiken är vanlig och kommer ofta från 

kvantitativa32 forskare. Det beror på att inom kvantitativ forskning finns det inte mycket 

utrymme för tolkning och förförståelse. När vi har skrivit den här uppsatsen har vi tolkat 

mycket material och när vi har gjort det har vi använt vår förförståelse och har på det sättet 

påverkat uppsatsens resultat. Den relevanta kritiken man skulle kunna framföra är att det inte 

är tillräckligt många intervjuer för att uppnå mättnad. Då måste man tänka på att det 

forskningsarbetet ni läser har skrivits under en 10-veckors period, utöver det ska man tänka på 

att vi har skrivit en uppsats med en deduktiv ståndpunkt vilket betyder att vi redan innan vi 

hade utfört en endaste intervju hade en stark bild av resultatet vilket blev bekräftat två gånger 

till. De som blivit intervjuade är insatta och har höga positioner på sina företag vilket ska 

säkerställa deras kompetens och att de inte känner att de behöver ljuga eller dölja något för 

oss. Om ett forsknings arbete inte är trovärdigt gör det ingen nytta för någon. Därför är det 

viktigt att man redovisar för varenda del av arbetet som kan höja trovärdigheten33. Utöver det 

är det viktigt att man säkerställer att informationen man presenterar i forskningsarbete är 

korrekt. 

                                                 
 
31 Bryman, 2001.   
32 Andersson, 1979.  
33 Bryman, 2001.  
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3 Utgångspunkter 
 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av den lagstiftning och de rekommendationer revisionen 

påverkas av. Vidare beskrivs de teorier som behandlar vår problemformulering. Dessa teorier 

har hjälpt till att forma de frågor som ligger till grund för vår empiriska undersökning.  

 
 

3.1 Lagstiftning och rekommendationer  
 
Lagstiftning 

Bokföringslagen (BFL) behandlar bokföringsskyldighet för fysiska och juridiska personer. 

Bokföringslagen är en relativt generell lag som ej fördjupar sig i detaljer. Man har avsiktligt 

utformat lagen så eftersom den skall ge samtliga intressenter skydd och dessa intressenters 

skillnader förutsätter en generell lag. Man kan med andra ord se bokföringslagen som en 

ramlag 34 . Bokföringslagen hänvisar istället i stor utsträckning till god redovisningssed, 

rekommendationer samt praxis.  

 

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande 

av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter35. Lagen är mer preciserande än 

bokföringslagen och går i vissa avseenden in på detaljnivå. En anledning till det torde vara att 

lagen är avgränsad till ett mindre antal olika typer av intressenter, där skillnaderna inte är lika 

stora jämfört med alla de som BFL gäller för. Mycket har dock ändå lämnats till att fastställas 

av rekommendationer och praxis36.  I lagen anges att årsredovisningen skall upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Den skall vidare ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat37.  

 

                                                 
34 Johansson & Johansson & Pautsch, 1999.  
35 Årsredovisningslag 1 kap. § 1 
36 Johansson & Johansson & Pautsch, 1999. 
37 Årsredovisningslag 1 kap. § 2-3 
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Revisorns kompetens 

En revisor ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som 

med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet38. Revisorn ska vara godkänd 

eller auktoriserad och reglerna och utförandet av detta sköts av Revisorsnämnden. För att bli 

auktoriserad eller godkänd krävs teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska 

utbildningen omfattar minst 120 poäng vid universitet eller högskola i ämnen som 

företagsekonomi och juridik och den praktiska utbildningen består av tre års utbildning. För 

att erhålla en högre revisorsexamen krävs minst 160 poäng teoretisk utbildning samt fem års 

praktisk utbildning. Slutligen avges ett prov för revisorsexamen eller högre revisorsexamen39.        

   I ett aktiebolag måste minst en av revisorn vara auktoriserad eller godkänd revisor med 

avlagd revisorsexamen under de två senaste räkenskapsåren om tillgångarnas nettovärde 

överstiger ett gränsbelopp motsvarande 1000 gånger gällande prisbasbelopp40 (39 700 kronor 

år 2006), antalet anställda överstiger 200 eller om bolagets aktier, teckningsoptioner eller 

skuldebrev är noterade vd börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad41. 

 

Revisionens utveckling i Sverige och England 

Vi har valt att studera ett annat europeiskt lands förhållande till revisionsplikten för att kunna 

jämföra med situationen i Sverige. Anledningen till att vi har valt att studera Englands 

revisionsplikt är att England införde undantag från revisionsplikten för de minsta aktiebolagen 

så sent som 199342. Det är därför intressant att studera hur situationen utvecklades efter 

införandet av undantaget.  

 

Sverige 

Redan i 1895 års aktiebolagslag fanns ett krav på revision av aktiebolag. Revisionen såg dock 

annorlunda ut från idag och det fanns inte någon stor tillgång på revisorer. Under 1900-talet 

uppställdes fler krav på revisionen och år 1944 infördes kravet på en auktoriserad revisor om 

aktiekapitalet var minst 2 miljoner eller om bolaget var börsnoterat. I 1975 års aktiebolagslag 

övervägdes ett införande av revisionsplikt i alla aktiebolag men det ansågs då inte möjligt att 

genomföra. Anledningarna var brist på auktoriserade revisorer samt att små bolag ansågs 

                                                 
38 Aktiebolagslag 9 kap 11 § 
39 www.rn.se 
40 Lag (1962:381) om allmän försäkring 
41 Aktiebolagslag 9 kap 13 § 
42 Thorell & Norberg, 2005. 
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kunna revideras utan dessa krav och att det skulle medföra onödiga kostnader för dem43. Åtta 

år senare ansågs införandet av revisionsplikten möjligt att genomföra. Revisionsplikten, med 

krav på kvalificerad revision i alla aktiebolag, infördes 1983 med syftet att underlätta kontroll 

av företag för både ägare och myndigheter44.   

 

England 

Revisionsplikten infördes för alla aktiebolag i England 1967 och togs bort för de minsta 

aktiebolagen 1993. Gränsvärdena har höjts tre gånger sedan dess, år 1997, 2000 och 2004 och 

gränsen idag är den av EU högsta tillåtna. Det vill säga företag med max 50 anställda, 7,3 

miljoner euro i omsättning eller 3,65 miljoner euro i balansomslutning45. Undantaget från 

revisionsplikten gäller inte för publika aktiebolag samt aktiebolag som driver finansiell 

verksamhet. Aktieägare som har minst 10 % av aktiekapitalet kan kräva revision även av ett 

företag som inte har revisionsplikt. Detta är till för att skydda minoritetsägarna46.  

   I England har revisionsplikten tagits bort för småföretagen för att öka de mindre 

aktiebolagens konkurrenskraft gentemot de större aktiebolagen. Tanken är att de mindre 

aktiebolagen ska konkurrera genom att möjliggöra olika kostnadsminimeringar för 

småföretagen och där är revisionsplikten en av de kostnader som försvinner. Det här är en del 

av den nya regleringsfilosofin i England som bygger på att tvingande regler som kostar mer 

än de ger ska avskaffas eller förenklas47.  

  

En studie om England och revisionsplikten har utförts av Jill Collis48, i den undersökningen 

har Collis bland annat försökt besvara frågorna: 

 

1. Har undantaget från revisionsplikten utnyttjats? 
 

2. Hur stora besparingar har de mindre aktiebolagen gjort? 
 

3. För- och nackdelar med revision? 

 

Studien undersökte hur ett antal aktiebolag som faller under samtliga tre gränsvärden enligt 

EU: s direktiv såg på undantaget från revisionsplikten. Ett frågeformulär skickades ut till 2633 

                                                 
43 Thorell & Norberg, 2005. 
44 Thorell & Norberg, 2005. 
45 Thorell & Norberg, 2005. 
46 Thorell & Norberg, 2005. 
47 Thorell & Norberg, 2005. 
48 Collis, 2003. 
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företag och 30 % av dem besvarade frågorna. Resultatet av undersökningen visade att 58 % 

av de små aktiebolagen utnyttjade undantaget av revision. Ett av de viktigaste skälen för 

avskaffande av revisionsplikten för de mindre aktiebolagen var att minska kostnader men de 

små aktiebolagen hade svårt att ange vilka specifika summor som sparades. Av dem som 

svarade uppgavs i snitt cirka 1000 pund. De fördelar med att utföra revision som företagen 

instämde till störst del med var kontroll av redovisning och ekonomisystem, förbättrad 

trovärdighet på redovisning och mot banker, skydd mot bedrägeri samt kvalitetsförbättrad 

information. Skälen till att inte utföra revision var att företagen inte fick ut något av det samt 

kostnadsbesparing49.   

                                                 
49 Thorell & Norberg, 2005. 
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3.2 Intressentmodellen 
 

Företagets intressenter definieras av de olika organisationer, individer med mera som har ett 

utbyte med företaget. De anställda är exempelvis en intressentgrupp som värnar om sina 

rättigheter, men också om företaget som utbetalar deras löner. Företaget behöver sina 

anställda för att över huvud taget kunna bedriva sin verksamhet. Intressenterna och företaget 

befinner sig med andra ord i ett beroendeförhållande, där båda parter har ett behov av 

varandra50.  

   Intressentmodellen bygger på jämvikt mellan företaget och dess intressenter och för att 

bevara denna jämvikt bör en bidrags- och belöningsbalans skapas51. Med det resonemanget 

avses att intressenten och företaget har en beroenderelation till varandra där intressenten tar 

emot belöningar från företaget för de bidrag som denne ger. För att båda parter skall vara 

nöjda med relationen måste jämvikt råda mellan bidragen och belöningarna. Om någon part 

inte är tillfredställd ökar risken för att denne skall söka efter en annan relation där behoven 

kan tillfredställas och där jämvikt råder i större utsträckning. Jämvikt i relationen är således 

ett viktigt begrepp i intressentmodellen, varav teorin också kallas jämviktsläran52. Ett företags 

intressenter kan exempelvis grupperas enligt schemat nedan, i en cirkel kring företaget i 

centrum, där företaget och dess externa och interna intressenter har en beroenderelation till 

varandra.  
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50 Bruzelius & Skärvad, 1995. 
51 Bruzelius & Skärvad, 1995. 
52 Bruzelius & Skärvad, 1995. 

Figur 3.1 Intressentmodellen, Bruzelius & Skärvad, 1995. s.75. 
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intressenternas behov och gör dem tillfredställda får företaget mer tillbaka. Intressentmodellen 

bygger alltså på en ”ge och ta” relation. Resonemanget om bidrag och belöning kan 

sammanfattas enligt följande53: 

 

• Ett medlemskap i en organisation accepteras när intressentens aktivitet som utförs på 

något sätt resulterar i att förverkliga dennes egna personliga mål, till exempel ett 

ekonomiskt mål. 

• Intressenten tar emot belöningar från organisationen för varje bidrag den ger. 

• En organisation överlever och växer när bidragen som organisationen skapar är 

tillräckligt stora för att ge medlemmarna tillfredställande belöningar. 

• Intressenten stannar kvar i organisationen så länge som belöningarna är lika stora eller 

större än de bidrag som ges, mätt i intressentens värderingar. 

• Desto mindre tillfredställd en intressent är med belöningarna och ju större möjligheter 

denne har att tillgodose behoven på annat håll, desto större är risken att intressenten 

lämnar organisationen. 

• För att uppnå jämvikt i organisationen måste företaget ständigt ompröva balansen 

mellan bidrag och belöning. 

 

Revisionens betydelse för interna intressenter 

Ägare – Nyttan av revisionen för ägarna består främst av en kontrollfunktion. Genom 

revisorns arbete erhåller aktieägarna information om företagets status. Företagsledningen är 

utsedd av ägarna för att ta tillvara på deras intressen och därför blir revisionen ett verktyg för 

kontroll ur aktieägarnas perspektiv. I mikroföretag där ägare och företagsledningen ofta är 

samma person kan kontrollbehovet ifrågasättas. Frågan man kan ställa är varför ägaren 

behöver ett kontrollverktyg, som revisionen är, när ägarens insyn i verksamheten inte är 

bristfällig. Att kontrollera om ledningen förvaltar företaget på ett för ägaren godtyckligt sätt, 

är troligen inte av så stort behov eftersom ägaren/ägarna ofta också är ledningen i 

mikroföretag. Av den anledningen är det möjligt att revisionen ses som något onödigt direkt 

utifrån ägarnas perspektiv. 

 

Anställda – De anställda tillgodoser företagets behov av arbetskraft och företaget ersätter dem 

genom lön, god arbetsmiljö, ansvarsfullt arbete med mera. 

                                                 
53 Bruzelius & Skärvad, 1995. 
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Revisionens betydelse för externa intressenter 

Institutionella kreditinstitut - Revisionens betydelse för institutionella kreditgivare så som 

banker är enligt Birgitta Svenssons avhandling stor54. Hon menar dock att revisionen inte 

direkt används som ett verktyg för att bedöma kreditvärdigheten utan istället för att bekräfta 

ordningen i företaget. Det faktum att en godkänd revisor har satt en OK-stämpel på företaget 

har alltså stor betydelse för institutionella kreditgivare. Kreditupplysningar, ekonomiska 

rapporter och borgenärer är enligt henne dock det som i slutändan avgör om banken ger kredit 

eller ej. 

 

Leverantörer – Revisionen utgör en garanti för leverantörer ifråga om kreditvärdigheten. Ett 

medel för att avgöra om företaget kan betala sina krediter eller ej. För kunderna ligger nyttan 

istället i att försäkra sig om tillförlitliga leveranser. 

 

Kunder – Nyttan med revisionen för kunderna ligger i att försäkra sig om tillförlitliga 

leveranser. Om leverantören är ostabil finns en risk att de inte kan fullfölja leveransen på 

grund av exempelvis en konkurs.  

 

Stat och kommun - Skatteverkets nytta av revisionen är svårbedömd. Enligt en begäran om 

översyn av revisionsplikten som Svenskt näringsliv lämnade till Justitiedepartementet i juni 

2005, framkommer det att inga offentliga utvärderingar av nyttan med granskade räkenskaper 

kontra oreviderade har gjorts när det gäller skattekontrollen. Revisionen ingår inte i det 

material som ligger till grund för SKV beslut om taxering och dylikt, men revisionen kan 

dock i enskilda fall granskas vid en s.k. skatterevision55. Den löpande redovisningen är det 

som är skattegrundande och revisorn skall granska det materialet. Revisorn har också 

skyldighet att sända in orena revisionsberättelser till SKV. Därför borde revisionen fungera 

som en garanti för att den skattegrundande redovisningen är korrekt. 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Svensson, 2003 
55 Thorell & Norberg, 2005 
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3.3 Risk Management 
 

Efter att flera storföretag har fallerat genom att ta stora risker med kapital och investeringar, 

har intressenter som aktieägare och investerare börjat ställa högre krav på företagens 

riskhantering.  Det har också lett till externa påtryckningar som ställt högre krav på att 

ledningen tar ett större ansvar för att förebygga risker inom bland annat informationssäkerhet, 

miljöarbete och insiderbrott. Ett exempel på konsekvenserna av risktagning är Barings Bank 

som grundades 1762 och gick i konkurs 1995 efter vidlyftiga spekulationer av Nick Leeson. 

Han dolde förluster på hemliga konton och kunde därför fortsätta sina spekulationer tills han 

hade spekulerat bort över 10 miljarder kronor och därmed försatte banken i konkurs56.  

   Målsättningen med risk management är sammanfattningsvis att ”reducera framtida 

förluster/skador samt att minimera den totala riskkostnaden” 57. Begreppet Risk Management 

grundades i USA under mitten av 1950-talet. Industrin gick från krigs- till fredsproduktion 

och försäkringsbolagens kapacitet sjönk. Försäkringsmarknaden gick från låga självrisker till 

en ny tid med höga självrisker på gränsen till självförsäkring. Detta skapade en ny befattning 

med titeln Risk Manager och denne arbetade med förebyggande skyddsåtgärder för att 

minimera risker för företaget.  

   Det finns ett flertal definitioner av begreppet risk. Hamilton definierar risk som ”faran för 

att en slumpmässig händelse negativt skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål”.58 

Nationalencyklopedin ger en liknande definition; ”risk, i allmän betydelse att något oönskat 

skall inträffa”. Dessa ger begreppet risk en negativ innebörd. Ett alternativ till dessa 

definitioner kan vara att risk är en oberäknelig händelse som, om den inträffar, skulle ge en 

oväntad, neutral eller kanske till och med positiv effekt.  

   De externa intressenter vi fokuserat på tar alla en risk då de inleder en affärsrelation med 

företaget. Banker och leverantörer måste kunna säkra en återbetalningsförmåga framåt och ha 

ett system för att bedöma och värdera företagets betalningsmöjligheter. Reviderade 

räkenskaper ger en god bild av företagets historia och därmed också en hjälp att förutse 

framtiden. Figuren 3.1 nedan visar ett sätt att använda sig av risk management.  

 

                                                 
56 www.di.se 
57 Hamilton, 1996.  
58 Hamilton, 1996.  
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Riskanalys 

Riskanalysen lägger grunden till risk management då riskerna identifieras och värderas. 

Inledningsvis studeras statistik och data från tidigare år. Här är företagets tidigare reviderade 

räkenskaper av stor betydelse. En granskning av tidigare skador och förluster ger en 

översiktlig bild av riskmiljön. Vidare analyseras dagens risker som ger en bild av företagets 

ställning idag. En metod för att utföra en riskanalys är genom att använda sig av checklistor. 

Dessa ställer frågor som anpassas till verksamheten. Vid en kreditvärdering kan dessa frågor 

till exempel handla om tillgångar, omsättning, fast- och lös egendom och framtida mål.  

 

Policy 

Policyn handlar om att utarbeta en plan för företagets risk management. Den ska innehålla 

målsättningen för risk managementarbetet, det kan både vara interna mål som att alla ska vara 

delaktiga och informerade i riskarbetet och externa mål som att riskarbetet ska leda till bättre 

information till externa intressenter.  

 

Skyddsplan 

Skyddsplanen ska innehålla vilka åtgärder som ska genomföras för att eliminera, begränsa och 

förebygga risker.  

 

RISKANALYS 
Identifiering och värdering 

till frekvens och omfattning. 
 

SKYDDSPLAN 
Åtgärder för att eliminera 

risker, förebygga och 
begränsa skador samt 

samordning och ledning 

POLICY 
Fastlägga skyddsnivå, 

fördela befintliga resurser, 
tillföra ytterligare resurser, 

ansvarsfördelning och 
budget. 

UPPFÖLJNING 
En rimlig balans mellan 

risker och skydd. 

Figur 3.2 RM-cykeln, Hamilton, 1996. s.141. 
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Uppföljning 

Vid uppföljningen konstateras hur riskarbetet fungerat samt om några risker avtagit eller nya 

tillkommit. Här följs också balansen mellan risker och skydd upp. Det kan visa sig att arbetet 

med att skydda sig från riskerna kostat mer pengar och resurser än vad det behövts i relation 

med riskerna.  

 

Revisionsbyråernas Risk Management 

För revisionsbyråerna har informationssäkerhet och risk management blivit en stor del av 

arbetet och tjänsterna de erbjuder. Nedan följer en kort beskrivning av dessa tjänster från ”The 

Big Four”59; Ernst & Young, KPMG, Deloitte och Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  

 
Ernst & Young60 
 

• ”Rätt riskhantering och välstrukturerade säkerhetsrutiner kan utgöra skillnaden mellan vinnare 

och förlorare i näringslivet. Förtroendet inte minst hos investerare ökar i takt med att riskerna 

kontrolleras.” 

 

• ”I dag utsätts företag för hård granskning av externa intressenter som lagstiftare och 

investerare. Kraven på effektiva kontrollsystem ökar och koder för god corporate governance 

utvecklas världen över.” 

 

KPMG61 
 

• ”Vi arbetar för att säkerställa tillgängligheten, riktigheten och sekretessen i våra klienters 

informationssystem med ett speciellt fokus på organisationens affärsprocesser. Genom 

kunskap, praktiska erfarenheter och specialistkompetens hjälper vi till att identifiera och 

hantera risker inom IT-området hos både nationella och internationella kunder.” 

 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers62  

 

• ”Under senare år har frågan om riskhantering fått ökat genomslag. En stark drivkraft är de 

förtroendekriser som drabbat både det amerikanska och europeiska näringslivet. Som en följd 

har de formella kraven på hur företagen styrs ökat.” 

 

                                                 
59 www.wikipedia.org. De fyra största internationella revisionsbyråerna.   
60 www.ey.se 
61 www.kpmg.se 
62 www.pwc.se 
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• ”Framgångsrik riskhantering bygger alltid på ett helhetstänkande. Kvaliteten, säkerheten och 

effektiviteten i organisationens interna processer ökar och organisationen skyddas mot 

obehöriga dataintrång. Dessutom stärks kundernas och intressenternas förtroende för företaget 

och varumärket. Sammantaget bidrar en strukturerad riskhantering till att öka värdet på 

verksamheten.” 
 
Deloitte63  
 

• ”Vi hjälper till att etablera en strukturerad och effektiv metod för företagsomfattande 

riskhantering – Enterprise Risk Management. Fördelarna är bland andra: lägre 

kapitalkostnader, lägre försäkringskostnader, förbättrade beslutsunderlag och ökad 

riskmedvetenhet.” 

3.4 Kvalitets- och informationsteori 
 

• ”Kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar.”64 

 

• ”Information; generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former+,65 

 

Ett argument för att behålla revisionsplikten för även mindre företag är att de reviderade 

räkenskaperna ger en kvalitetsstämpel på företaget. Revisionen kan därför användas i 

kommunikationen till externa intressenter för att ge en rättvis bild av företagets ställning och 

en chans att se dess utvecklingsmöjligheter. Alla organisationer har någon form av ömsesidigt 

beroende med sin omgivning och de beslut som fattas påverkas därför av utomstående 

aktörer. För att maximera nyttan för både det egna företaget och de externa intressenterna 

krävs ett fungerande informationsflöde mellan organisationen och dess omgivning66. Detta 

visas i figur 3.2 nedan.   

 

 

 

 

 

                                                 
63 www.deloitte.se 
64 Bergman & Klefsjö, 1995. 
65 Nationalencyklopedin 
66 Junghagen, 1998. 
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Revisionsbyråer erbjuder ofta tjänster inom informationssäkerhet. Ett exempel är Deloitte som 

beskriver information och informationsbehandling som ”tillgångar som har ett värde och 

måste skyddas på rätt sätt”. Enligt dem är informationssäkerhetens uppgift att skydda 

affärskänslig information, förhindra avbrott, minimera effekter av eventuella avbrott samt att 

hantera och förebygga incidenter67. 

    

Enligt Crosby finns det fyra grundläggande begrepp för kvalitetsarbetets filosofi, han kallar 

dessa de ”absoluta kraven”68. Det första begreppet handlar om att kvalitet inte definieras som 

”bra” utan genom att det uppfyller specifikationer. Det andra handlar om att kvalitet uppnås 

genom förebyggande verksamhet, inte bedömningar. Det tredje begreppet innebär att 

kvalitetsarbetets standard är felfrihet, inte kvalitetsnivåer som är acceptabla. Det sista och 

fjärde absoluta kravet är att kvalitet inte mäts med index utan genom priset för avvikelser.  

Detta går att implementera på betydelsen av revisionen. Revisorn själv måste enligt 

revisorslagen (2001:883) upprätthålla god revisorssed, opartiskhet och självständighet. För 

utförandet av revisionen finns också ett antal regler och specifikationer som måste följas för 

en godkänd revision. Detta uppfyller det första kravet på kvalitet. Det andra kravet om 

förebyggande verksamhet kontrolleras också vid revisionen då den utgår från verksamheten 

under året och inte på en bedömning. Det tredje kravet för att uppnå kvalitet handlar om 

felfrihet, en revision är antingen med eller utan anmärkning, det finns inga mellannivåer. Det 

sista kravet på kvalitet är att det mäts genom priset för avvikelser. Priset som företaget får 

betala för avvikelser i kvaliteten kan vara samarbetssvårigheter med omgivningen; de externa 

intressenterna.  

                                                 
67 www.deloitte.se 
68 Crosby, 1990.  

ORGANISATIONEN 
 
INFORMATION MOTTAGEN 
FRÅN OMGIVNINGEN 

 
 
 
STRATEGISKT ARBETE 

OMGIVNINGEN 
 
INFORMATION TILLGÄNGLIG 
I OMGIVNINGEN FRÅN 
EXTERNA AKTÖRER 
 
 
INFORMATION ÖVERFÖRD 
FRÅN ORGANISATIONEN 
 
 

Figur 3.3 En strategisk modell; utbyte mellan organisation och omgivning, 
Fisher, 1993. s.16 
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3.5 Leverantörer – Icke institutionella kreditgivare 

För att täcka leverantörernas perspektiv kontaktade vi Svenskt Näringsliv. De 

rekommenderade rapporten som vi använt oss av i tidigare delar av uppsatsen, 

”Revisionsplikten i små aktiebolag” av Thorell och Norberg, skriven på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv, för att få en översikt över leverantörernas perspektiv. Vi använder oss av denne 

typ av källa inom detta område då det är svårt att få en överblick över leverantörernas syn 

genom intervjuer på grund av storleken och omfattningen i gruppen leverantörer.   

 

Enligt en avhandling av Birgitta Svenssons använder sig leverantörer sällan av reviderade 

årsredovisningar vid kreditbedömningar utan de använder sig i större utsträckning av 

kreditupplysningar. Kreditupplysningarnas data kommer från betalningsanmärkningar och det 

aktuella företagets årsredovisning. Det faktum att leverantörerna inte direkt använder sig av 

årsredovisningen i kreditbedömningsprocessen är med andra ord inte samma sak som att 

leverantörerna inte har någon nytta av revisionen, just av den anledningen att en 

kreditupplysning bygger på årsredovisningen69. Ett måste för att använda kreditupplysningar 

som ett verktyg är att årsredovisningarna offentliggörs, dessutom skulle kvaliteten i 

årsredovisningarna minska utan en lagstadgad revisionsplikt70. Eftersom icke institutionella 

kreditgivare som leverantörer är helt beroende av information från kreditupplysningar är de 

också känsliga för tillgången på sådan information. Därför har de, enligt Thorell och Norbergs 

rapport ett starkt intresse av offentligt reviderade årsredovisningar. Författarna till rapporten 

ställer sig dock tveksamma till årsredovisningens vikt i kreditupplysningen och tror ej att de 

är helt avgörande71. De påstår istället att betalningsanmärkningarna förmodligen har större 

värde för de icke institutionella kreditgivarna och att sådana upplysningar inte har någon 

koppling till om de är offentligjorda eller reviderade. 

 

Thorell och Norbergs rapport kommer fram till den slutsatsen att revisionsplikten har en 

marginell betydelse för leverantörerna. Det bekräftas enligt dem genom att flertalet länder och 

bolagsformer i Sverige inte har någon revisionsplikt och när det är motiverat med en revision 

kommer företagen själva välja att genomföra en sådan. 

 

                                                 
69 Thorell & Norberg, 2005. 
70 Thorell & Norberg, 2005. 
71 Thorell & Norberg, 2005. 
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Figur 3.4. Egen modell. 

3.6  Informationsbehovets uppfyllelsegrad 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån våra utgångspunkter problemet för företagen att uppfylla 

informationsbehovet utifrån tre faktorer som alla påverkar graden av informationsbehovets 

uppfyllelsegrad. Dessa tre faktorer är regelsystemet, kvaliteten och intressenterna. Beroende 

av kontext påverkar hänsynen som de kräver utbudet av information i redovisningen. 

Faktorerna styr arbetet och utformningen av redovisningen, och vid ett avskaffande av 

revisionsplikten bör ännu större hänsyn tas till dem, eftersom man då inte har någon 

lagstadgad revision som kan bidra med att uppfylla intressenternas informationsbehov. Därför 

ser vi vid en eventuell ändring av revisionsplikten mikroföretagens problem att uppfylla 

intressenternas krav utifrån de tre faktorerna som måste beaktas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Regelsystem. Redovisningen styrs av lagar och regler som antingen är tvingande eller 

frivilliga. Redovisningen är sammanfattningsvis till för att ge en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat72 och måste därför följa de lagar som styr detta. Det 

påverkar den information redovisningen kan tillhandahålla.   

• Kvalitet. En hög kvalitet på företagets information genom revision stärker företagets 

ställning gentemot externa intressenter. Kvaliteten fungerar som en indikation på 

företagets seriositet och underlättar för intressenterna att förstå och följa 

redovisningen. 

• Intressenterna. Företaget skall med redovisningen förse intressenterna med 

information. Olika intressenter är intresserade av skilda typer av information och 

                                                 
72 Årsredovisningslag 1 kap. § 2-3 
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kräver därför olika typer av information. Regelsystemet och kvaliteten påverkar vilken 

information som tillgodoses med redovisningen och regelsystemen och den påverkar 

intressenterna. Beroende på kontexten täcker faktorerna och därmed redovisningen 

olika delar av intressenternas informationsbehov. 

 

Vi kan se faktorerna ur ett perspektiv där målet är att tillgodose intressenternas 

informationsbehov. Regelsystemet är fixerat och likaså intressenten, men intressenternas 

cirklar är placerade olika. Kvaliteten är helt upp till organisationen själv att utforma och kan 

placera cirkeln där de behagar. Problemet uppstår där regelsystemet och kvaliteten inte täcker 

intressentens informationsbehov. Det som missas genom anpassningen till de andra faktorerna 

måste på något sätt kompletteras för att ge intressenten det denne har behov av.  

3.7 Kapitelsammanfattning 
 
Redovisning innebär att man bokför och registrerar alla ekonomiska affärshändelser som sker 

inom företaget. Bokföringsskyldigheten bestäms av bokföringslagen och omfattar bland annat 

aktiebolag. Alla aktiebolag måste genomgå en revision. En revision innebär att en oberoende 

part granskar en organisations bokföring och förvaltning. Revisionen får då funktionen av en 

kvalitetssäkring, en indikator på att allt är i sin ordning, för alla de som har intressen i 

organisationen. Vanligtvis brukar en revision genomföras en gång om året efter 

organisationens bokföringsårs slut. I England har de tagit bort revisionsplikten för att öka de 

mindre aktiebolagens konkurrenskraft gentemot de större aktiebolagen. Tanken är att de 

mindre aktiebolagen ska konkurrera genom att möjliggöra olika kostnadsminimeringar för 

småföretagen och där är revisionsplikten en av de kostnader som försvinner. Revisionsplikten 

togs bort. Utgången där blev enligt en undersökning att 58 % av de tillfrågade företagen valde 

att inte revidera. 

   Företagets intressenter definieras av de olika grupper, individer med mera som har ett utbyte 

med företaget och tillsammans utgör de organisationen. Intressentmodellen bygger på jämvikt 

mellan företaget och dess intressenter och för att bevara denna jämvikt bör en 

bidrags/belöningsbalans skapas. Med det resonemanget avses att intressenten och företaget 

har en beroenderelation till varandra där intressenten tar emot belöningar från företaget för de 

bidrag som hon/han ger. Genom att man tillgodoser intressenternas behov och göra dem nöjda 

får företaget själv mer tillbaka. Intressentmodellen bygger alltså på en ”ge och ta” situation. 
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   Enligt Crosby finns det fyra grundläggande begrepp för kvalitetsarbetets filosofi, han kallar 

dessa de ”absoluta kraven”73. Det första begreppet handlar om att kvalitet inte definieras som 

”bra” utan genom att det uppfyller specifikationer. Det andra handlar om att kvalitet uppnås 

genom förebyggande verksamhet, inte bedömningar. Det tredje begreppet innebär att 

kvalitetsarbetets standard är felfrihet, inte kvalitetsnivåer som är acceptabla. Det sista och 

fjärde absoluta kravet är att kvalitet inte mäts med index utan genom priset för avvikelser.  

   Problemet med, att för företagen, uppfylla informationsbehovet ser vi utifrån tre faktorer 

som alla påverkar graden av informationsbehovets uppfyllelsegrad. Dessa tre faktorer är 

regelsystemet, kvaliteten samt intressenterna och beroende på kontext så påverkar hänsynen 

som de kräver utbudet av information i redovisningen. Faktorerna styr arbetet och 

utformningen av redovisningen och vid ett avskaffande av revisionsplikten bör ännu större 

hänsyn tas till dem, eftersom man då inte har någon lagstadgad revision som kan bidra med att 

uppfylla intressenternas informationsbehov. 

   Efter att flera storföretag har fallerat genom att ta stora risker med kapital och investeringar, 

har intressenter som aktieägare och investerare börjat ställa högre krav på företagens 

riskhantering. Målsättningen med risk management är sammanfattningsvis att ”reducera 

framtida förluster/skador samt att minimera den totala riskkostnaden” 74 . Riskanalysen 

lägger grunden till risk management då riskerna identifieras och värderas. I riskanalysen är 

företagets tidigare reviderade räkenskaper av stor betydelse. Vidare analyseras dagens risker 

som ger en bild av företagets ställning idag. Policyn handlar om att utarbeta en plan för 

företagets risk management. Vidare görs en skyddsplan och uppföljning. 

   Enligt Svenskt Näringslivs rapport har revisionsplikten en marginell betydelse för 

leverantörerna. Det huvudsakliga verktyget för dem i kreditbedömningsprocessen är 

kreditupplysningar som grundar sig på data från betalningsanmärkningar och årsredovisningar, 

men enligt dem så har det senare en mycket större betydelse. 

 

 

 

                                                 
73 Crosby, 1990.  
74 Hamilton, 1996.  
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4 Empiri 
 
 
I detta avsnitt presenterar vi den empiri vi samlat in genom fyra intervjuer. Intervjuerna 

utfördes med representanter från två banker, en revisionsbyrå samt Skatteverket. De 

presenteras var för sig uppdelade i frågeställningen revisionens betydelse idag samt 

revisionspliktens framtid. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av respondenternas svar. 

En förteckning av frågorna vi ställt finns i bilaga.  

 
 

4.1 Respondenter 
 
Namn  Befattning/Arbetsområde  Företag 
Matts Back  Bankdirektör kredit- och kvalitetskontroll Nordea 
Per Jansson  Ställföreträdande kreditchef  Handelsbanken 
Carl Niring  Auktoriserad revisor, partner  Lindebergs Grand Thornton 
Torbjörn Gustavsson Rättsliga frågor inom redovisning  Skatteverket 
 

4.2 Nordea 
 
Revisionens betydelse idag 

Matts Back är bankdirektör på Nordea vid avdelningen Kredit- och Kvalitetskontroll. Han 

anser att reviderade räkenskaper har mycket stor betydelse då det är det enda objektiva 

underlaget att gå på för att se företagets framtid. För att ge företagskrediter måste man kunna 

få en uppfattning om företagens återbetalningsförmåga framåt. De reviderade räkenskaperna 

ger förvisso en bild av hur företagets situation ser ut bakåt i tiden men är det enda att gå på för 

att få en bild av framtiden. Banken måste få någon form av säkerhet då de ofta lånar ut stora 

belopp till företagen.  

   En annan del som är viktig vid kreditgivning är säkerheter i fast och lös egendom. Det är 

oftast inga problem med fast egendom men lös egendom är i behov av faktiska värderingar 

och avskrivningar som syns i den ekonomiska redovisningen.  

   Matts ger ett exempel där en kund presenterade sitt företags situation med en budget som 

innehöll bland annat framtida investeringar och omsättning. Kunden förutsåg sin marginal till 

9 % men historiskt sett hade företaget en högsta marginal på 5,2 % och skulle antagligen ha 

svårt att uppnå den budgeterade marginalen. Detta ger en bild av hur svårt det är att utvärdera 

ett företags återbetalningsförmåga utan att ha en redovisning att gå på.  
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Revisionspliktens framtid 

Banken måste få någon form av avstämning och löpande redovisning för att kunna ge 

krediter. Den löpande redovisningen fyller också funktionen att kunna göra uppföljningar 

samt se var problemet i företaget ligger. Matts anser att de reviderade siffrorna ligger till 

grund för verksamhetsvärderingen men ett alternativ till revisionen som också ger en 

kvalitetssäkring vore helt okej. Sammanfattningsvis är årsredovisningen och den löpande 

redovisningen mycket betydelsefull. 

   Revisorer ger siffror en ytterligare betydelse genom sin professionalism. Matts anser dock 

inte att det är ett måste att revisionen utförs av en auktoriserad revisor. En redovisningsbyrå 

kan antagligen ge en lika bra kvalitetssäkring som den auktoriserade revisorn. Revisorn är 

ofta till stor hjälp då många företag sköts av människor helt utan ekonomisk bakgrund. 

Revisorer, redovisningskonsulter och banker utgör en viktig del i många företags kontaktnät.  

 

4.3 Handelsbanken 
 

Revisionens betydelse idag 

Per Jansson arbetar som ställföreträdande kreditchef på Handelsbanken. Han anser att det 

finns fler sätt att värdera kreditvärdigheten hos företag. Ett sätt är att värdera mjuka och hårda 

fakta hos kredittagaren för att kunna se finansiella påfrestningar och eventuell motståndskraft. 

Mjuka fakta handlar mycket om egen bedömning och hård fakta kan verifieras av siffror.  

   Det är till stor betydelse att någon relativt oberoende med auktorisering har synat och 

värderat företagets siffror. Reviderade siffror är viktiga då de ger större säkerhet. Per Jansson 

jämför med andra länder utan bra juridisk struktur och affärslivskultur. Om företag i dessa 

länder vill göra affärer med Handelsbanken är det mycket viktigt att en av de större 

revisionsbyråerna synar räkenskaperna och kan sätta sin godkändstämpel på företaget, för att 

en affärsrelation ska kunna uppstå.  

   Behovet av en revision vid kreditbedömning hos mindre företag beror till stor del på 

företagets struktur och engagemang. I mikroföretag är ofta ägare och företaget samma sak och 

det räcker då att ägaren bedöms. Det betyder dock inte att revision är oviktig.  
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Revisionspliktens framtid 

Bedömningen av kreditvärdighet som görs av en oberoende tredje part genom vidimering av 

siffermaterialet ger en bra beslutsgrund. Dock kan revisionen inte ses som en sanning då det 

är företaget som lämnar uppgifterna och felaktigheter i räkenskaper alltid kan uppstå trots 

revision. Revisionen fyller också den funktionen att det finns en tredje part att ”hänga ut” vid 

felaktigheter.  

   Per Jansson menar att det även i andra fall är givande att be någon annan titta igenom 

uppgifter och fakta. Han ger värdering av fastigheter som ett exempel. Förutom egen 

värdering och mäklarens värdering är det bra att låta någon som inte är inblandad i 

affärsprocessen och inte har något vinstsyfte, ge sin värdering av fastigheten för att få en så 

sanningsenlig värdering som möjligt.  

   Kreditvärdering är en process som kräver både ämneskunskaper och personliga egenskaper 

och erfarenheter. De viktigaste, enligt Per Jansson, visas i modellen 4.1 nedan: 

 
 

    
Modell 4.1. Egen modell. Kreditvärdering enligt Per Jansson, Handelsbanken. 

 
 
 

 
KREDITVÄRDERING 

Filosofi 
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4.4  Lindebergs Grant Thornton 
 

Revisionens betydelse idag 

Carl Niring är auktoriserad revisor på Lindebergs Grant Thornton och har arbetat med 

revision i 12 år. Han anser att de flesta mikroföretagen inte har några externa långivare, därför 

är det egentligen bara leverantörer och Skatteverket som har ett intresse i årsredovisningen. 

Leverantörerna brukar dock inte bry sig så mycket om den heller. Banker ringer mycket sällan 

till revisionsbyråer och frågar om de reviderade räkenskaperna. De har antagligen den 

kompetensen i den egna organisationen och anser att de kan sköta kontrollen själva. Därför 

kommer en borttagning av revisionsplikten inte göra någon större skillnad för intressenterna.  

   Många mikroföretag får ett större mervärde av revisionen än stora företag som ofta har 

kompetensen inom organisationen. Ett alternativ till kravet på godkänd eller auktoriserad 

revisor är att till exempel redovisningskonsulter får sköta revisionen. Detta innebär dock 

antagligen en kvalitetsförlust då kompetensen skiljer sig mycket bland 

redovisningskonsulterna, menar Carl Niring. 

 

Revisionspliktens framtid 

Inom tre år kommer revisionsplikten att försvinna för mindre företag, tror Carl Niring. Några 

kommer att fortsätta med revisionen ändå, andra inte. Skattebetalningsmoralen i Sverige är 

relativt dåligt och många kommer att passa på att inte göra rätt för sig om kontrollen tas bort. 

Detta kommer att leda till att större resurser läggs på kontroller av skattebetalning eller att 

schablonskatter införs. Det kan mycket väl bli en smärtsam övergångsperiod.  

   På Lindebergs känner de sig inte hotade av förslaget om borttagande av revisionsplikt för 

mikroföretag. De kanske drabbas något på kort sikt men ej i längden. Något som skulle 

underlätta vore om revisorn skötte både bokföring och revisionen i framtiden, vilket inte är 

tillåtet idag. Förslaget kommer inte att underlätta situationen för mikroföretagarna, ett bättre 

alternativ vore att se över och förenkla skatter och avgifter. Förslaget handlar mycket om 

politik där man vill vinna röster genom att ”ta bort den dyra revisorn”, vilket kanske inte är 

det bästa alternativet till förbättring för mikroföretagarna. Carl Niring anser inte att 

revisorernas arvode är högt relativt sett. För mikroföretag kostar revisionen ungefär tio till 

femton tusen kronor per år jämfört med hjälp med bokföringen som kan kosta femton tusen 

kronor per månad. 
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   I England har gränserna för revisionsplikten flyttats uppåt och Lindebergs kontor där har 

inte märkt av någon försämring för revisionsbyråerna, däremot utför de nästan ingen revision 

alls. Den internationella aspekten på Sveriges revisionsplikt är varför man gör en revision då 

ägaren i princip är den enda intressenten.  

   Andra intressenter som lätt glöms bort i debatten är aktieägarna vilket är den viktigaste 

intressenten och den som har störst intresse av revisionen. Även anställda har en trygghet i att 

veta att arbetsgivaren sköter inbetalningen av skatter och arbetsgivaravgifter på rätt sätt. De 

som kommer att fuska med skatter och dylikt då de inte är kontrollerade på samma sätt kan 

klara sig på kort sikt men på lång sikt kan det stå dem mycket dyrt. En annan situation där 

revisionen är viktig är vid försäljning av företag. Om det krävs en kontroll av de tre senaste 

årens reviderade årsredovisningar och inga finns är det svårt att hitta alternativ. I många 

mindre företag är ägarna duktiga på sin bransch men totalt okunniga inom ekonomi och 

okunniga inom redovisning. De tror ofta att de klarar sig själva men inser motsatsen då de 

sitter med siffrorna i slutet av året. Revisionen är både ett sätt att ”håller dem på den smala 

vägen” och en stor hjälp för att företaget ska överleva. ”I många fall beror lagbrott mer på 

okunnighet än uppsåt att begå brott.” 

 

4.5 Skatteverket 
 

Revisionens betydelse idag 

Torbjörn Gustavsson arbetar på Skatteverket med rättsliga frågor inom redovisning, i 

Stockholmsregionen. Han anser att frågan om borttagning av revisionsplikten för mindre 

företag uppmärksammades främst i rapporten från Svenskt Näringsliv och inte direkt från 

myndigheternas håll. Att frågan uppstod handlar mycket om att EU-anpassa svensk lag och 

därmed ta bort den konkurrensnackdel som det kan innebära. Torbjörn Gustavsson tar upp 

exemplet England där nu cirka 90 % av företagen inte har något krav på revision.  

   Företagets redovisning och slutliga vinst eller förlust utgör underlaget för beskattning och 

det är mycket viktigt för Skatteverket att få ett korrekt underlag. Revisorns roll är att under 

årets slut granska och göra eventuella ändringar i företagets årsredovisning. Det är vanligt att 

det är små ändringar som behöver justeras och rättas till och detta kan göras i samarbete 

mellan revisor i företag utan att revisorn behöver göra en oren berättelse. Slarvfel och 

missuppfattningar kan rättas till innan revisionsberättelsen ges. Revisorns arbete ger en 

garanti för beskattning om revisionen utförs som det är tänkt.  
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   Företag använder sig ofta även av en bokföringsbyrå som sköter bokföringen. De har en 

annan roll än revisorn då de egentligen bara utför vad företaget vill. Revisorn ska vara 

oberoende och har press på sig att följa reglerna då till exempel Skatteverket anmäler revisorn 

till Revisorsnämnden om de upptäcker att revisorn missat fel. Detta skapar en press på 

revisorerna och deras förhållande till företagen är ett tvåpartsförhållande. Den auktoriserade 

revisorn har också en större och djupare förståelse för bokföring och redovisning. Kostnaden 

för att anlita en bokföringsbyrå är ofta ungefär densamma per månad som revisorn tar per år, 

runt 10 000 kr. Revisionen är också användbar för andra externa intressenter vid till exempel 

kreditgivning men det handlar också mycket om företagets presenterar sin verksamhet, 

lönsamhet och seriositet.  

 

Revisionspliktens framtid 

Gör egentligen ingen skillnad för Skatteverket. Deklarationen kommer ändå in med 

beskattningsunderlag. Dock är det kanske större risk att underlaget är felaktigt. Skatteverket 

är en statlig myndighet och ”har de resurser som finns” och kommer därför inte att kunna 

utföra fler kontroller i någon vidare mening. Risken är alltså att skatteunderlaget kan minska 

och bli sämre. I nuläget är det mer ordning och reda. Det är därför värdefullt att 

revisionsplikten finns kvar. Aktiebolag bör ha större krav på sig än till exempel handelsbolag 

då deras ägare har ett personligt ansvar. I aktiebolag stannar till exempel leverantörsskulder 

kvar i företaget även om de inte kan betalas. Revisionsplikten ger en större trygghet i att det 

sköts.   
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4.6 Kapitelsammanfattning 
 
 
 
Här presenteras en sammanställning av respondenternas svar. 

REVISIONENS 
BETYDELSE 
IDAG 

� Kvalitetssäkring 
� Objektivt 

underlag 
� Säkerhet 
� Bild av 

företagets 
bakgrund 

� Avstämning 
� Uppföljning 
� Ger siffrorna 

ytterligare 
betydelse 

 

� Godkänd-
stämpel 

� Oberoende 
granskning 

� Säkerhet 
� Beslutsgrund 
 

NORDEA HANDELSBANKEN LINDEBERGS SKATTEVERKET 

� Kvalitetssäkring 
� Trygghet för 

aktieägare och 
anställda 

� Håller företag på 
”den smala 
vägen” 

� Korrekt underlag 
� Oberoende 

granskning 
� Garanti för 

beskattning 
� Ordning och reda 

OM 
REVISIONS-
PLIKTEN TAS 
BORT OCH 
FÖRETAG 
VÄLJER ATT 
INTE HA 
REVISION 

� Siffrorna 
mindre 
betydelse 

� Svårare att hitta 
var problemet 
ligger 

� Inget att gå på 
för bild av 
framtiden 

� Minskat 
kontaktnät 

� Minskad 
säkerhet 

� Mer granskning 
av struktur och 
engagemang 

� Räcker att 
ägaren bedöms 

� Revisionen kan 
ändå ej ses som 
sanning 

� Ej tredje part att 
”hänga ut” 

� Kvalitetsförlust 
� Ej större skillnad 

för intressenterna 
� Använder 

kompetensen i 
egna företaget 
istället 

� Mer 
skattesmitning 

� Större risk för 
felaktigt 
skatteunderlag 

� Skatteunderlaget 
minskar och blir 
sämre 

� Mer fokus på 
företagets 
presentation av 
sin verksamhet, 
lönsamhet och 
seriositet 
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5 Analys 
 
 
 
Kapitlet innehåller analyser av genomförda intervjuer baserat på de teorier vi utgått från och 

är därför uppdelat efter dessa valda teorier. I analysen kopplar vi ihop våra utgångspunkter 

med empirin och analyserar de svar vi fått fram.  

 
 

5.1 Respondenter 
 
Namn  Befattning/Arbetsområde  Företag 
Matts Back  Bankdirektör kredit- och kvalitetskontroll Nordea 
Per Jansson  Ställföreträdande kreditchef  Handelsbanken 
Carl Niring  Auktoriserad revisor, partner  Lindebergs Grand Thornton 
Torbjörn Gustavsson Rättsliga frågor inom redovisning  Skatteverket 
 

5.2 Analys utifrån Risk Management 
 

Risk Management handlar om att genom förutseende och planering minska risken för skador 

samt att hålla nere kostnaderna för skador om de ändå uppstår. En typ av skada är minskad 

anseende och försämring av trovärdigheten. En förlust i trovärdighet leder till minskat 

förtroende från intressenterna och utan detta förtroende är det svårt för företaget att 

överleva. ”Förtroendekapital väger lika tungt som företagets produktionskapital.75”  

   Våra intervjuer har handlat mycket om vad det är som gör att de externa intressenterna får 

förtroende nog att vilja ta risken att investera och samarbeta med ett företag. Båda personerna 

som vi intervjuade från bankerna anser att reviderade räkenskaper har mycket stor betydelse 

vi kreditbedömning. Enligt Matts Back utgör de det enda objektiva underlaget och ger 

siffrorna en ökad betydelse. Per Jansson anser att de ger en större säkerhet och en 

godkändstämpel då en revisionsbyrå har granskat dem. Vid mindre företag anser Per Jansson 

att behovet av en revision vid kreditbedömning beror på företagets struktur och engagemang. 

Ofta är ägaren och företaget samma sak och det räcker då att ägaren bedöms.  

   I intervjuerna med Carl Niring fick vi fram att de anser att kreditgivare sällan ringer till 

revisionsbyrån och frågar om revisionen. Kreditgivarna har antagligen kompetensen i det 

egna företaget och väljer att använda denne för sin riskanalys och skyddsplan. På Skatteverket 

                                                 
75 Hamilton, 1996.  
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anser man att risken för skattesmitning kommer att öka vid en borttagning av revisionsplikten 

för mindre företag. Carl Niring anser att detta kommer att leda till att större resurser läggs på 

kontroller av skattebetalning, något som dock Skatteverket motsätter sig då de inte har 

resurser att lägga på en utökad kontroll. Torbjörn Gustavsson anser att Skatteverket inte har 

någon möjlighet att ändra sin riskpolicy genom att tillföra ytterligare resurser, då dessa inte 

existerar.  

 

De fyra största revisionsbyråerna erbjuder alla tjänsten risk management och hävdar att 

förtroendet hos investerarna ökar i takt med att riskerna kontrolleras och företag utsätts för 

hård granskning av lagstiftare och investerare 76  och att riskarbetet har fått allt större 

genomslag på grund av förtroendekriser och att det stärker intressenters förtroende för 

företaget och varumärket77.  

 

5.3 Analys utifrån Intressentmodellen 
 

Alla organisationer är i behov av någon form av ömsesidigt beroende med sin omgivning78. 

För att kunna erhålla något måste företaget ha något att erbjuda tillbaka samt kunna ge den 

andre parten en säkerhet. I intressentmodellen ingår flera teorier som risk management, 

kvalitetsteori samt informationsteori. Dessa tar vi upp för sig i detta kapitel.  

   Vi har genom våra intervjuer fått det konstaterat att revisionen är viktig vid bedömningar 

om företagets ställning men att det också är viktigt att företaget kan presentera sig väl och 

visa upp struktur, ordning och engagemang, enligt Per Jansson, samt hur företaget presenterar 

sin verksamhet, lönsamhet och seriositet, menar Torbjörn Gustavsson på Skatteverket.  

   Vi har valt att endast ta upp några av de externa intressenterna. Carl Niring tar upp 

intressenter som lätt glöms bort i debatten, nämligen aktieägare och anställda. Aktieägarna är 

enligt Carl Niring den som har störst intresse av revisionen då den har investerat i företaget. 

Anställda har en trygghet i att revisionen utförs på rätt sätt, menar Carl Niring, då de kan 

känna en större säkerhet i att veta att företagets sköts lagligt och avtalsenligt.  

 

                                                 
76 www.ey.se 
77 www.pwc.se 
78 Junghagen, 1998. 
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5.4 Analys utifrån kvalitets- och informationsteori 
 

Kvalitets- och informationsteori handlar i detta fall om informationsutbytet och 

kommunikationen mellan företag och intressent och hur informationen som utbyts kan 

bearbetas för att innehålla kvalitet. Informationen är i detta fall revisionen och frågan är om 

den kan betraktas som en kvalitetsstämpel. Enligt Birgitta Svensons avhandling79 används 

revisionen inte direkt som ett verktyg för att bedöma kreditvärdigheten utan snarare för att 

bekräfta ordningen i företaget. Enligt Matts Back är de reviderare räkenskaperna det enda 

objektiva underlaget att gå på för att se företagets framtida återbetalningsförmåga och att 

revisionen ger en mycket betydelsefull kvalitetssäkring. Per Jansson är av samma uppfattning 

och menar också att revisionsbyråerna sätter en form av godkändstämpel på företaget. Han 

menar dock att revisionen inte kan ses som en sanning då det ändå är företaget som lämnar ut 

uppgifterna. Sammanfattningsvis anser bankerna att revisionen ger en kvalitetsstämpel men 

att den aldrig kan vara pålitlig till 100 %. Skatteverket anser att företagets redovisning utgör 

underlaget för skatteberäkning och revisorns arbete ger en garanti på kvalitet om det sköts 

som det ska.  

 

Vi har även ställt frågan om det kan finnas något möjligt alternativ till kravet att en 

auktoriserad eller godkänd revisor måste utföra revisionen. Matts Back anser inte att det är ett 

måste att revisionen utförs av en auktoriserad revisor utan att en redovisningsbyrå kan ge en 

lika bra kvalitetssäkring. Carl Niring menar också att ett alternativ kan vara möjligt men tror 

att det leder till en kvalitetsförlust då kompetensen skiljer sig mycket mellan olika 

redovisningsbyråer och konsulter. Samtliga respondenter anser dock att revisorn fyller en 

större funktion än bara som granskare av redovisningen. Matts Back menar att många företag 

sköts av personer utan ekonomiska kunskaper och att revisorn ger hjälp och utgör en viktig 

del i företagets kontaktnät. Carl Niring anser samma sak och att revisorn både är ett sätt att 

kontrollera att företaget sköts lagligt och en stor hjälp för att företaget ska överleva. I många 

fall beror lagbrott mer på okunnighet än uppsåt att begå brott. Enligt Per Jansson är det alltid 

givande att be en ytterligare part att titta igenom information. Torbjörn Gustavsson anser att 

revisorns oberoende och tvåpartsförhållande till företaget samt större och djupare förståelse 

för företaget är till stor hjälp för företaget.  

 

                                                 
79 Svensson, 2003.  
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5.5 Analys utifrån intressenternas perspektiv 
 
Den lagstiftning som behandlar bokföring, redovisning och revision är utformad för att ge 

intressenter skydd genom att bland annat ge företag ramar och regler för hur dess offentliga 

information ska uppföras och redovisas. Det ska vara lätt att få en översikt av företagets 

ställning genom den överskådliga informationen.  

   Enligt Svenssons 80  avhandling är det viktigaste verktyget vid kreditbedömningar inte 

revisionen utan istället görs kreditupplysningar. Detta menar även Per Jansson som anser att i 

mikroföretag är ofta ägare och företag samma enhet och det räcker då att ägaren bedöms, 

genom till exempel kreditupplysning. Per Jansson menar också att det är mycket som spelar in 

vid en kreditbedömningsprocess, några exempel förutom ekonomi och juridik är 

allmänbildning, sunt förnuft och förmåga att kunna utvärdera vad som är rätt och riktigt. Även 

om årsredovisningen är reviderad är detta inte någon absolut säkerhet för att allt stämmer. 

Företaget kan, med mening eller av misstag, ge ut felaktiga uppgifter som revisorn inte 

upptäcker. Lagar och regler är ett hjälpmedel för intressenter men kan ej ge ett 

hundraprocentigt skydd.   

   Revisorn har gått igenom både teoretisk och praktisk utbildning för att få den insikt och 

erfarenhet som revisorsyrket kräver. Då vi frågade om ett alternativ till att revisionen måste 

vara utförd av en godkänd eller auktoriserad revisor menade Matts Back att det antagligen var 

möjligt men att revisorn ger siffrorna en ytterligare betydelse. Carl Niring ansåg att det skulle 

medföra en kvalitetsförlust.  

   Företagets intressenter har ett skydd genom lagstiftning. Om Revisionsplikten görs frivillig 

tror både Carl Niring och Torbjörn Gustavsson att fusket med skatten kommer att öka. 

Skatteverket har dock inte några ytterligare resurser att spendera på ökade kontroller. 

 

5.6 Kapitelsammanfattning 
 

Risk Management handlar om arbetet med att minska risken för skador samt minska 

kostnaderna om skador uppstår. En typ av skada för ett företag är försämring av trovärdighet. 

Ett sätt att öka sin trovärdighet är att revidera sina räkenskaper. Båda respondenterna från 

bankerna ansåg att revisionen utgör det enda objektiva underlaget som finns att gå på samt ger 

                                                 
80 Svensson, 2003. 
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en större säkerhet.  Vid en borttagning av revisionsplikten anser både Skatteverket och 

revisorn att skattefusket kommer att öka. 

   Intressentmodellen handlar om beroendeförhållandet mellan företag och intressent. För att 

skapa samarbete och förtroende med en intressent har revisionen en stor betydelse. Andra 

faktorer som spelar in är att företaget visar struktur, ordning och engagemang, enligt Per 

Jansson på handelsbanken. Revisorn tar upp exempel på intressenter som lätt glöms bort i 

debatten, aktieägarna och anställda. Aktieägarna har investerat i företaget och revisionen ger 

en större säkerhet för att företagets sköts lagligt och avtalsenligt.  

   Informationens värde och kvalitet är viktiga faktorer för intressenter. Våra respondenter 

nämner att revisionen ger en kvalitetssäkran som skulle försämras om mikroföretag valde att 

inte ha revision.  

   I frågan om revisionen skulle kunna utföras av ett alternativ till en godkänd eller 

auktoriserad revisor fick vi svaret att det är möjligt men skulle eventuellt leda till en 

kvalitetsförlust då kompetensen på dem som utförde revisionen skulle variera mer än vad den 

gör då en revisor reviderar. Lagstiftningen som rör revision är utformad för att ge intressenter 

skydd. Lagstiftningen ger en viss nivå på tillförlitligheten men kan ej ge ett hundraprocentigt 

skydd. 
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6 Slutsats 
 

Meningen med uppsatsen är inte att ta ställning till revisionspliktens existens, utan att besvara 

forskningsfrågan ”Hur bör mikroföretagen agera för att tillgodose intressenternas 

informationsbehov om revisionsplikten försvinner”. Därför är det för oss irrelevant att 

diskutera kring revisionspliktens avskaffande eller ej.  

 

De institutionella kreditinstitut vi intervjuat har den uppfattningen att de skulle ta en betydligt 

större risk i sin kreditbedömningsprocess utan revisionen och den OK-stämpel som revisionen 

symboliserar. Revisionen är alltså ett verktyg för att reducera risken för dem och är därför 

också av stor vikt. De företag som väljer att inte fortsätta genomgå revision måste lösa 

problemet med riskreducering för intressenterna på något annat sätt. Ett troligt 

tillvägagångssätt för den processen kan komma att bli ett avtal med banken. Med det menar vi 

att bankerna genomför en revision på företaget och kostnaden bokförs som en kreditkostnad. 

Den slutsatsen grundar vi på att de banker som vi pratat med vill ha en granskning av 

räkenskaperna för att reducera risken. Skatteverket tror att risken för skattesmitning kommer 

att öka om revisionsplikten tas bort, men det kommer dock inte påverka deras arbete då deras 

resurser redan utnyttjas för fullt och det inte finns några marginaler för extra kontroller. Enligt 

Svenskt Näringsliv är revisionen inte av så stor vikt i fråga om riskreducering för deras 

medlemmar, leverantörerna. Det som istället är mer avgörande för dem är 

betalningsanmärkningar, som de anser är en bra indikator på varaktighet över tiden.  I fråga 

om revisionens betydelse för att reducera risken för intressenterna kan vi alltså konstatera att 

revisionen är av stor vikt för de institutionella kreditinstituten (bankerna) samt Skatteverket, 

medan leverantörerna inte anser att revisionen är av så stor vikt för riskreducering.  

 

Av vår empiri framgår det att intressenterna ofta behöver någon form av kvalitetssäkring 

liknande den som revisionen uppnår, ehuru inte nödvändigtvis med hjälp av revisionsplikten.  

Även om ägarna inte kan se någon direkt nytta med revisionen, då insynen inte är något 

problem och man inte behöver den kontrollfunktion som revisionen utgör, bör de inte glömma 

bort intressentmodellens betydelse. Intressentmodellen bygger på ett ömsesidigt beroende 

mellan företaget och dess intressenter och företagets fortlevnad är beroende av intressenterna. 

Med det resonemanget menar vi att ägarna har en indirekt nytta av revisionen eftersom 

revisionen är av betydelse för intressenterna. När man tillgodoser intressenternas behov, ger 
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man dem möjlighet att i sin tur ge bidrag till företaget. Revisionen är med andra ord viktig 

eftersom den är viktig för vissa intressenter och dessa intressenter är viktiga för företaget. Det 

viktiga för företagens del är att tillhandahålla intressenterna med det dem har behov av. Enligt 

intressentmodellen bygger relationen mellan företaget och intressenten på ett ömsesidigt 

utbyte i form av bidrag och belöning. Med den utgångspunkten bör företagen se till 

intressenternas bästa så att de i sin tur kan bidra med så mycket som möjligt till företaget. När 

jämvikt råder mellan intressenterna och företaget får företaget maximalt utbyte av relationen, 

men olika intressenter har dock olika informationsbehov. Av den anledningen ser bidraget och 

belöningen inte ut på samma sätt i alla av företagets relationer. Revisionen är med andra ord 

viktig eftersom den är viktig för intressenter och dessa intressenter är viktiga för företaget. 

Empirin visar att reviderade räkenskaper fyller funktionen som en kvalitetssäkring, visar på 

ordning i företaget och är en bra grund till beslut med mera. De flesta intressenterna har ett 

behov av de funktioner som revisionen uppfyller, men bidragen som de ger till organisationen 

får inte vara mindre värda än kostnaden för revisionen.  

 

Problemet med att uppfylla intressenternas informationsbehov ser vi utifrån de tre faktorerna 

regelsystem, intressenter samt kvalitet. Vid ett avskaffande av revisionsplikten styr 

regelsystemet inte redovisningsinformationen i samma utsträckning som tidigare. Spelrummet 

för att täcka intressenternas informationsbehov blir därmed större och mer ansvar hamnar på 

företaget och intressenterna. Regelsystemets nuvarande krav på en standardiserad 

informationskälla, så som årsredovisningen är, 

försvinner i och med revisionspliktens 

avskaffande. Regelsystemet fungerar som en 

brygga mellan företaget och intressenterna 

genom att hjälpa företagen med att tillgodose 

intressenternas informationsbehov. Om 

revisionsplikten försvinner finns fortfarande 

lagarna och regelsystemet kvar, de ser dock 

lite annorlunda ut. Företagen måste till 

exempel fortfarande följa bokföringslagen, men den tvingande revisionen försvinner. 

Regelsystemet styr också kvaliteten till en viss del och om revisionsplikten försvinner så 

uppstår problemet att tillförlitligheten i redovisningsinformationen inte är lika hög i de företag 

som slutar revidera. Efter ett avskaffande av revisionsplikten ligger med andra ord mer ansvar 
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i företagens egna händer och för att uppfylla intressenternas informationsbehov måste 

företagen frivilligt anpassa sig till intressenterna.  

 

I fråga om revisionen kan utföras av någon annan än en auktoriserad eller godkänd revisor för 

att tillgodose intressenterna varierar. Enligt empirin så borde det vara möjligt, ”det är inte ett 

måste att revisionen utförs av en auktoriserad revisor utan att en redovisningsbyrå kan ge en 

lika bra kvalitetssäkring” (Matts Back, Nordea). Problemet torde dock vara att kvaliteten på 

olika redovisningskonsulter varierar och att det är svårt för en okunnig att avgöra vem som 

har kompetensen och vem som inte har. Den godkända eller auktoriserade revisorn har den 

fördelen att han/hon har en kvalitetssäkring genom sin titel i och med den erfarenhet som 

föregår titeln. Vi ställer oss därför tveksamma till att låta någon annan än den godkända eller 

auktoriserade revisorn genomföra revisionen. Om företagen beslutar sig för att revideras bör 

de löpa hela linan ut. När de ändå betalar en kostnad för revisionen så är det smart att få en så 

bra kvalitetssäkring som möjligt. Skillnaden i kostnad mellan att låta en redovisningskonsult 

och revisor göra revisionen är marginell om man ser till hela kostnaden. Genom att överlämna 

arbetet till en godkänd eller auktoriserad revisor får man en högre säkerhet och tillförlitlighet 

både för sig själv och för sina intressenter.  

 

Det här rådet vill vi ge till mikroföretagen om hur de bör agera vid det eventuella 

avskaffandet av revisionsplikten: 

 

Enligt intressentmodellen får företagen störst utbyte av relationerna med sina intressenter när 

de tillgodoser deras behov. Därför måste företagen se till sina behov och vad de har och 

kommer att ha nytta av. Vår empiri visar att de flesta intressenterna har behov av reviderade 

räkenskaper i ett riskreduceringssyfte och i stort sätt alla företag är mer eller mindre beroende 

av sina intressenter. Vi anser att företagen bör genomgå revision för att på bästa sätt tillgodose 

sina intressenters informationsbehov. Det är möjligt att många aktieägare inte ser någon nytta 

i revisionen eftersom insynen i företaget för dem inte är något problem, men vi menar dock att 

insynen bara är en anledningen till att genomgå revision. Företaget har en indirekt nytta av 

revisionen genom det resonemang som intressentmodellen tar upp. Aktiebolag är dessutom en 

komplicerad bolagsform där ägarna måste skilja på företagets ekonomi och sin egen och då är 

revisorn bra att använda som hjälp. Många företagare tror att de vet mer om bokföring än vad 

de kanske egentligen gör vilket kan resultera i lagbrott, vilket bekräftas av Carl Niring, 

Lindebergs ”I många fall beror lagbrott mer på okunnighet än uppsåt att begå brott”.  
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När det gäller frågan om företagen skall spara några extra kronor genom att låta en 

redovisningskonsult eller liknande genomföra revisionen istället för en revisor, så anser vi att 

de ej skall göra det. Revisionen tappar nämligen en hel del av sin funktion när den genomförs 

av någon som inte har en kvalitetssäkrande titel som en godkänd eller auktoriserad revisor 

har, då revisorstiteln är förknippad med kompetens och erfarenhet. 

 

Vid ett avskaffande av revisionsplikten hamnar mer ansvar på företagen själva och det är 

viktigt att de förstår allvaret i det ansvaret. De måste förstå sitt beroende av intressenterna och 

rannsaka sin situation och det behov deras intressenter har. Har inte några av företagets 

intressenter något behov av reviderade räkenskaper, så behöver företaget inte genomgå en 

revision. Vi tror dock att en sådan situation är ytterst ovanlig och därför bör företagen 

generellt sätt revideras även i framtiden för att skapa, bibehålla och utstråla tillförlitlighet, 

förtroende och kvalitet.  
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Bilaga 
 
Frågor vi ställde i intervjuer med bankerna 
 
Fråga 1  
Hur går kreditvärdighetsbedömningen till idag? 
 
Fråga 2 
Vad är viktigt? 
 
Fråga 3 
Vilken betydelse har revisionen för er idag? 
 
Fråga 4  
Hur påverkas ni om revisionsplikten tas bort för mikroföretagen? 
 
Fråga 5 
Hur påverkas mikroföretagen om revisionsplikten tas bort för dom? 
 
Fråga 6 
Skulle ni kunna få samma information som ni får i revisionen på något annat sätt? 
 
 
Frågor vi ställde i intervjun med revisorn. 
 
Fråga 1  
Vilken betydelse har revisionen för externa intressenter? 
 
Fråga 2  
Vad är kostanden av en revision för mikroföretagen? 
 
 
Frågor vi ställde i intervjun med Skatteverket  
 
Fråga 1  
Hur betydelsefull är ett företagsreviderade räkenskaper vid deklaration? 
 
Fråga 2  
Skulle ert arbete på skatteverket förändras om revisionsplikten försvann för mikroföretag? 
 
Fråga 3 
Hur skulle det förändras? 
 
Fråga 4 
Skulle ni kunna få samma information som ni får med revisionen på något annat sätt? 
 
 
 


