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Sammanfattning 

******************************************************* 
Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen. Det är nu inte 

längre något krav att småföretagens finansiella rapporter måste bli granskade av en revisor. 

Denna lagförändring har berört över 70 % av de svenska aktiebolagen, där de genom ett 

aktivt val till bolagsverket kan avsäga sig sin revisor (Lennartsson 2010). Ett företag har 

flera olika typer av intressenter som är mycket angelägna om det finansiella läget i 

företaget. Informationen från dessa rapporter ligger bland annat till grund för investerarens 

och kreditgivarens beslutsprocess om att investera eller att ge ut lån/krediter. Det är därför 

av stor vikt att siffrorna i underlaget besitter en hög trovärdighet för samtliga parter. Denna 

trovärdighet förstärks då en revisor utför revisionen.  
 

Eftersom det tidigare har varit ett krav att en revisor ska granska de finansiella rapporterna 

och det därav har tillfört en tillförlitlighet i dem, har vi valt att fokusera vår uppsats på detta 

ämne. Uppsatsen har framförallt fokuserat på tre av sex intressenter. Där har vi valt att gå 

djupare in på stat och samhälle, investerare samt kreditgivare. Dessa intressenter har 

intervjuats för att se hur de anpassat sina verksamheter för att hantera de förändringar som 

skett. Syftet har även varit att undersöka om de olika intressenterna nu ställer högre krav på 

företag vars årsredovisningar inte längre blir granskade av en oberoende revisor. Detta har 

lett fram till våra frågeställningar som hjälpa till att uppnå syftet: att se hur intressenter 

uppfattar företagets kvalitet då en revision av företaget inte sker. 

 
 

Vårt tillvägagångssätt för att besvara syftet har varit att intervjua våra valda 

intressentgrupper. Inom Stat och samhälle har vi intervjuat Bolagsverket samt Skatteverket. 

Från investerarna har vi intervjuat dels två stycken inhemska samt två utländska 

investerare, och från kreditgivarnas sida har vi intervjuat tre av storbankerna som finns i 

Sverige. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ansåg att det ger oss en 

djupare inblick över hur intressenterna idag ställer sig till småföretagen som valt bort sin 

revisor samt om detta nu påverkar deras agerande gentemot dem.  
 

Efter den avslutande studien kan vi dra slutsatsen att avskaffandet av revisionsplikten har 

lett till en mycket liten förändring i praktiken. Trots att intressentgrupperna har en generellt 

lugn och välkomnande inställning till detta beslut är de samtidigt enade om att revisorns 

granskande medför positiva fördelar i säkerställande av företagets finansiella rapporter.  
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1. Inledning 

******************************************************* 
Den 1 november 2010 skedde det stora förändringar rörande revisionsplikten i Sverige. 

Efter en lång tid med diskussioner och överväganden beslöt riksdagen att slopa 

revisionsplikten för småföretagen. Detta beslut har kommit att gälla för alla de företag som 

uppfyller minst två av följande tre kriterier. (Regeringskansliet, 2010) 

 

 

Tabell 1. Svenska gränsvärden för företag 

Max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

Max 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Max antal anställda: 3 stycken 

 

  

Denna förändring har kommit att beröra över 250 000 av de svenska aktiebolagen vilket 

motsvarar cirka 70 % av de totala aktiebolag som finns i Sverige. Det fanns flera 

anledningar bakom beslutet av avskaffandet av revisionsplikten. Några av de starkaste 

argumenten för avskaffandet var dels att på ett bättre sätt kunna anpassa sig till EU:s 

riktlinjer och gå i samma riktning som de övriga Europeiska länderna, samt att bidra till en 

mer samhällsekonomisk effektivisering. För vissa företag blev kostnaden att använda sig av 

en revisor högre än nyttan som man fick ut av det. En annan anledning till avskaffandet var 

att lätta arbetsklimatet för de minsta företagen, för att kunna ge möjligheten att helt enkelt 

ta bort vissa poster som i sin tur kan leda till bland annat minskade administrativa 

kostnader. (Lennartsson, 2010) 

  

Slopandet av revisionsplikten är inget som har påverkat bolagen automatiskt utan företagen 

måste själva göra ett aktivt val där de informerar Bolagsverket att de inte längre använder 

sig av en revisor (Regeringskansliet, 2010). Detta är ett valfritt beslut hos företagen och 

kom att tidigast tillämpas för räkenskapsår som började efter den 1 november 2010. 

 

Revisionsplikten har funnits för svenska aktiebolag sedan 1983 och har medfört både för- 

och nackdelar. Många av de anledningar som motiverar revisionsplikten kommer från olika 

grupper av företagens intressenter. En revisors roll är att göra en oberoende granskning av 

ett bolag som den inte har någon relation till. Detta för att dels kunna ge det oberoende 

informationsbehov som ställs och krävs från olika intressenter. Men även för att motverka 

eventuella fel eller ekonomisk brottslighet som skulle kunna inträffa om denna kontroll inte 

fanns. 
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EU kräver att samtliga medlemsländer inom unionen har en miniminivå av vad som bör 

ställas som krav på revision. Sverige är ett av de fåtal länder i EU som inte har följt EU:s 

direktiv gällande revisionsplikten för små och medelstora företag. EU:s direktiv säger att 

företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier har möjligheten att göra ett aktivt 

val om de vill använda sig av en revisor eller inte. 

 

Tabell 2. EU´s gränsvärden för företag 

Max 41 miljoner kronor i balansomslutning 

Max 83 miljoner kronor i nettoomsättning 

Max antal anställda: 50 stycken 

  

 

Dessa direktiv har satts för att det ska vara jämnt mellan de olika ländernas regelverk. Trots 

dessa direktiv är det fortfarande stora skillnader i gränsvärdena mellan de olika länderna 

inom unionen. Den 7 september 2006 beslutade sig regeringen för att se över reglerna för 

revision för småföretagen i Sverige. Ur denna utredning presenterades ett förslag från 

statens offentliga utredningar. Syftet med denna utredning var att försöka harmonisera samt 

göra revisions- och redovisningslagstiftningen mer jämlik med EU:s direktiv. Som man kan 

se i tabell 2 skiljer sig EU:s riktlinjer över kraven på revisionsplikt från vad vi i Sverige 

beslutade att införa (se tabell 1). Skulle vi följa EU’s direktiv, enligt tabell 2, skulle 

betydligt mer än 70 % av dagens aktiebolag bli berörda. (Regeringskansliet, 2008)  

 

Det finns grupper som kan komma att påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. I vår 

framtagna modell visas de sex olika grupper som vi anser berörs av revisionen. Vi har valt 

att fokusera och analysera tre av dessa då vi anser att de blir mer berörda än de andra. 

Intressenterna som vi går djupare in på är Stat och samhälle, investerare och kreditgivare. 

De övriga tre som vi inte gör någon djupare analys av är leverantörer, kunder och 

företagsledningen. Då vi anser att dessa först kommer att påverkas i ett senare skede samt 

att de inte blir lika påverkade då de arbetar mer med större företag som inte blivit berörda 

av avskaffningen.  

 

Leverantörer är en av de intressenter som är intresserade av att veta hur den ekonomiska 

ställningen är i det enskilda företaget. Det är framförallt viktigt för leverantörerna att veta 

hur företagets soliditet är. Kunder är en annan intressent som kan vara intresserade av att 

veta om företaget ser stabilt ut på lång sikt. Då det rör sig om eventuella garantiarbeten 

eller kontrakt/samarbeten som löper över en längre tid kan det vara av vikt att veta att man 

arbetar med en solid och stabil partner. Företagens ägare är bland annat intresserade av att 

veta hur företagsledningen sköter sitt arbete. En av punkterna i revisionen är att granska 

företagsledningens förmåga att ansvara för de resurser som anförtrotts dem. (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson, 2009, s.23 - 25) 
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Stat och samhälle har ett stort intresse i hur företagen sköter sin ekonomi. Detta innebär att 

det är av största vikt för framförallt Skatteverket att de finansiella siffrorna som företagen 

lämnar in är korrekta och trovärdiga. Även andra konkurrenter kan vara intresserade av att 

veta hur den ekonomiska ställningen ser ut i ett företag. Dels för att kunna analysera 

företaget, men även för att se hur marknaden ser ut och mår. (Sundgren et al., 2009, s.26) 

 

Beroende på företagets storlek kan det vara stora skillnader på vem som äger företaget och 

vem som faktiskt driver det. I mindre företag är det vanligare att den som driver 

verksamheten är den som äger det, men i de fall som det finns en ägare som inte har någon 

direkt inblick i verksamheten är det viktigt att informationen som lämnas i rapporterna 

verkligen stämmer. Detta är även viktigt för potentiella aktieägare och andra som eventuellt 

vill investera i företaget. De måste kunna bedöma marknadsvärdet på ett tillförlitligt sätt för 

att ta rätt beslut. Det finns flera värderingsmodeller där man bland annat räknar på det egna 

kapitalet och tittar på hur kassaflödet kommer kunna generera eventuella utdelningar 

framöver. Det är därför viktigt för investerarna att den information som finns är korrekt. 

(Sundgren et al., 2009, s.20-24)  

 

Kreditgivarna är väldigt angelägna om att företaget som har lånat pengar kommer att betala 

tillbaka lånet plus en eventuell ränta. Det krävs därför att underlaget som företagen lämnar 

in vid ansökan om nya krediter är korrekt och sanna så att kreditgivarna kan fatta beslut. 

Det är av stor vikt för kreditgivarna att kunna se att företaget inte riskerar att hamna på 

obestånd, utan att de kommer att kunna betala sina lån.(Sundgren et al., 2009, s.24) 

 

Figur 1. Vår intressentmodell 
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1.1 Syfte och problemformulering 

I enlighet med vår intressentmodell (se figur 1) för revision finns det sex intressenter som 

kan påverkas av att revisionsplikten avskaffas för småföretag. I och med att 

revisionsplikten har avskaffats kan konsekvenserna nu bli att kvalitetssynen på företagets 

räkenskaper försämras. Då kan företagens trovärdighet och pålitlighet sjunka, vilket kan 

resultera i ökade krav från intressenterna. 

 

Syftet är att se hur intressenter uppfattar företagets kvalitet då en revision av företaget inte 

sker. 

 

För att uppnå vårt ovanstående syfte besvarar vi följande frågeställningar: 

 

● Hur ser de olika intressentgrupperna på ett företag som nu valt bort sin revisor?  

● Kommer det nu att ställas hårdare krav och högre säkerheter på dessa företag från 

intressenternas sida? 

● Hur har intressentgrupperna ändrat sina rutiner till dessa företag, gör de nu stickprover 

för att hitta eventuella brister hos dem? 

 

1.2 Avgränsning 

Empirin är begränsad till intervjuer från tre av de sex berörda intressentgrupperna ur 

intressentmodellen.  Företagen och personerna är främst från en mellanstor svensk stad.  

Detta för att vi blev vidarekopplade av majoriteten av respondenterna till lokala kontor. 

Mer information om detta samt intressentgruppsurvalet kommer under kapitel 2.  

 

1.3 Förkortningar  

Följande förkortningar kommer finns i arbetet: 

ABL = Aktiebolagslagen 

BFL = Bokföringslagen 

EU = Europeiska Unionen 

IASB = International Accounting Standards Board 

ÅRL = Årsredovisningslagen 
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1.4 Genomgående begrepp 

Genomgående i arbetet finns begrepp som kan tolkas olika för vardera person. Nedan står 

vad deras betydelse är i detta arbete: 

 

Extern revisor = En auktoriserad eller godkänd revisor som är oberoende till/för företaget. 

 

Företagets Kvalité = Företaget har vissa egenskaper som ska hållas för att företagets 

intressenter ska finna företaget tillfredsställande och av kvalité. Mått på detta ser vi som att 

företaget har kvalité om det ses som pålitligt, trovärdigt, har förmåga att kommunicera väl.  

 

Kreditgivare = Syftar på banker och kreditinstitut som lånar ut finansiella medel till 

företag. Inte leverantörer som ger kredit. 

 

Småföretag = Är de företag som inte behöver använda sig av en revisor enligt de nya 

gränsvärdena. 
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2. Metod 

******************************************************* 

2.1 Övergripande strategi 

Denna uppsats grundar sig i att analysera ett företags olika intressentgruppers syn på 

avskaffandet av revisionsplikten. Avgränsningen sker genom att intervjua tre av de sex 

intressentgrupperna i enlighet med vår revisionsintressent modell. De tre valda 

intressentgrupperna som vi kommer att analysera är; Stat och samhälle, kreditgivare samt 

investerare. De har blivit intervjuade via telefon, mail och ansikte mot ansikte. 

 

Valet av avgränsning är att den avskaffade revisionsplikten för småföretag har väldigt stor 

inverkan på dessa intressenter. De övriga tre intressentgrupperna; Kunder, Leverantörer och 

Företagsledning har valts bort från empirin då vi anser att dessa är väldigt intressanta, men 

inte aktuellt berörda. Vi tror att dessa tre intressentgrupper kommer beröras av 

förändringarna först efter att detta arbete är färdigt. Vi har valt att lägga fokus på hur 

kvalitén kommer att förändras och hur rutiner har reviderats för att anpassa detta. 

 

Respondenterna har inte haft tid för personliga intervjuer, vilket har resulterat i att det blev 

fler mail-intervjuer än planerat. Det gav möjligtvis inte samma informationsmängd som de 

personliga intervjuerna skulle ha gett. Den mängd information som ligger till grund för den 

empiriska datan är dock relevant, men kunde ha varit mer omfattande.  

 

2.2 Förförståelse 

Vi är både två studerande ekonomstudenter och har tagit kurser som Redovisning C och 

Financial management D. Med dessa kurser i bakgrund har vi fått goda förkunskaper inom 

området som ger oss en ökad förståelse för de tre valda intressenterna. Utöver de 

akademiska meriterna har en av oss även praktisk erfarenhet som revisor i sin 

bostadsrättsförening. Då vi har två olika bakgrunder inom företagsekonomi finner vi att 

våra tankar och åsikter skiljer sig i ämnet redovisning, vilket bidrar till en bredare 

diskussion. Genom att ta upp både för- och nackdelar inom området uppnår vi en hög form 

av objektivitet. 

 

Med detta inom oss har vi funnit det enklare att förstå de begreppen som finns inom 

områdena och den teoretiska tanken. Tack vare vår förförståelse känner vi att 

undersökningen är mer intressant, samt att det ökar motivationen till att göra en objektiv 

studie för att veta om intressenterna faktiskt ändrar sin syn. 
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2.3 Urval 

De tre intressentgrupper som vi valde kontaktade vi först via telefon och mail. Vi blev 

hänvisade till att kontakta de lokala kontoren på orten. Det var enbart några investerare som 

var placerade i andra delar av Sverige. Detta medförde till vi blev begränsade i vårt urval 

till den lokala orten. 

 

2.3.1 Stat och samhälle 

Inom Stat och samhälle valde vi att intervjua Bolagsverket och Skatteverket för att se om 

kvalitén i företagens redovisning skulle komma att förändras, samt hur rutinerna hos dessa 

myndigheter har förändrats för att förhindra eventuella “fel i systemet”. Bolagsverket är en 

statlig myndighet som bland annat registrerar nya företag samt samlar in årsredovisningar 

från alla företagen. Vår kontaktperson på Bolagsverket är chefsjurist och var med som 

expert vid diskussionerna om avskaffandet av revisionsplikten. Skatteverket är en 

förvaltningsmyndighet för bland annat beskattning. Denna myndighet ser till att alla 

företagen betalar rätt skatter och avgifter varje år. Vi valde dessa två, då vi anser att de båda 

är viktiga organisationer i Sverige som spelar stor roll för våra företag.  De kan även bidra 

med en relativt oberoende analys och utvärdering av situationen. 

 

2.3.2 Inhemska investerare 

Valet av vilka som skulle intervjuas baserades på olika medlemmar av Svenska 

Riskkapitalföreningen. Där fann vi åtta olika företag vars verksamhet är att investera i 

mindre onoterade företag. Av dessa åtta företag var det två stycken som svarade, dessa 

intervjuades via mail. De två medlemmarna valdes just för att de är aktivt involverade i att 

investera i onoterade företag som är ägarledda. De har erfarenhet av att investera och kan 

på så sätt ge en bild av hur en investerare idag tycker och tänker. 

 

2.3.3 Utländska investerare 

Två investerare med utländsk bakgrund valdes för att ge ett internationellt perspektiv på 

investerarnas preferenser. Detta för att det i vissa fall finns investerare i företag som inte är 

från det inhemska landet. De båda intervjuade arbetar för närvarande i Sverige med 

undervisning inom finansiering, och de har arbetat med antingen riskkapital eller andra 

investeringar. De båda har sett hur det svenska systemet fungerar och förstår den förändring 

som skett den senaste tiden. 
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2.3.4 Kreditgivare 

För nya företag finns det egentligen bara två möjligheter när man startar nytt eller är i 

tillväxtsfasen; antingen investera sina egna pengar i verksamheten eller låna av någon 

kreditgivare. Det vanligaste är nog en kombination av båda, varför vi valde att intervjua 

dessa närmare för att få en tydlig bild av hur de ser på denna situation. Kreditgivarna vi 

valde för intervjuer var tre stora banker i Sverige vilka har god kontakt med småföretag 

som ständigt är i behov av finansiella medel. En annan stark anledning till valet av banker 

var att de har lokala kontor i hela Sverige, samt att de har en daglig kontakt med sina 

kunder. Vid intervjuerna med bankerna undersökte vi deras rutiner, framförallt gällande 

utlåning till de bolag som inte längre har någon revisor. Vi ställde även frågor angående hur 

de ser på kvalitén, om den har förändrats sedan revisionspliktens avskaffande och i så fall 

hur. Det lades även fokus på hur viktigt de anser att det är att småföretagen har en extern 

revisor i samband med beslut om utlåning och krediter, samt att om de ser någon förändring 

i uppfattningen om framförallt trovärdigheten. De tre bankerna refereras som Bank A, B 

och C vidare i vårt arbete för att upprätthålla den sekretess de lovades. 

 

2.4 Angreppsätt 

Uppsatsen grundas på det som uppgår i inledningen. Där beskrivs bakgrunden till 

avskaffandet av revisionsplikten samt vår intressentmodell som används genom studien. Vi 

har sedan tagit fram vår teoretiska referensram för att på ett bättre och mer förstående sätt 

kunna hantera den empiriska datan. Det teoretiska och empiriska mynnar sedan ut i en 

analys, diskussion och slutsats för att slutligen besvara vår problemformulering.  

 

Vi förde ett resonemang där vi funderade över om vi skulle använda oss av kvalitativa eller 

kvantitativa intervjuer i arbetet. Det finns både för- och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten, men vi valde till slut att använda oss av kvalitativa intervjuer, då vår 

frågeställning grundar sig i att vi vill undersöka konsekvenserna som medförts av den nya 

lagstiftningen. För oss är inte det primära att se resultat i statistisk form, utan vi strävar efter 

att finna essensen och kvalitén i varför vissa av intressentgrupperna gör och har gjort som 

de gjort. Den kvalitativa forskningen handlar om att skapa en djupare förståelse. (Trost  

2010, s.35).  

 

För att skapa en bättre förståelse inför vår studie började vi bygga upp en teoretisk 

referensram. Då vi visste vad vi skulle studera var det viktigt för oss att ta reda på om det 

finns tidigare studier inom området. Trots att vi vet att detta är ett nytt område ville vi ändå 

utforska om det fanns någon information tillgänglig. Efter att vi skapat en bas för det 

teoretiska ramverket fann vi det enklare att konstruera relevanta och passande frågor för 

intervjuerna. Vi har fått en bättre inblick i vilka frågor som bör ställas för att kunna besvara 

vårt syfte. 
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För att finna den information som behövdes började vi söka på Google Scholar med ord 

som;  

 Avskaffandet av revisionsplikten 

 Slopandet av revisionsplikten 

Dessa gav inte mycket resultat, därför gick vi vidare till att söka på engelska. Där började vi 

söka på: 

 Auditor + Value 

 Auditing + Accounting 

 Audit + Loan decisions 

 Audit + Investor preferences  

 

Trots att vi använde Google Scholar blev vi ofta hänvisade till Umeå Universitetsbiblioteks 

Databas, där vi tog hem artiklarna. Utifrån de ovanstående sökorden fann vi artiklar som 

passade för vad vi ville basera studien på. Genom att bygga den teoretiska referensramen 

hade vi ett underlag som underlättade konstruktionen av frågorna inför intervjuerna.  

 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Tidssamband 

Tiden mellan en händelse och en publicering av en händelse ska vara så kort som möjligt 

eftersom det med tiden, finns skäl till att tvivla på en källa (Thurén, 2005, s.13). Vid val av 

artiklar lade vi stor vikt på att källorna skulle ha ett kort tidssamband. Till en början ville vi 

begränsa oss till att använda artiklar som publicerats de senaste 5 åren för att få aktuell 

information. I och med att redovisning är ett ämne som funnits länge och bearbetats 

grundligt är det svårt att finna ”ny” information. Den äldsta källan i arbetet är från 1993 och 

visar en studie som utvärderar vilka attribut en revisor ska ha. I och med att informationen i 

studien kändes relevant har artikeln använts i arbetet. Varje artikel utvärderades efter hur ny 

informationen var och nivån av relevans. Vad gäller tidskrifter och böcker valde vi att ha 

aktuella källor från 2008.  

 

2.5.2 Äkthet 

Sex av våra åtta artiklar är peer reviewed, det vill säga granskade artiklar med hög 

vetenskaplig standard. De två som inte är det är artiklarna från Eklöv och 

Abdolmohammadi. Dessa två har använts väldigt begränsat då deras syfte främst varit att 

tydliggöra ämnet i helhet. I och med att majoriteten av våra artiklar är peer reviewed anses 

de som sakkunnigt bedömda. 
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2.6 Datainsamling 

2.6.1 Intervjuer 

Empirin baseras på intervjuer, som är semistrukturerade intervjuer, och intervjuguider. 

Semistrukturerade intervjuer valdes, vi har både basfrågor som har blivit besvarade men vi 

har även fått mer intressant information i följd av följdfrågor. Vårt primära mål var att 

lägga vikt vid att få till personliga möten där vi skulle kunna intervjua personerna på deras 

kontor för att få perfekta förutsättningar för en bra diskussion. Intervjuer har mest skett via 

telefon- och mailkontakt, då personliga möten inte varit möjliga. Det har använts en 

intervjumall och följdfrågor på samtliga intervjuer för att ha en stabil grund, samt för att ge 

oss en röd tråd i samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in vilket senare underlättade 

transkriberingen.  

 

Bolagsverket intervjuades via telefon efter att de fått ett mail med frågorna. Genom att i 

förväg ge tillgång till frågorna fick respondenterna möjlighet att förbereda sig och samla in 

information på de frågor de eventuellt saknade svar. På så sätt blev intervjuerna fullständiga 

och inga frågor stod obesvarade. Skatteverket kontaktades både via mail och telefon, men 

själva intervjufrågorna besvarades via mail. 

 

De fyra investerarna blev enbart intervjuade via mail. Detta var det sätt de bad oss att 

kontakta dem på. Frågorna som ställdes till dessa var färre än till de två övriga 

intressentgrupperna. Anledningen var att vi hade två tydliga frågor som var relevanta till 

problemformuleringen hos denna specifika intressentgrupp.  

 

Intervjuerna med kreditgivarna skedde både ansikte-mot-ansikte på respektive bankkontor, 

samt via mail och telefon. Behovet av att sitta ner med den intervjuade var stort då det trots 

våra basfrågor kunde finnas ett behov av följdfrågor som var lättare att få besvarade i en 

sammanhängande konversation. Men för de som inte hade möjlighet att ses var det bästa 

kommunikationssättet via mail och telefon, vilket dock inte var optimalt. Om respondenten 

närvarat personligen hade detta gett ytterligare väsentlig information.  

 

De vi har intervjuat: 

 

● Stat och samhälle - Skatteverket och Bolagsverket 

● Kreditgivare - Tre stycken storbanker i Sverige 

● Investerare - Fyra stycken 
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2.6.2 Frågor och de intervjuades positioner 

Nedan finns tre tabeller som visar vilka frågor vardera intressentgrupp har svarat på och 

vilka positioner respondenterna har inom organisationen.  Stat och samhälle fick tre 

basfrågor som båda intressentgrupperna svarade på.  

 

Tabell 3. Stat och samhälle 
Typ av 

fråga 

Intervju med chefsjurist från Bolagsverket Intervju med sektionschef på Skatteverket 

Första kontakt via telefon 

Intervju via Telefon: 6 min 59 sek 

Första kontakt via telefon 

Intervju via Mail 

Bas Utifrån er organisation, vilka fördelar eller 

nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Utifrån er organisation vilka fördelar eller 

nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 
Du säger att det har bildats nya företag, är detta 

företag som vill välja bort revisorn direkt? 

Utifrån er organisation, har avskaffandet av 

revisionsplikten medfört några konsekvenser?  

Om Ja, vilka konsekvenser? 

 Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och 

med att revisionsplikten försvann, med tänkte på 

framförallt anonymiteten hos företagen? 

Utifrån er organisation, hur ser ni på att 

“kvalitets stämpel” försvinner från dessa 

företag? 

Bas Utifrån er organisation, har ni ändrat rutinerna 

för dessa företag? 

Utifrån er organisation, har ni ändrat rutinerna 

för dessa företag? 

 Enligt er hemsida ska ett företag göra ett aktivt 

val för att sluta använda sig av sin revisor har ni 

någon statistik på hur många procent som har 

valt att inte längre ha en revisor? 

Om Ja, vad har ni ändrat? Har ni fått resurser 

för att till exempel genomföra stickprover för 

dessa företag? 

Bas Har ni någon allmän åsikt om att de bör sänka 

eller höja gränserna ytterligare så att eventuellt 

fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

Har ni någon allmän åsikt om att de bör sänka 

eller höja gränserna ytterligare så att eventuellt 

fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

*Med Bas menas frågor som ställs till samtliga respondenter inom en intressentgrupp 

 

 

Investerarna blev ställda två basfrågor, utöver dessa fick de inga fler frågor. 

Tabell 4. Investerarna 

Typ 

av 

fråga 

Intervju med 

riskkapitalist på 

investmentbolag A 

Intervju med en 

investmentmanager 

på investmentbolag B 

Intervju med 

erfaren utländsk 

riskkapitalist 

Intervju med utländsk 

investerare med 

bakgrund i finansiering  

Kontaktades via telefon 

Intervjuades via Mail 

Kontaktades via telefon 

Intervjuades via Mail 

Kontaktades via mail 

Intervjuades via Mail 

Kontaktades via mail 

Intervjuades via Mail 

Bas 
Är det viktigt för dig som investerare att företag använder sig av en extern revisor vid beslut av att 

investera? 

Bas 
I Sverige har de till en viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i små företag, anser du/ni 

att detta påverkar investerarens syn på kvalitén hos de små företag som avstår sig en extern revisor? 

*Med Bas menas frågor som ställs till samtliga respondenter inom en intressentgrupp 
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Kreditgivarna blev ställda fyra basfrågor. Vi bad Bank C att vidareutveckla svaret på den 

sista basfrågan, men de valde att inte besvara vårt mail. Därför finns inte denna fråga med i 

empirikapitlet.  

 

Tabell 5. Kreditgivarna 

Typ av 

fråga 

Intervju med en företags- 

rådgivare på Bank A 

Intervju med avdelningschef 

på Bank B 

Intervju med företags- 

rådgivare på Bank C 

Första kontakt via telefon 

Intervju via Telefon: 10 min 

Första kontakt via telefon 

Personligt möte: 10 min 10 sek 

Första kontakt via telefon 

Intervju via Mail 

Bas 

Utifrån er organisation vilka 

fördelar eller nackdelar ser ni 

med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Utifrån er organisation vilka 

fördelar eller nackdelar ser ni 

med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Utifrån er organisation vilka 

fördelar eller nackdelar ser ni 

med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Bas 

Hur ser ni på konsekvenserna 

som kan bli i och med att 

revisionsplikt försvann, är 

företagen lika kreditvärdiga 

även fast de inte har någon 

extern revisor? 

Hur ser ni på konsekvenserna 

som kan bli i och med att 

revisionsplikt försvann, är 

företagen lika kreditvärdiga 

även fast de inte har någon 

extern revisor? 

Hur ser ni på konsekvenserna 

som kan bli i och med att 

revisionsplikt försvann, är 

företagen lika kreditvärdiga 

även fast de inte har någon 

extern revisor? 

Bas 
Hur har ni på bank A ändrat 

era rutiner sedan avskaffandet? 

Hur har ni på bank B ändrat era 

rutiner sedan avskaffandet? 

Hur har ni på bank C ändrat era 

rutiner sedan avskaffandet? 

Bas 

Har ni någon allmän åsikt om 

att de bör sänka eller höja 

gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att 

välja bort sin revisor? 

Har ni någon allmän åsikt om 

att de bör sänka eller höja 

gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att 

välja bort sin revisor? 

Har ni någon allmän åsikt om 

att de bör sänka eller höja 

gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att 

välja bort sin revisor? 

 

Har du några egna reflektioner 

över avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 

 

Skulle du kunna vidareutveckla 

ditt svar? Varför Nej? 

(Respondenten svarade  

aldrig på frågan) 

   

Har du några egna reflektioner 

över avskaffandet av 

revisionsplikten? 

*Med Bas menas frågor som ställs till samtliga respondenter inom en intressentgrupp 

 

2.7 Bearbetning av data 

I intervjuerna där endast mail var möjligt fick vi i vissa fall maila och be respondenterna att 

vidareutveckla och förtydliga sina svar. Majoriteten svarade tillbaka och gav sitt perspektiv, 

förutom Bank C som kontaktades två gånger om att vidareutveckla sitt sista svar. Denne 

valde att inte besvara våra förfrågningar. Därmed kan ett bortfall skapats som vi inte kunnat 

motverka. 

 

Intervjuerna som gjordes via telefon spelades in med tillåtelse av respondenten. Efter att 

telefonintervjuerna hade avslutats påbörjades transkriberingen direkt därefter för att 

underlätta strukturen i vårt arbetssätt. Transkriberingen skedde på det sätt att samtalen 

spelades upp och vi skrev ordagrant ned ord för ord vad respondenterna sagt. Efter att vi 
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fört över alla svar och all text till ett skrivdokument började vi ta bort ord som kan 

förekomma i talspråk. Dessa ord anser vi inte vara relevanta för svaren i sig och kan inte 

vinkla hur intervjun framstår.  

 

Exempel på sådant som exkluderats från texten är bland annat; ”hmm”, ”eehh”, ”liksom” 

osv. Utöver detta är absolut allt som sagts under själva intervjuerna inkluderade i 

empirikapitlet. 

 

2.7.1 Access 

De intervjuade personerna som kontaktades per telefon var samtliga på sina kontor utan 

störningsmoment. Vi själva befann oss i studierum utan störande ljud omkring oss. Detta 

för att inte stressa oss själva eller den intervjuade. Vi ville undvika eventuella 

störningsmoment som skulle dra åt sig uppmärksamhet och försämra intervjuerna. Våra 

respondenter var enligt vår åsikt lugna och tydliga. Det fanns inget tillfälle där det blev 

komplikationer eller svårigheter att förstå innebördan av vad som sagts.  

 

2.8 Sanningskriterier 

2.8.1 Trovärdighet och Äkthet 

Sanningskriterierna Validitet och Reliabilitet används främst vid kvantitativa studier, men 

de kan även användas vid kvalitativa studier med lite modifikationer (Bryman & Bell, 

2005, s.304-306). Istället för att använda dessa två valde vi sanningskriterierna 

Trovärdighet och Äkthet. Dessa två är alternativ för vad de ovanstående sanningskriterierna 

står för men anpassade till en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005, s.306). 

 

Överförbarhet är att finna djupet och inte bredden i studien (Bryman & Bell, 2005, s.307). 

Vi anser att vår studie är djup i den bemärkelsen att vi har ställt följdfrågor för att kunna 

vidareutveckla de givna svaren. Genom att ställa följdfrågor och ”dissekera” svaren har vi 

kunnat komma in på djupet. Här talas det även om att arbetet ska gå att föra över till 

kommande studier (Bryman & Bell, 2005, s.307). Detta arbete kan enligt vår mening föras 

vidare på kommande studier då vi förklarat vad vi har gjort samt hur. Vi har även valt 

respondenter som förmodligen kommer vara återkommande i liknande studier.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera menar på att forskaren ska ha agerat i god tro och inte 

låtit sina egna eller teoretiska värderingar påverka utförandet av slutsatserna (Bryman & 

Bell, 2005, s.307-308). Genom att visa på för- och nackdelar för slopandet av 

revisionsplikten har vi försökt att förbli så objektiva som möjligt. Då vårt mål har varit att 

se hur de olika intressenterna ställer sig till frågan om kvalité för de små företagen i 

samband med avskaffandet, har våra egna värderingar inte färgat vårt arbete åt det ena eller 

andra hållet. All information förutom oväsentliga småord är inkluderade i empirikapitlet. 
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Därmed anser vi att respondenternas egna ord och åsikter framförs. På så sätt vet vi att den 

data som samlats in hade gått att replikera om någon annan utfört samma studie vid samma 

tillfälle. 

 

Rättvisande bild är att de olika parternas åsikter framförs på ett rättvisande sätt (Bryman & 

Bell, 2005, s.309). Genom att enbart transkribera och rättstava meningar till en läsbar 

löpande text anser vi att respondenternas egna ord har framförts. Det primära har varit att se 

vad de olika intressentgrupperna tycker.  

 

Genom att summera de ovanstående punkterna anser vi att detta arbete är trovärdigt och 

äkta. 

 

2.8.2 Överförbarhet 

Inom kvalitativa studier är det svårt att generalisera då studierna ofta har små urval, vilket i 

sin tur är motsatsen till kvantitativa studier där man får ut mer data och lättare kan 

generalisera resultaten. När det kommer till överförbarheten är det bra om man har en så 

detaljerad studie som möjligt då det förenklar för läsaren huruvida studiens resultat går att 

applicera i kommande undersökningar. (Bryman & Bell, 2005, s.306-308) 

 

Vi anser att det finns en hög grad av överförbarhet i vår studie. I våra intervjuer med 

kreditgivarna har vi träffat chefer på lokala kontor, vi anser att deras åsikter går att 

generalisera med vad bankerna står för där de arbetar eftersom bankerna har policy rutiner 

som de följer. Detta gäller även för de inhemska investerarna, skatteverket och bolagsverket 

där vi träffat speciallister inom sina områden där de fattar avgörande beslut om frågor som 

berör detta arbete. Som tidigare nämnts satt intervjupersoner från bolagsverket som expert i 

utredningen för slopandet av revisionsplikten. Därmed kommer troligtvis våra 

intervjupersoner att återkomma i kommande studier vilket gör vårt arbete överförbart men 

inte i samma grad generaliserbart.  
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3. Teori 

******************************************************* 

3.1 Val av teoretisk referensram 

I teorin ligger fokus på om det sker någon form av kvalitetsförändring vid användandet av 

en extern revisor. Detta för att kunna besvara om det faktiskt gör en skillnad att ett företag 

väljer bort sin revisor. Valet av teori har baserats på den information som finns tillgänglig 

om just vikten av en revisor i ett företag, och hur det går att väva in i samband med 

avskaffandet av revisionsplikten mot småföretag. Det har använts artiklar där artiklarnas 

författare själva har utfört studier för att visa på om det finns ett samband mellan en revisor 

och kvalitén i företagens redovisning av finansiella rapporter. I litteraturen har kunskapen 

om hur en revision påverkar sina intressenter använts för att komplettera forskningen. Det 

har även använts rapporter från bland annat Svenskt Näringsliv för att få en inblick i hur de 

resonerar för att ge oss en bredare bas i vårt arbete. 

 

En del av teorigrunden kan vara vinklad, som bland annat rapporten från Svenskt 

näringsliv. Arbetet har så gott som möjligt haft både positiva och negativa inslag från 

revisionsplikten för att ge läsarna samt oss en så objektiv bild som möjligt. Detta för att i 

slutändan skapa egna reflektioner istället för att återupprepa teorins slutsatser.  

 

I bilden, Figur 2, på nästa sida förklaras hur teorierna är kopplade till de olika delarna i 

arbetet. Detta för att visa på att vissa delar i arbetet är tätt sammanknutna med varandra. 

 

3.2 Redovisning 

“Syftet med den externa redovisningen är att förmedla informationen om ett företags 

ekonomi” (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s.20). Det är viktigt att informationen är 

funktionell så att alla intressentgrupper i ett företag kan ta del av materialet. En 

grundläggande fråga man kan ställa sig inledningsvis är vilken del av ekonomin som 

intressenterna egentligen är intresserade av? Är alla intressenter intresserade av samma typ 

av information? 

 

Citerat från IASB p 12 är det generella syftet med att upprätthålla alla finansiella bokslut 

och rapporter att ”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett 

företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska 

ställningen. Informationen är användbar för olika användare som underlag för deras 

beslut i ekonomiska frågor”. Det kan användas flera olika typer av lönsamhetsmått såsom 

olika typer av nyckeltal där man ser på till exempel skuldsättning, soliditet och likviditet 

eller avkastningen på det investerade kapitalet. 
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Det framgår även tydligt i IASB p.14 att redovisning är något som verkligen behövs, 

framförallt då företagets ägare och ledning inte är samma person. Den externa 

redovisningen har kommit att användas av flera intressenter och som vi ser i vår 

intressentmodell så har Leverantörerna, Kunderna, Stat och samhälle, eventuella 

Investerare, Företagsledningen samt Kreditgivarna nytta av informationen. Nedan redogörs 

vad som är speciellt hos dessa olika intressenter och vad just de är intresserade av i 

årsredovisningen. (Sundgren et al., 2009, s.20) 

 

Figur 2. Sammankoppling av teori 
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3.3 Lagstiftning 

Syftet med lagstiftning inom teorin är att ge förståelse om lagstiftningen som de små och 

medelstora företagen ska följa. 

 

Det är flera lagar och regler som berör revision och redovisning av ett företags finansiella 

ställning. Redovisningen ska i Sverige enligt 4 kap 2 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 

respektive 2 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ske i enlighet med god 

redovisningssed. Dessa lagar är några som alla företag måste följa i Sverige. 

Revisionslagen innehåller de generella bestämmelserna som berör revisionsplikten. 

Revisionslagen (SFS 1999:1079) är indispositiv vilket innebär att den måste följas. Dock 

gäller Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) för svenska aktiebolag och i 9 kap redogörs vilka 

regler som ska följas. I ABL 9 kap 1 § skrivs “Ett aktiebolag ska minst ha en auktoriserad 

eller godkänd revisor” vilket innebär att det är kravet som ställs. ABL 9 kap 3 § redogör för 

revisors uppgifter där revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

 

Som nämnts tidigare gäller inte reglerna om krav på revisor för de företag som inte 

uppfyller kraven. Trots att det inte längre är lagstadgad revision, finns det fortfarande regler 

och lagar i BFL samt ÅRL, vilka fortfarande måste följas av de företag som väljer bort 

revisorn. (Revisions Nämnden)  

 

De nya gränsvärdena finner man i 9 kap i ABL (SFS 2005:551). 

 

3.4 Oberoende revision 

Det finns många krav på revisionen, och det kanske viktigaste kravet på revisionen är att 

den är oberoende. Kravet på att revisionen ska vara oberoende leder till en ökad tilltro vid 

granskningen. I Sverige gäller kravet på oberoendehet i alla företag enligt lagen. Det vill 

säga, det gör ingen skillnad om företaget har en eller tusen aktieägare. Då kravet är 

konsekvent för alla bolag leder det till att vid förändringar och hårdare krav för revision i de 

största bolagen påverkas det i sin tur de krav som ställs på de minsta bolagen och vice 

versa. (Thorell & Norberg, 2003, s.38) 

 

3.5 Revisionsplikten 

Enligt grundläggande revision i läroböcker och de svenska nationella riktlinjerna för 

revisorns finansiella och funktionella duglighet, är revisorns roll i Sverige väldigt viktig. 

Alla företag får själva välja sin revisor. Revisorsyrket bygger på ett förtroende, och revisorn 

får inte strida mot kraven på jäv. Detta innebär att revisorn inte får vara aktieägare i 

företaget, ingå i företagsledningen eller ha annan personlig koppling till företaget. En 

revisor ska alltid vara en oberoende part som anställs av ett företag för att göra en 
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oberoende granskning av företagets arbete. Arbetet handlar dels om att granska företagets 

bokföring och årsredovisning, men även att granska företagsledningens och den 

verkställande direktörens arbete (Sundgren et al., 2009, s.25). Vad en revision kostar beror 

på flera olika faktorer, dels beror det på hur stort företaget är samt hur pass välskött den 

löpande bokföringen är (Starta Bolag, 2008). Kostnaderna för en revision i ett småföretag 

låg normalt mellan 8 000 och 20 000 kronor år 2008 (Starta Bolag, 2008; Driva Eget, 2008, 

s.18).  

 

Granskningen ska vara så pass omfattande och ingående som god revisionssed kräver (SFS 

1999:1079). Efter varje avslutat räkenskapsår sker revisionen, och när den är gjord ska 

revisorn lämna sin revisionsberättelse, som beskriver uppgifter om företaget, samt ett 

uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättas efter de krav som ställs. I Sverige har 

vi en väldigt stark stat och en del av revisorns arbete är att granska företagets skatter och 

avgifter. Om revisorn finner fel eller oegentligheter vid sin granskning som rör till exempel 

skatter och sociala avgifter så ska Skatteverket informeras direkt (Larsson 2005).  

 

Det är viktigt att revisorn ur ett etiskt perspektiv är värd det förtroende som han eller hon 

har tillgivits. Det är även viktigt att ett förtroende mellan företag och revisor finns för att 

revisorn ska kunna få all den information som krävs från företaget för att utöva sitt arbete. 

För att detta ska kunna upprättas krävs det att revisorn är kompetent, oberoende och 

medveten om betydelsen av sin tystnadsplikt (Revisors Nämnden). 

 

3.6 De belysta intressenterna 

3.6.1 Stat och samhälle 

Det har diskuterats en del både i den professionella och akademiska litteraturen om 

sambandet mellan redovisning och ekonomisk tillväxt. Där talas det om att en ökning i 

redovisning och revision visar på ett resultat av en ekonomisk tillväxt. Det är viktigt för ett 

land att ha god redovisning. Ett av Internationella Forumet för Bokföringsmål (IFAD) är att 

utveckla redovisningens kapacitet för att öka tillväxten i olika länder. Detta bidrar till att 

utveckla deras ekonomier ytterligare. Dessa yttranden visar tydligt att redovisning och 

revision spelar en viktig roll för att främja den ekonomiska utvecklingen i ett land. Det 

innebär att redovisningen är en nödvändig teknik för att uppnå ekonomisk tillväxt. Om det 

finns en hög förmögenhet i ett land leder det till ett högre behov efter korrekt och trovärdig 

information inom finansiella rapporter. Detta leder till mindre informationsasymmetri, 

mindre agentkostnader och mindre informationsrisk i samband med mer utförliga och 

korrekta externa rapporter. Även den interna redovisningen och revisionen ger 

företagsledarna chans till att kontrollera och planera sin verksamhet bättre. Dessa rapporter 

ger även ledningen möjlighet att jämföra sin verksamhet med branschens ledare för att se 

vad de eventuellt kan förbättra för att kunna utveckla sin verksamhet. (Abdolmohammadi 

& Tucker, 2002, s.43) 
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Det kan verka som att lagstiftningen, dess stiftare och samhället är de som har störst 

intresse av revision, men det är även viktigt för de övriga intressenternas intresse. Revision 

spelar en viktig roll i relationen mellan intressenter och företaget. När revisionen är utförd 

och godkänd ökar trovärdigheten och förtroendet för informationen då den är utgiven av 

företagsledarna. (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2010, s.7) 

 

Samhället har flera skäl till att revision utförs i företagen. Revisionen är till för att upptäcka 

brott, samt brister inom skatteregler, bekämpa penningtvätt, och revidera bokföringen från 

företagen. Det är många punkter som ska kontrolleras och det har lett till att när revisorns 

granskning har utförts ska den rapporteras till allt fler myndigheter. Man kan säga att 

revisionen i sig inte bara leder till högre säkerhet utan även att kännedomen om den 

kommer leda till flera olika nyttoeffekter i hela samhället. (Thorell & Norberg, 2003, s.38) 

  

I första hand ses revisionsplikten som en fördel för samhället. Skatter och avgifter har en 

påverkan på både samhälle och företag, vilket gör att revisionsberättelsen är av stor 

betydelse. Revisionen har i sin tur en stor betydelse, eftersom den ska visa på att företaget 

har genomfört sina skyldigheter och även till viss del förhindra uppkommandet av 

eventuella brott genom att upptäcka brister i rapporterna. När det kommer till vem som drar 

störst nytta är det svårt att empiriskt bevisa om nyttan för samhället är högre än kostnaderna 

för det enskilda företaget. (Thorell & Norberg, 2003, s.7, 22, 41) 

 

I Thorell och Norbergs rapport till näringsverket talar de om att Skatteverket drar fördelar 

av revisionen. Om det uppkommer felaktigheter i rapporter kommer det att benämnas i 

revisionsberättelserna och informeras till Skatteverket, vilket underlättar vid kontroller. 

Kom ihåg att räkenskaper och årsredovisningar enbart är en del av den information som 

ligger till grund för den skattekontroll som genomförs. Med grund från andra EU-länder går 

det inte att fastställa att revisionsplikten ökar trovärdigheten av bland annat de 

beskattningsuppgifter som lämnas in. (Thorell & Norberg, 2003, s.42) 

 

Revisionen har, som tidigare nämnts, till uppgift att bland annat skydda intressenterna. 

Samtidigt är det ett väl fungerande verktyg i kampen att motverka den ekonomiska 

brottsligheten. Den externa revisorn får inte ha någon personlig koppling till företaget. Om 

det vore fallet skulle det finnas ett incitament till att inte anmäla brotten då det skulle kunna 

skapas en intressekonflikt för revisorn, (Thorell & Norberg, 2003, s.44) 

 

“Samhället har nytta av revisionsplikt. Men det är det svårt att få någon överblick vilket 

värde reviderade årsredovisningar har för skattekontrollen och brottsbekämpningen, då 

det saknas empirisk data.” (Thorell & Norberg, 2003, s.45) 
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3.6.2 Investerare - Fördelar med en extern revisor 

Investerare och andra intressenter är idag oerhört beroende av revisorer som kan säkerställa 

en oberoende granskning för att se om de finansiella rapporterna stämmer och är korrekta. 

En av redovisningens primära syfte med företagets bokföring är att tillgodose sina 

intressenter med information. (Sundgren et al., 2009, s.19-20) 

  

En revisors åsikter kan påverka en investerares beslut i flera olika aspekter. Det kan vara 

alltifrån till hur ett företag kommer att värderas och till hur mycket som ska investeras. 

Både investeraren och kreditgivarens beslutprocess påverkas mer av osäkerheter om skatter 

och begränsningar, än om vissa redovisningsstandarder är uppfyllda eller inte samt vilka 

konsekvenser som kan följa om de inte är det. (Gómez-Guillamón, 2003, s.556) 

  

Man kan konstatera att den finansiella rapporten och dess information blir trovärdigare om 

den går via en revisor. På så sätt uppstår mindre informationsasymmetri som minskar falsk 

eller vilseledande finansiell information, vilket är till fördel för ägare och företagsledare. 

(Eilifsen et al., 2010, s.7) 

 

3.6.3 Investerare - Nackdelar med en extern revisor 

Det talas om risken med att revisorerna jobbar mer för sin uppdragsgivares intressen, det 

vill säga företaget, än att skydda investerare samt andra intressenter, vilket egentligen är 

revisorns främsta uppgift (Haynes et al., 1998; Jenkins and Lowe, 1999). 

 

Det är inte alltid revisorer har ansetts vara uppmärksamma nog i samband granskningen 

och deras förmåga att skydda allmänheten samt investerare (Humphrey et al., 1993; Sikka 

et al., 1998). Detta kan kopplas till att en del erfarna revisorer i Sverige inte känner att det 

finns tillräckligt med regler och hänvisningar angående immateriella tillgångar vilket 

försvårar deras arbete. (Eklöv, 2001) 

 

Det finns en risk att revisorer lägger mer kraft och fokus på mängden information, istället 

för nyttan av informationen. På så sätt kan de förbise viktiga fakta för investerare, vilket 

gör att de inte bryter mot regler och lagar men deras motvillighet att aktivt söka igenom för 

bedrägeri och skydda investerare visar enbart på eget intresse. (Öhman, Häckner, Jansson 

& Tschudi, 2006, s.106-107) 

  

3.6.4 Kreditgivare 

En viktig del av beslutsfattandet för att ge ut lån är den information som finns i finansiella 

rapporter. Banker kan anse revisorernas omdöme som avgörande vid beslutstagande om 

lån. Enligt olika studier och böcker har det både bevisats och motbevisats hur viktig 
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informationen från en revisor är i bankernas beslutstaganden om lån och 

investeringsmöjligheter. Det sägs att de rapporter som går via revisorn med dess åsikt kan 

mycket väl påverka beslutstagandet samt till en liten grad även mängden på lånet. (Gómez-

Guillamón, 2003, s.549-550,556) 

  

När en revisor granskar en rapport och försäkrar att den är korrekt kan låntagare få lägre 

räntor då det krävs mindre övervakningskostnader från kreditgivarnas sida.  Detta har dock 

inte gått att helt bevisa vid experimentella studier. Det sägs att det finns ett negativt 

samband mellan räntor och ett företags storlek. Det visar sig att ett litet företag får betala 

högre räntor när de ska låna, då de anses vara mer riskfyllda. I samband med detta anses 

även en revisors försäkran mer värdefull i denna situation än vid ett stort företags 

låneprocess, då de generellt anses vara mindre riskfyllda. (Blackwell, Noland & Winters, 

1998, s.59) 

 

Enligt Thorell och Norberg är det aktieägarna och bankerna som har det största behovet av 

de reviderade årsredovisningarna. Det talas även om undersökningar och studier som har 

visat på att kreditgivare har reviderade årsredovisningar som ett önskemål. De framför att 

det är banker och skattemyndigheten som har en positiv inställning till revisionsplikten. 

Detta för att revisionen bidrar genom sin granskning till en kontroll i bokföringen vilket 

levererar trovärdig information till de externa intressenterna. (Thorell & Norberg, 2005, 

s.28–29,32,38) 

 

Kreditgivarnas ställning som de betydelsefulla intressenterna för redovisningsinformation 

medför en positiv syn på att småföretagen använder sig av en revisor (Thorell & Norberg, 

2003, s.38). Detta kan bero på att revisionen bidrar till en bättre ordning i den löpande 

bokföringen och en känsla av trovärdighet i årsredovisningen (Thorell & Norberg, 2003, 

s.39). Det finns andra metoder som kan uppnå samma goda resultat som kreditgivare 

eftersträvar från de små företagen, men motvilligheten till förändringar kan vara en stark 

motivator till revisionen (Thorell & Norberg, 2003, s.40).  

 

Kreditgivarna kan genom avtal kräva att ett företag ska använda sig av en extern revisor. 

Men det skapas en viss bekvämlighet om de skulle kunde slippa att avtala in det vid varje 

kontrakt vilket de inte skulle behöva göra om revisionsplikten var helt lagstadgad (Thorell 

& Norberg, 2003, s.39). 

 

Det ska dock tas i beaktning att beslut i låneprocessen inte enbart baseras på om det skett en 

revidering eller inte, utan det viktiga är den information som ges ut i årsredovisningen. Om 

det finns en tydlig fördel för företagen att använda sig av revision kommer företagen att 

använda sig av en extern revisor antingen på eget bevåg eller på kreditgivarens begäran. 

(Thorell & Norberg, 2003, s.40,45) 

 

Om ett litet företag vill ge signaler ut till marknaden och till kreditgivare om att de har hög 

kvalité kan de använda sig av en extern revisor (Blackwell et al., 1998, s.69). 
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3.7 Skillnader mellan de nordiska länderna (Island ej inräknat) 

De nordiska länderna är speciella i sin karaktär, då det finns extremt många småföretag. I 

Norden har man inställningen att revision är något viktigt och att det krävs revision i 

samtliga bolag oberoende storlek. Det har tagit lång tid för de nordiska länderna att 

avskaffa revisionen för de mindre företagen. Norge är det sista landet som svängt i frågan 

och den 17 december 2010 lämnades en proposition till regeringen om en avreglering av 

revisionsplikten för de minsta bolagen. Idag har alla de nordiska länderna tagit bort 

revisionsplikten för de allra minsta bolagen. Trots att man har satt låga gränsvärden så är 

det en mycket stor andel av nordens företag som blir berörda. (Lennartsson, 2010, s.22)   

 

En av anledning till att det varit svårt att komma överens inom Norden är att företagens 

bokslut utgör grunden för beskattningen. Detta, menar Joakim Rehn styrelseordförande på 

Grant Thornton, kan bero på att vi haft en lång tid av socialdemokratisk regering, där staten 

haft en stor kontroll och styrning av företagen. En annan viktig fråga är hur slopandet av 

revisionsplikten kommer att påverka skatteintäkterna. (Lennartsson, 2010, s.22).  

 

I Finland avskaffades revisionsplikten i juli 2007 för de minsta företagen. Finland är det 

land i Norden som har de lägsta gränsvärden. I Finland anser Rehn att gränsvärdena varit så 

pass låga att de knappt har medfört någon effekt. Då Sverige i stort sett har lika låga 

gränsvärden som Finland tror Rehn inte att inte att gränsvärdena kommer att höjas drastiskt 

i Finland. (Lennartsson, 2010, s.22)  

 

Danmark avskaffande sin revisionsplikt för de minsta företagen 2006 och var då först med 

det i Norden. Danmark hade till en början ungefär samma gränser som Sverige, men har i 

början av 2011 nästan fördubblat alla gränsvärden förutom antal anställda. Det danska 

Bolagsverket har genomfört två stycken utvärderingar; den första 2008 och den andra 2009. 

Dessa undersökningar har inte visat någon speciell trend och därav har de olika 

intressenterna tolkat materialet olika. Svenska Skatteverket menar att detta kommer leda till 

ett större skattefel medan Svenskt Näringsliv tror att det inte kommer leda till några större 

problem. Jens Röder, generalsekreterare på Nordiska Revisorssamfundet, NRF, menar att 

det är för tidigt att uttala sig om följderna och att man bör vänta sju till åtta år innan man 

kan analysera om slopandet av revisionsplikten verkligen leder till minskade skatteintäkter 

för länderna. (Lennartsson, 2010, s.22) 

 

Norge var sist i Norden med att avskaffa revisionplikten år 2011. Det som fick riktig fart på 

diskussionen i Norge var att Sverige året innan avskaffade revisionsplikten för småföretag. 

Avskaffandet av revisionsplikten kom att beröra ca 2/3 av Norges aktiebolag. (FAR 2010). 
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En sammanställning av gränsvärdena i de olika länderna visar att samtliga länder har 

dubbelt så höga värden i nettoomsättning gentemot sin balansomslutning förutom Norge, 

som har ¼ i nettoomsättning i förhållande till balansomslutningen. I Sverige och Finland är 

gränsvärdet tre anställda medan det i Danmark 12 respektive Norge 10 anställda (Ekonomi 

– info, 2011). 

Tabell 6. Gränsvärdena för Danska, Svenska, Finska och Norska företag 

 Danmark Sverige Finland Norge 

Max nettoomsättning 8 mkr DKK 3 mkr SEK 200 000 EUR 5 mkr NOK 

Max balansomslutning 4 mkr DKK 1,5 mkr SEK 100 000 EUR 20 mkr NOK 

Max antal anställda 12 stycken 3 stycken 3 stycken 10 stycken 
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4 Empiri 

******************************************************* 
Det empiriska kapitlet består av nio intervjuer av våra tre intressentgrupper, stat och 

samhälle, kreditgivare och investerare. Intervjuerna har skett i personliga möten, 

telefonintervjuer och mail. 

 

4.1 Stat och samhälle 

4.1.1 Intervju med chefsjurist från Bolagsverket 

Utifrån er organisation, vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

För det första tror Bolagsverket att det är lite för tidigt att dra några slutsatser om 

avskaffandet av revisionsplikten. Då det endast gäller bolag som bildats efter den första 

november 2010. För de redan befintliga bolagen är det först nu efter räkenskapsår 2010 

2010 som de kommer att ställas inför valet att använda sig av en revisor eller ej. Det man 

ser på Bolagsverket är att det har bildats extremt mycket nya bolag och ett av skälen till 

detta tror man är att de nya småföretagen slipper använda sig av en revisor. 

 

Du säger att det har bildats många nya företag. Tror du att de nya företagen kommer att 

välja bort revisorn direkt? 

Det är svårt att säga, men jag tror att det är väldigt många företag som har gått och väntat 

på att reformen ska träda i kraft innan man har valt att starta upp sitt aktiebolag. Detta tror 

vi är för att slita en revisor och minska sina kostnader. Det är detta som Bolagsverket tror 

ligger till grund för att så många nya aktiebolag har bildats efter den första november 2010, 

men även en bra bit in på detta år. 

 

Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och med att revisionsplikt försvann, tänkte 

framförallt på anonymiteten hos de företagen? 

Från Bolagsverkets sida är vi till en viss del oroliga över avskaffandet, då risken finns att 

kvalitén i årsredovisningarna skulle minska. Efter varje revision ska revisorn upprätta en 

revisionsberättelse och sedan skicka in till Bolagsverket. Det vi är lite spända över att se är 

hur många som kommer att skicka in sina årsredovisningar i rätt tid. Årsredovisningen ska 

skickas in inom sju månader från räkenskapsårets utgång och idag får vi in över 97 % av 

alla i tid, vilket är en väldigt hög siffra. Vi tror till stor del att detta är tack vare revisorerna. 

Nu finns en risk hos de bolag som väljer att inte använda sig av en revisor att de kommer 

att slarva gällande den punkten. Något som vi på Bolagsverket tror kan lindra denna effekt, 

är att dessa nya företag mera kommer att använda sig av bokföringsbyråer och 

redovisningskonsulter, vilket underlättar för företagen att handlingarna skickas in i rätt tid. 

Förhoppningsvis kan det resultera i att det inte blir någon försämring, vilket är 
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välkomnande ur Bolagsverkets perspektiv. Det har även spekulerats i att det kan bli lite 

sämre kvalitet i redovisningarnas innehåll, men det är något som är för tidigt att säga då vi 

ännu inte har sett några tecken på att detta skulle bli fallet. 

 

Utifrån er organisation, har ni ändrat rutinerna för dessa företag? 

Vi får ständigt uppdatera våra rutiner vilket vi givetvis även har fått göra nu. Vi måste nu 

exempelvis veta i vilka fall när det kommer att krävas att årsredovisningen ska åtföljas av 

en revisionsberättelse, och när det inte ska krävs någon. En annan åtgärd är att kontrollera 

om bolagen har en registrerad revisor eller ej. I vissa fall kan företagen år ett välja bort 

revisorn då de inte uppfyller kraven. Näst år kan det vara tvärtom det vill säga att företaget 

måste ha en revisor och hur vi på Bolagsverket ska få denna information. Vissa bolag måste 

fortsatt ha en revisor, som tillexempel publika aktiebolag. De får även i fortsättningen se till 

att årsredovisningarna åtföljs av en revisionsberättelse. Vissa regler i ABL säger att det 

krävs intyg från en revisor i vissa sammanhang. Detta försvinner i de fall bolagen i 

framtiden inte har ett krav på revisor.  

 

Enligt er hemsida ska ett företag göra ett aktivt val för att sluta använda sig av sin revisor. 

Har ni någon statistik på hur många procent som har valt att inte längre ha en revisor? 

Vi har i dagsläget ingen siffra på hur många företag som valt att inte längre ha en revisor av 

de företag som har möjlighet att välja bort sin revisor. Tittar vi på nybildade bolag får vi 

fram att så kallade lagerbolag, vilket är den enklast form av bolag, väljer att driva sin 

verksamhet utan en revisor.  

 

Har ni någon allmän åsikt om att man bör sänka eller höja gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

Utifrån min befattning på Bolagsverket satt jag med i utredningen som så kallad expert. 

Förslaget från utredarens sida var att upp till 95-97 % av alla bolag skulle ges möjlighet att 

frivilligt få välja om man skulle ha revisor eller inte. De politiskt tillsatta i gruppen ansåg 

den siffran alldeles för hög och ville gå betydligt försiktigare fram. Jag tycker i dagsläget 

det är förtidigt att dra några slutsatser om gränsvärdena ska förändras uppåt eller nedåt.   

. 

4.1.2 Intervju med sektionschef på Skatteverket 

Utifrån er organisation vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Från Skatteverkets sida har man vare sig sett eller förväntat sig några direkta fördelar från 

att revisionsplikten delvis har tagits bort. De enda som skulle ha några eventuella fördelar 

är just småbolagen som inte längre behöver använda sig av någon revisor och därav kan 

verksamheten inledningsvis drivas lite billigare. Skatteverket menar att det är för tidigt att 

säga om slopandet av revisionsplikten medfört några nackdelar. Skatteverket anser att 

externa revisorer normalt sätt är en trygghet för både företagen och oss. Vi tror att risken 

för felaktigheter allmänt sätt kan öka, om det visar sig att de flesta företag kommer att driva 
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sin verksamhet utan någon revisor. Detta kan indirekt medföra ökade insatser för 

Skatteverket som i sin tur leder till ökade kostnader för myndigheten. 

 

Utifrån er organisation, har avskaffandet av revisionsplikten medfört några konsekvenser? 

Om  Ja, vilka konsekvenser? 

Skatteverket påtalade tidigt riskerna med ett allmänt slopande av den externa revisorn och 

fick gehör hos regeringen. Ett argument var att det är ett motverkande arbetsinstrument för 

att kunna säkerställa bokföringsnivån i de företag som kommer att drivas utan någon 

revisor. Särskilt påtalades riskerna med att många företag med moms i 

inkomstdeklarationen skulle kunna drivas flera i år innan den första deklarationen kom till 

Skatteverket. Enligt de gamla reglerna hade Skatteverket en formell möjlighet att 

kontrollera företagen. I och med den avskaffade revisionsplikten för småbolag 

kompletterades reglerna med ett allmänt föreläggande där Skatteverket gentemot alla 

företag oavsett företagsform, fick en möjlighet att i ett tidigt skede kontrollera bokföringen 

genom besök eller inkrävande av underlag redan innan företaget lämnat in sin första 

deklaration. Detta gav Skatteverket fördelar i arbetet med att säkerställa, att nystartade 

företag fick möjligheten att lämna en så korrekt redovisning som möjligt i sin första 

deklaration av verksamheten. Ett avskaffande av revisionsplikten kan till viss del uppvägas 

av att Skatteverket får nya kontrollmöjligheter. Möjlighet till snabbare insyn i nystartade 

företag och de som redovisar sin moms i inkomstdeklarationen kan nämnas.  

 

Skatteverket har börjat märka att det startats upp många nya aktiebolag de senaste 

månaderna. Denna trend tror vi kommer att bestå under de närmste åren framöver.  Delvis 

kan det bero på den slopade revisionsplikten men även att det har blivit billigare att starta 

bolag. Hanteringen av bland annat lagerbolag i samband med företagsregistreringen 

föranleder mer jobb Skatteverkets sida men vi kan inte konstatera att nyordningen medfört 

några allvarliga konsekvenser.  

 

Utifrån er organisation, hur ser ni på att “kvalitetsstämpeln” försvinner från dessa 

företag? 

Skatteverket har inga synpunkter på hur det i marknaden uppfattas att vissa bolag startas 

upp utan revisor. Skatteverket betraktar ett företag utan revisor som en normal företeelse 

och i det enskilda fallet kommer det normalt inte att ha någon betydelse hur de kommer att 

hanteras. Myndigheter och större privata organisationer/företag kan sluta samarbetsavtal 

med Skatteverket om att de vid en direkt förfrågan kan tillhandahålla offentliga uppgifter 

om andra företag. De kan även få uppgifter om underentreprenörer som saknar revisor. 

Skatteverket är mycket noga med att inte värdera några uppgifter som de lämnar ut. 

 

Utifrån er organisation, har ni ändrat rutinerna för dessa företag?  

Om Ja, vad har ni ändrat? Har ni fått mer resurser för att till exempel genomföra stickprov 

för dessa företag? 

Reglerna om slopad revisionsplikt gör att det främst till en början är nystartade bolag som 

kommer att starta upp utan revisor. Skatteverket har en särskild förebyggande insats som tar 
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sikte på att nå ut till just dessa företag. Skatteverket kommer även att hjälpa nystartade 

företag som planerar att redovisa sin moms i inkomstdeklarationen då detta ofta innebär 

problematik. Detta för att göra tidiga stödinsatser till dessa företag. Arbetet utförs med stöd 

av det nya föreläggandemandatet och tar sikte på att kontrollera att företagen har en 

fungerande bokföring och i övrigt grundläggande möjligheter att framöver kunna lämna en 

korrekt deklaration. Skatteverkets arbete är tydligt framåtsyftande då de försöker att besöka 

de företag som vi tror kan behöva hjälp och information för att klara redovisningen i sin 

verksamhet. Vissa områden kan vara svårare än andra, exempelvis inom vissa specifika 

branscher och verksamheter. 

 

Som kontrollmyndighet har Skatteverket också uppgiften att motverka fusk och oseriös 

företagsamhet. Det är möjligt att frånvaron av en revisor framöver kan bli en riskindikator i 

Skatteverkets kontrollinriktningar beroende på utveckling och erfarenheterna. Skatteverket 

kommer som alltid vid nya företeelser och nyordningar göra särskilda riskvärderingar inom 

området. Det här är dock bara en av många andra förändringar som görs inom skatte- och 

företagsområdet. Skatteverket kontrollerar redan idag alla företagsregistreringar och 

registreringsändringar utifrån bedömningen om det kan finns en risk för tillexempel oseriös 

eller brottslig näringsverksamhet. 

 

Har ni någon allmän åsikt om man bör sänka eller höja gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

Inledningsvis har Skatteverket sett en risk i att revisionsplikten minskas. Förändringen 

måste dock ses i ljuset av många andra ändrade redovisningskrav och förändringar som 

finns i företagarnas verksamhetsvillkor precis som i myndighetens nya kontrollmöjligheter. 

Skatteredovisningen är en viktig men ändå begränsad del av bokföringens syfte. 

Skatteverket menar att det är politikernas sak att värdera lämpliga åtgärder på 

redovisningsområdet utifrån bland annat en fortlöpande internationalisering och en allt mer 

konkurrensutsatt marknad. På Skatteverket kan vi som myndighet i princip bara uttala oss 

via remissförfaranden i samband med redan lagda riksdagsförslag. 
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4.2 Inhemska investerare 

4.2.1 Intervju med riskkapitalist på investmentbolag A 

Är det viktigt för dig som investerare att företag använder sig av en extern revisor vid 

beslut av att investera? 

Investmentbolag A menar att det är mycket viktigt med en extern revisor av flera olika 

anledningar. Generellt sätt är kunskapen om ekonomi och redovisning låg i många av de 

tillväxtbolag som finns. För att överhuvud taget kunna föra en diskussion bygger det på att 

det finns en redovisning man kan lita på. En annan viktig faktor är vilka kalkyler framtida 

investeringar är beräknade på Därför är det extra viktigt att de antaganden man gör om 

kostnader, intäkter, framtida tillväxt, konkurrenter med mera är så riktiga som möjligt. Att 

bygga sina prognoser på felaktiga antaganden gör att hela investeringen kan komma att gå 

fel. 

 

I Sverige har vi i viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i små företag. 

Anser du/ni att detta påverkar investerarens syn på kvalitén hos de småföretag som avstår 

en extern revisor? 

När vi tittar på en investering är det första kravet att företaget har en extern revisor. Vi tror 

det blir väldigt svårt för företag som vill söka riskkapital för sin expansion och tillväxt att 

hitta investerare som vill investera i bolaget om det inte finns någon extern revisor. Även då 

vi investerar i mindre bolag blir det snabbt stora belopp och mycket arbete som krävs från 

vår sida. De företag som använder sig av en revisor ger också en garanti om att det 

administrativa arbetet är som det ska och eventuella negativa överraskningar inte bör 

uppstå. 

 

4.2.2  Intervju med investment manager på investmentbolag B   

Är det viktigt för dig som investerare att ett litet företag har en extern revisor vid beslut om 

att investera i små företag? 

Investeraren menar att det alltid är en klar fördel att en årsredovisning har blivit reviderad 

av en revisor. Trots detta menar de att det finns bolag i tidiga skeden med ”obalanserade” 

balansräkningar. Innan vi går in i en investering går vi själva alltid igenom balans- och 

resultaträkning och gör vår egen finansiella due diligence.
1
 

 

                                                 
1
 Due diligence är den process där en institution söker information om ett företags identitet, bakgrund och 

olika aspekter av dess förmögenhet/ekonomiska ställning. (Due Diligence, 2011) 



 

29 

  

Sverige har i viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i små företag. Anser 

du att detta påverkar investerares syn på kvalitén hos de små företag som avstår en extern 

revisor? 

Intervjupersonen menar att det finns flera olika sätt och metoder att ersätta eller 

komplettera revisorns arbete. Ett sätt skulle kunna vara att istället använda sig av 

redovisningsbyråer för att på så sätt kunna behålla kvalitén i ett företag. Vi tycker inte att 

en revisor är ett krav vid investering i ett företag som befinner sig i tidigt skede.  Finns en 

extern revisor är det givetvis positivt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv men det är inte den 

avgörande faktorn för beslut om en investering eller ej. Vi gör alltid vår egen due diligence 

av de bolag vi planerar att investera i. Det förekommer givetvis fall där vi själva hittar fel 

och brister av stor betydelse trots att företaget har haft en extern revisor och lämnat en 

revisionsberättelse. 

 

4.3 Utländska investerare med insyn på det svenska systemet 

4.3.1 Intervju med en erfaren utländsk riskkapitalist 

Är det viktigt för dig som investerare att ett litet företag har en extern revisor vid beslut av 

att investera i små företag? 

Det finns en nytta i att ha en extern revisor för de små företagen, men vid beslut om att 

investera är detta inte avgörande. Det är viktigt att det finns tillgänglig information om 

företaget även på annat håll. Detta gäller särskilt i onoterade företag inom riskfyllda 

områden men med potentiell hög tillväxt. Riskkapitalister, eller rättare sagt traditionella 

riskkapitalister investerar i dessa företag regelbundet utan att förvänta sig en extern revisor.  

Det vi förväntar oss är ett juridiskt dokument som anger att all relevant information har 

överlämnats till investeraren. 

 

Sverige har i viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i små företag. Anser 

du att detta påverkar investerares syn på kvalitén hos de små företag som avstår en extern 

revisor? 

En revisor bidrar inte till kvalitet, utan den stärker endast tillförlitligheten i den information 

som presenteras. En investerare som kan företagets verksamhet väl behöver förmodligen 

inte en extern revisor för att gå igenom företagets siffror. 

 

4.3.2 Intervju med en utländsk investerare med bakgrund i finansiering 

Är det viktigt för dig som investerare att ett företag har en extern revisor vid beslut om att 

investera i små företag? 

Vid investering i ett litet företag är den personliga kontakten och företroendet för ägaren 

mycket viktig. Allt kan inte baseras på redovisning utan på förvaltningen och företagets 

industri. För det lilla företaget är det viktigare med de aktuella siffrorna än de historiska, 

vilket gör att en “titt” i räkenskaperna har en högre prioritet än om företaget har haft en 
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extern revisor. Personligen föredrar jag att investera i börsnoterade företag då det är lättare 

att göra en rationell analys av kvalitén av det egna kapitalet.  

 

Sverige har i viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i små företag. Anser 

du att detta påverkar investerares syn på kvalitén hos de små företag som avstår en extern 

revisor? 

Reviderade finansiella rapporter anses vara långt mer trovärdiga än de som inte blivit 

reviderade av en revisor. Det är givetvis bättre för oss investerare att all information är 

öppen.  

 

Revision kan inte påverka kvalitén på informationen, däremot kan den påverka kvalitén av 

den finansiella rapport som revideras. 

 

4.4 Kreditgivare 

4.4.1 Intervju med en företagsrådgivare från Bank A 

Utifrån er organisation vilka fördelar och nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Det är lite väl tidigt enligt bank A att säga om avskaffandet av revisionsplikten har 

inneburit några fördelar eller nackdelar. Den enda riktiga effekt som Bank A har sett är att 

revisionsbyråerna anordnar olika seminarier för att ge ut information. Detta anser inte Bank 

A ge någon märkbar effekt. Banken har först nu börjat få in de första boksluten från företag 

som avskaffat revisor och det är i dagsläget för tidigt att säga om det medfört några 

nackdelar. 

 

Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och med att revisionsplikten försvann. Är 

företagen lika kreditvärdiga även fast de inte har någon extern revisor? 

Bank A tror att de som väljer bort sin revisor i praktiken är mycket små företag av enkel 

karaktär. Dessa företag har normalt mycket små lån eller krediter och blir därmed inga 

komplexa företag att hantera. Vi kommer att använda samma arbetssätt som vi har för 

enskilda firmor där de själva granskar balans- och resultaträkningen i samband med 

kreditbedömningen. Har företaget skött sin deklaration, betalat räntor och amorteringar, ser 

Bank A inga problem med att i framtiden ge krediter och lån. En annan viktig del vi tror 

kommer att få en större betydelse vid lån och krediter är hur företaget sköter sin dagliga 

bokföring. Bank A menar att om olika redovisningskonsulter utför arbetet kommer risken 

för fel och olägenheter inte att öka. Detta beror enligt bank A på att 

redovisningskonsulterna präglas av en tydlig yrkesheder vilket gör deras arbete väldigt 

tillförlitligt. 

 

Vidare menar Bank A att det inte spelar så stor roll om de små företagen har en revisor eller 

inte. En revisor är ingen garanti att allt är bokfört på ett riktigt och korrekt sätt. Det kan 
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alltid finnas fel och bankerna måste vara fortsatt kritiska vid sin granskning precis som 

innan revisionsplikten försvann. Det vill säga att även om en revisor har granskat ett företag 

måste ändå bankerna vara kritiska till deras “stämpel“. 

 

Hur har ni på bank A ändrat era rutiner sedan avskaffandet? 

Enligt Bank A har de egentligen inte direkt ändrat några rutiner gällande utlåning eller 

krediter till de företag som inte längre har någon extern part som granskar verksamheten. 

Banken har internt diskuterat hur de ska ställa sig till dessa företag och är idag varken för 

eller emot. Banken känner att de bör avvakta och se vad effekterna blir innan de kan ta 

ställning till och i så fall hur rutiner måste ändras. 

 

Har ni någon allmän åsikt om man bör sänka gränserna ytterligare så att fler har möjligt 

att välja bort sin revisor? 

Även denna punkt tycker bank A är svårt att yttra sig om. Min personliga reflektion är att 

de faktiska gränserna är mindre väsentliga vid valet av att ha en revisor eller inte. Om ägare 

och ledning för företaget finner ett behov av egen revisor kommer de oavsett gränserna 

välja att ha en revisor. Känner ägare och företagsledning att deras verksamhet är mycket 

komplex så kommer de att använda sig av en revisor som ett slags ”säkerhetsbälte”. Banken 

tror att man måste vänta och se vad som händer, men att gränsvärdena är lagda så att 

företagen vet vilka spelregler som gäller. Vi tror även att det är väldigt branschanpassat, 

exempelvis konsultföretag vars verksamhet i stort sett bara består av att fakturera sina 

timmar, inte behöver någon revisor. Detta att jämföra med de företag som har många olika 

intressenter och som kanske kräver att årsredovisningen har granskats. 

 

Har du några egna reflektioner över avskaffandet av revisionsplikten? 

Respondenten menar som han tidigare sagt att slopandet av revisionsplikten är ett mycket 

komplext område. Ur ett bankperspektiv handlar det väldigt mycket om person och 

kundrelationer. Om det exempelvis skulle komma in en erfaren företagsledare med tidigare 

relation till banken, har denne en större chans att få igenom sin idé än om någon ny 

oerfaren person kommer med exakt samma idé. Mycket baseras alltså på erfarenhet och 

relation även inom bankvärlden. Det finns folk i banken som har jobbat här i över 25 år och 

haft samma kunder hela tiden.  Dessa kunder har kanske varit felfria och banken vet att 

sannolikheten att de kommer vara det även i framtiden är mycket stora. Från bankens sida i 

dessa fall spelar det egentligen ingen roll om kunden har valt bort sin revisor eller ej. 

 

4.4.2 Intervju med avdelningschef på Bank B 

Utifrån er organisation, vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Bank B anser att det är lite för tidigt att se några fördelar eller nackdelar med avskaffandet 

av revisionsplikten. Men ser egentligen inga konstigheter med revisionsplikten i sin helhet. 

Det har dock blivit betydligt lättare att starta företag idag bland annat med det lägre kravet 

på aktiekapital. 
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Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och med att revisionsplikten försvann. Är 

företagen lika kreditvärdiga fast de inte har någon extern revisor? 

Att det finns en revisor i ett bolag är en kvalitetsstämpel. I de fall det finns en revisor finns 

oftast inget behov av att ifrågasätta dokumenten. Om en kund skulle lämna in räkenskaper 

som ej blivit reviderade minskar den trygghet som banktjänstemannen känner, vilket får 

denne att ifrågasätta trovärdigheten. För mig, som tidigare har arbetat som revisor, anser jag 

att det förenklar för företagaren själv att ha denna kvalitetsstämpel. Det ska vara uppenbart 

att bokförningen är rätt, annars kan det skapa ett hinder för den kreditsökande. En bra 

revisor trycker på och granskar de räkenskaper som ligger till grund för regelverken, 

låneförbudet och aktiebolagslagen. För kreditgivaren ska det med säkerhet fastställas att 

kunden har en återbetalningsförmåga. 

 

Hur har ni på bank B ändrat era rutiner sedan avskaffandet? 

Bank B jobbar med en decentraliserad företagsorganisation. Det enda som inte är 

decentraliserat är redovisningssystemet, kreditpolicyn och varumärket.  Banken har inte 

ändrat i sina rutiner efter avskaffandet av revisionsplikten utan det är upp varje kontorschef 

att själv avgöra vilka beslut som skall tas. 

 

Har ni någon allmän åsikt om man bör sänka eller höja gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

Det kan vara bra att ha en möjlighet att starta ett företag utan en revisor, men vid behov av 

krediter bör företagaren anlita en revisor. Utan revisor kommer det att ställas hårdare krav, 

som till exempel skötselborgen vilken är individuell. Om företaget inte visar på god 

redovisning kommer antingen ett krav om skötselborgen ställas eller att en revisor granskar 

företaget. 

 

Då företaget expanderar och får ökad soliditet kan borgen tas bort i samband med ökat 

förtroende. Genom goda relationer mellan bank och kund skapas en högre nivå av 

förståelse och acceptans. I dessa fall blir revisionen enbart formalia. Nya kunder och 

relationer skapas med tiden vilket ger möjligheter till bättre affärer i framtiden. Beroende 

på storleken på företaget inser ägaren vikten med att ha en revisor då det vilket ger en god 

signal om företagets kvalité. 

 

Sammantaget har det inte skett några större förändringar inom bankens rutiner utan vi 

jobbar på som vi gjort alla tider. 
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4.4.3 Intervju med företagsrådgivare på Bank C 

Utifrån er organisation, vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Bank C ser en fördel med att avskaffandet av revisionsplikten leder till att vissa 

årsredovisningar kan komma in snabbare för registrering, vilket i sin tur ger banken aktuell 

information snabbare om hur företagets utveckling ser ut. Det negativa med avskaffandet 

av revisionsplikten är att den kvalitetsstämpel som en revision medför till redovisningen 

och bokslutet, inte finns i revisionsberättelse. Detta kan innebära en ökad kreditrisk för 

bank C då ett företag med bristfällig lönsamhet kan välja att förvränga/försköna bilden av 

den verkliga årsredovisningen. 

 

Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och med att revisionsplikten försvann? Är 

företagen lika kreditvärdiga även fast de inte har någon extern revisor? 

I tveksamma fall kräver bank C att företaget använder sig av en extern revisor. Detta för att 

företaget ska kunna få ta nya lån eller förlänga befintliga krediter. 

 

Hur har ni på bank C ändrat era rutiner sedan avskaffandet? 

Regelverket som styr det vardagliga beslutstagandet på bank C har inte upplevt några 

förändringar men de ska däremot ha denna förändring i åtanke i det dagliga arbetet. 

 

Har ni någon allmän åsikt om att de bör sänka eller höja gränserna ytterligare så att 

eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 

Nej 

 

Har du några egna reflektioner över avskaffandet av revisionsplikten? 

Jag ser avskaffandet av revisionsplikten som en möjlighet till att förenkla de småföretagens 

situation. Avsaknaden av tillräcklig kompetens inom redovisningsfrågor gör att även de 

minsta företagen böra köpa in konsultation från en revisor, trots små resurser. 

 

Vissa företag väljer att styra kostnaden för själva revisionen till en mer värdefull 

konsultation. Det finns därmed en risk att vissa företag styrs av sin snålhet vilket gör att de 

försöker komma undan alla kostnader som uppkommer i samband med en revision. Detta 

kan i längden skapa en risk att snålheten äventyrar hela företagets existens för att man har 

bristfälliga redovisningsrutiner. 
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5. Analys och diskussion 

******************************************************* 

5.1 Analys 

5.1.1 Hur ser de olika intressentgrupperna, utifrån vår modell, på ett företag som nu 

valt bort sin revisor?  

Man ser tydliga tecken från Messier & Prawitt samt Thorell & Norberg att de är 

förespråkare av revisionen (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2010, s.7; Eilifsen, 

Messier, Glover & Prawitt, 2010, s.7). Historiskt har det funnits ett klart samband där 

länder med god ekonomisk tillväxt har haft en utvecklad redovisning och revision i sitt land 

(Abdolmohammadi & Tucker, 2002, s.43). Abdolmohammadi och Tucker menar att det 

inte enbart är staten och samhället i landet som gynnas av att revisionen utförs utan det är 

även gynnsamt för samtliga intressentgrupper (Abdolmohammadi och Tucker 2002, s.43). 

 

I intervjuerna med Skatteverket framkom det att dem som organisation inte behandlar 

företagen olika vare sig företaget använder en revisor eller ej. De menar att deras roll i 

samhället är att hjälpa företag i den utsträckning som är möjligt. Både Bolagsverket och 

Skatteverket är eniga om att det har startats upp många nya aktiebolag i Sverige sedan 

avregleringen kom att träda i kraft. En av anledningarna till detta är enligt Bolagsverket att 

företagen nu kan slippa de kostnader som uppstår vid nyttjandet av en revisor. Risken 

Skatteverket ser med att revisorn försvinner i vissa företag är att det eventuellt kommer 

kunna uppstå fel och ibland även fusk i företagens ekonomiska rapporter. Eftersom ingen 

längre granskar arbetet är det lättare att fel obemärkt glider igenom. Då företagen nu vet att 

deras redovisning inte kommer att bli granskade i samma utsträckning som förut skulle fusk 

kunna uppkomma genom att de förfinar sina siffror och bryter mot de regler och lagar som 

finns. Det Skatteverket i dagsläget kan göra är framförallt att kontrollera företagens löpande 

bokföring för att motverka eventuella fel och fusk. Det skulle innebära att de kan hitta dessa 

eventuella fel och brister som skulle kunna uppkomma. 

 

De inhemska investerarnas åsikter sammanfaller med de utländska då vi talar om 

revisionens nytta vid beslutstagandet om att investera eller ej. Man ser tydliga samband 

mellan investerarna i teorin och empirin där båda är överrens om att en reviderad rapport 

kan påverka investeringsbeslutet. När de finansiella rapporterna går via en revisor minskar 

risken för falsk och vilseledande information eftersom revisorn ska fungera som ett verktyg 

för att förhindra felaktiga rapporter.  

 

Gómez-Guillamón menar att investerare vill med säkerhet veta om det eventuellt finns 

några osäkerheter kring skatter och avgifter (Gómez-Guillamón, 2003, s.556). Det är av 

stor vikt att veta om företaget har misskött sina betalningar och i vilken omfattning. Vad 
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skulle de eventuella konsekvenserna i så fall bli, är det straffavgifter eller skadestånd? På så 

sätt skulle en revision gynna de involverade parterna då den redogör för hur det verkligen 

ser ut. Som investerare är det primära, om det finns någon typ av juridisk dokumentation, 

som kan styrka det som tas upp i till exempel årsredovisningen. 

 

En av de utländska investerarna anser att de aktuella siffrorna är av större betydelse än den 

historiska information som finns om företaget. Med den utgångspunkten är inte revisionen 

avgörande, men Investmentbolag A menar att framtida kalkyler till viss del grundas på de 

historiska data som finns. Med anledning av detta är det viktigt att de antaganden som är till 

underlag är korrekta, vilket gör revisionen betydande. Som investerare måste man själv ta 

reda på vad för information som finns och själv göra sina egna finansiella beräkningar. 

Revisorn ses som en “garanti” för att det administrativa arbetet är tillförlitligt. Inom teorin 

talas det om att revisorerna lägger mer kraft och energi på att ta fram mycket information 

men att själva innehållet inte anses vara lika viktigt (Öhman et al., 2006, s106-107). Med 

andra ord går ibland kvantitet före kvalité. Detta är något som också kan tolkas ur empirin 

då kreditgivarna markerar att de trots förtroendet för revision ändå själva noga granskar 

dokumenten innan de tar beslut om exempelvis krediter. 

 

En annan av de utländska investerarna eftersträvar att uppnå en så personlig relation som 

möjligt med ägarna till företaget. Det är mycket viktigt att jag som investerare känner ett 

stort förtroende för företagsledaren då det är han eller hon som är absolut viktigast för 

företagets framtida utveckling, då jag som investerare endast står för kapitalet. I detta fall 

har de reviderade räkenskaperna mindre betydelse, eftersom det är den personliga 

relationen jag som investerare söker. När det rör sig om att investera i mindre företag är det 

framför allt en affärsidé och ett bra koncept man söker. Enligt investeraren blir det då 

mindre viktigt att veta allt om till exempel företagets redovisningsstandarder.  

 

Med empirin som grund ser vi att Bank B och C anser att ett företag som använder sig av 

en extern revisor ger goda signaler till marknaden om kvalité och trovärdighet, vilket det 

även talas om i teorin (Blackwell et al., 1998, s.69). Författarna menar att det är upp till 

själva företaget att bestämma om de vill ge ut rätt signaler till marknaden och förenkla sin 

egen tillvaro. Bank A tycker att det är bra med en revisor, men trots en revidering måste 

man själv ändå kritiskt granska räkenskaperna, vilket är precis de rutiner man har vid beslut 

om lån till företag. En lagstadgad revisionsplikt även för de små företagen gynnar 

kreditgivarna på så sätt att de får en bättre och tydligare information som underlag. För de 

företag som verkar lite suspekta kan revisorerna meddela eventuella brott och skapa en 

tryggare företagsvärld.  

 

Kreditgivarna, liksom stat och samhälle, tycker att avskaffandet av revisionsplikten för de 

små företagen har förenklat nyetableringen och bidrar till sänkta kostnader då ingen revisor 

är nödvändig. Bank C menar att i och med avskaffandet av revisionsplikten når fler 

årsredovisningar sina kreditgivare snabbare än tidigare då de först inte måste bli reviderade 

av en revisor. Detta gör att informationen om företagets utveckling kan utvärderas fortare. 
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Med anledning av den förenkling och uppluckring i lagstiftningen som skett finns det en 

risk i bristande kunskap om ekonomi och redovisning hos vissa av småföretagen, som i 

dessa fall bör de vända sig till redovisningskonsulter för att få hjälp. Bank A menar att 

företagen själva borde ta initiativ till en revisor när de ser stora fördelar med det för sin 

verksamhet. När detta är fallet kommer gränsvärdena inte spela någon roll på grund av att 

det sker självmant hos företagen. Gränsvärdena är lagda på så vis att företaget själv kan 

välja om de tycker att det behövs en revision. Så länge företaget har skött sin deklaration, 

gjort sina betalningar av amortering och ränta kommer det inte finnas större några problem 

att få ytterligare krediter och lån.  

 

Enligt teorin från Gómez-Gilliamón talas det om att en revisors omdöme kan vara 

avgörande för beslut om att bevilja ett lån och dess storlek (Gómez-Guillamón, 2003, 

s.556). Kreditgivarna vi intervjuat håller med till en viss grad, men de anser att relationer 

har större betydelse. En person eller företag som varit kund hos sin bank länge har byggt 

upp ett förtroende gentemot banken vilket i sin tur kan bidra till en ökad trovärdighet och i 

det långa loppet gynna företaget med “förmånliga villkor. Bank B menar att kunder som de 

haft långa relationer med kan få bättre villkor då de känner en ökad tillit gentemot dem, då 

det i bankvärlden handlar mycket om kundrelationer. Företagen som vill undgå revidering 

drar nytta av nära relationer med sina kreditgivare och genom att lära sig hur de ska 

redovisa bättre. Trots nära relationer krävs en god återbetalningsförmåga och att de kan 

hantera återbetalning av sina skulder. 

 

5.1.2 Kommer det nu att ställas hårdare krav och högre säkerheter på dessa företag 

från intressenternas sida? 

Om man ser på hur det ser ut runt om i Europa ser man tydliga skillnader gällande 

revisionsplikten. Det danska Bolagsverket har genomfört två stycken undersökningar inom 

området. Som ett resultat av undersökningen har Danmark sedan höjt sina gränsvärden för 

revisionsplikten. Slutsatsen man kan dra är att Danmark är nöjd med resultaten och att det i 

stort gynnar samhället. Rapporterna från det danska Bolagsverket har tolkats på olika sätt 

av de olika intressentgrupperna. Svenska Skatteverket tror att detta kommer leda till 

skattefel medan Svenskt Näringsliv inte tror att det kommer vara några större problem 

(Lennartsson, 2010, s.22). 

 

Från teorin ser vi att Thorell och Nordberg (2003, s.42) menar att när det uppkommer fel i 

de finansiella rapporterna kommer det inte att upptäckas i samma utsträckning som tidigare 

och det är något man måste vara medveten om från myndigheternas sida. Som vi nämnt 

tidigare arbetar Skatteverket hårt för att hjälpa företagen med eventuella skatte- och 

avgiftsfrågor, just för att motverka att fel inträffar. Sedan revisionsplikten försvann har 

Skatteverket fått nya kontrollmöjligheter, framför allt nya möjligheter till insyn i de 

nystartade företagen. 
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Utifrån empirin menar flera investerare att om det inte finns tillgång till reviderad 

information ska det finnas någon form av intyg från annat håll. Det är inte alla 

småföretagare som har den kunskap om ekonomi och redovisning som krävs för att göra en 

korrekt årsredovisning. Det är i sådana fall som det krävs att det kommer information från 

ett annat håll. Som Skatteverket i en av sina frågor beskrev kan de bidra företagarna med 

dokument om till exempel uppköpare för att förenkla vardagen för de företag som avstått en 

extern revisor.  

 

Kreditgivarna menar att i dagsläget, då avskaffandet är relativt nytt, är det i praktiken bara 

de allra minsta företagen som faktiskt väljer bort sin revisor. Bankerna menar att på grund 

av deras storlek så spelar det ingen större roll. De krediter och lån dessa företag tar utgör 

absolut inga problem för bankerna då de själva har möjligheten att gå igenom företagens 

resultat- och balansräkningarna. 

 

För de små företag som väljer att inte ha en egen revisor kompenserar Bank B det med en 

så kallad skötselborgen för att hålla företagarna aktiva och uppmärksamma. Enligt Thorell 

& Norberg (2003, s.40) talar de om andra metoder för att kunna uppnå samma goda resultat 

utan en egen extern revisor, vilket är i linje med vad som framkom under intervjuerna. Det 

man kan ifrågasätta är om bankerna verkligen har ett behov av att revisorer reviderar de 

mindre företagen. Revisorerna finns till för att säkerställa att företagens räkenskaper och att 

den informationen som kreditgivarna vill ha är så korrekt som möjligt. Bank A talar om att 

det är viktigt att veta vem det är som sköter företagets dagliga bokföring vid bland annat 

beslut om nya lån eller förlängda krediter. Det skulle troligtvis bli mindre fel och 

olägenheter om redovisningskonsulter tas in, vilket Bank C håller med om. Men vid 

tveksamma fall måste Bank C ändå ställa krav på att företagen måste ta in en extern revisor 

för granskning i de fall de ska ge ut nya lån eller förlänga krediter. 

 

5.1.3 Hur har intressentgrupperna ändrat sina rutiner till dessa företag. Gör de nu 

stickprover för att hitta eventuella brister hos dem? 

Rutiner och regler är något som ständigt förändras. Lagstiftningen är något som förändras 

kontinuerligt vilket medför att alla berörda parter måste förändra rutinerna för sitt arbete. 

Bolagsverket har ändrat flera av sina rutiner och arbetsformer. De företag som väljer att 

avstå egen revisor måste först informera Bolagsverket om detta. Alla företag ska skicka in 

sina årsredovisningar till Bolagsverket efter avslutat räkenskapsår. Bolagsverket har ansvar 

för att hålla reda på vilka företag som måste följa upp sin årsredovisning med en 

revisionsberättelse från en revisor. Ett framtida problem för Bolagsverket kan bli de företag 

som i dagsläget inte har en revisor men som i framtiden uppfyller kraven och blir därmed 

skyldiga att använda sig av en revisor. Om Bolagsverket inte meddelas om detta kommer 

ett tids gap att bildas som kräver speciella insatser för att upptäckas. Som nämnts tidigare 

har Skatteverket några hjälpfunktioner till företagen och kan idag tidigt gå in och ge stöd 

där det behövs. Det är viktigt att kontrollera att företagen använder sig av en fungerande 
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och korrekt redovisning. En av Skatteverkets uppgifter är att motverka fuskande och 

oseriösa företag, vilket är en viktig del i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

 

Bank A har redan idag tydliga riktlinjer och ett strukturerat arbetssätt för hur de arbetar 

med till exempel små egenföretagare som aldrig har behövt någon revisor. Det innebär att 

de redan idag har ett fungerande arbetssätt som de lätt kan tillämpa i de nya mindre bolagen 

som aktivt valt bort sin revisor. Bank C förlitar sig på sitt regelverk och vars regler som 

idag styr deras dagliga rutiner för beslutsunderlag. De känner att de inte har haft något 

behov av att ändra i sitt arbetssätt. Bank B har en central kreditpolicy, men ger i övrigt fria 

händer till respektive kontorsansvarige. Banken har inte gjort några större förändringar i 

sina rutiner, men det finns en risk att de mindre företagen utan revisor kommer att få 

hårdare krav på sig, än de reviderade bolagen. Blackwell et al. (1998, s.59) menar att de 

små företagen är mer riskfyllda än de större då de är nya och att bankerna gärna ser att 

dessa företag använder sig av en extern revisor, för att försäkra sig om kvalitén i sina 

räkenskaper. De banker vi träffade är överens om att de mindre företagen inte är lika   

komplexa som de större och är därmed lättare att hantera. Avregleringen har bland annat 

tillkommit för att underlätta för de mindre bolagen och minska deras kostnader. Då företag 

skiljer sig mycket åt och är olika komplexa i sin natur, får framtiden utvisa om 

förändringarna i revisionsplikten är av godo eller ondo. 

 

5.1.4 Hur uppfattar intressenterna kvalitén av företaget i samband med avskaffandet 

av revisionsplikten?  

De investerare vi intervjuade ser inte att revisorn bidrar till att höja kvalitén i företagen. De 

menar att revisorn endast leda till att stärka tillförlitligheten i den aktuella informationen 

som finns. Som teorierna tar upp är inte alltid en revisor tillräckligt uppmärksam 

(Humphrey et al., 1993; Sikka et al., 1998; Lee, 1995). Det har förekommit många 

skandaler där revisorerna har mörkat tal och brustit i sitt uppdrag att skydda allmänhetens 

intressen. Som Thorell & Norberg säger finns det många krav som ställs på revisorn i form 

av oberoende, högt förtroende och jävhet. I vissa fall kan det bli komplicerade situationer 

och risken finns att revisorer tappar sina fundamentala grunder och själva begår brott. 

Enligt vår empiri ser vi att företagens revidering ses som en positiv kvalitetssäkring av de 

finansiella rapporterna från ett företag. 

 

Från de kreditgivare vi intervjuade märktes det tydligt att en granskning från oberoende 

revisorer ger en kvalitetsstämpel och är ett viktigt beslutsunderlag vid bedömning av ett 

företag. Inom bankvärlden är det väldigt viktigt att saker är korrekta och i sin rätta ordning 

och därför krävs det allt oftare att företagen kan leverera finansiella rapporter som håller en 

hög trovärdighet och som bankerna kan lita på. De företag som har ordning och reda på 

sina papper och att den löpande bokföringen sköts som den ska, där kommer både bankerna 

och företagen att gynnas. En korrekt, organiserad och strukturerad årsredovisning är inte 

bara lättare att granska utan går även snabbare att gå igenom. Det betyder att kreditgivarna 

överlag inte behöver lägga ner lika mycket tid på att gå igenom siffror, vilket på sikt 
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minskar företagets kostnader och som i sin tur kan medföra bättre villkor i form av lägre 

räntor från sina kreditgivare. Även revisionens kostnader beror på hur väl den löpande 

bokföringen utförts. Ett företag som sköter sin bokföring löpande och med stor omsorg, får 

givetvis lägre kostnader för sin revision. Enligt ”Starta Bolag” och Gustav Brickman ligger 

revisionskostnaderna på mellan 8 000 - 20 000 kronor för det lilla företaget. Finns det goda 

kontakter mellan företag och kreditgivare är möjligheten större att slippa kravet på revision 

från banken och därmed spara kostnader. 

 

Samtliga banker vi intervjuat ser den oberoende revisorns granskning som en 

kvalitetsstämpel. Görs ingen oberoende granskning måste banken själv granska 

räkenskaperna djupare. Från bankens sida är det då mycket viktigt vem som sköter den 

löpande bokföringen hos företaget. Det är inte bara revisionen som är strängt lagstadgad 

utan det finns även många andra lagar gällande redovisning. Vid upprättande av 

bokföringen använder man sig av både bokförnings- och årsredovisningslagen. Sker 

redovisningen enligt gällande lagar finnas det en god säkerhet som bankerna kan lita på. 

Bank A menar att redovisningskonsulterna idag präglas av en tydlig yrkesheder vilket 

minimerar antalet fel i redovisningen. Företag bildas huvudsakligen för att gå med vinst och 

att växa. Kreditgivarna tror därför att de faktiska gränserna inte spelar någon större roll. De 

företag som känner att de har behov av att använda sig av en revisor kommer att göra det 

även om de inte skulle behöva det enligt de lagstadgade gränsvärdena. 

 

Ser man hur gränsvärdena är i Sveriges jämfört med våra grannländer är revisionsplikten 

rätt lika. Företagsklimatet som kännetecknas i Norden är rätt lika, med väldigt många små 

företag. Trots att de Nordiska ländernas (Island ej inräknat) gränsvärden är lägre jämfört 

med övriga EU, är det fortfarande extremt många företag som är berörda. Det kan bero på 

en kombination av att vi har ett komplext skattesystem och ett relativt stort antal små 

företag. Det kan vara en av anledningarna att det tog längre tid att införa dessa gränsvärden 

i Sverige jämfört med övriga Norden. 

 

Danmark var år 2006 det första land som införde gränsvärden för mindre företag. Fyra år 

senare höjer Danmark gränsvärdena igen, vilket borde signalera om att det har fungerat bra. 

Ser man på vad våra kreditgivare säger i intervjuerna om gränsvärdena så är alla positiva 

till dessa. Samtliga är överens att det underlättar företagsklimatet för de små företagen, 

dock vore det också bra om de kunde vara branschanpassade på något sätt. Det är stor 

skillnad på ett företag som har en omsättning på tio miljoner kronor baserat på 

konsultuppdrag från ett par anställda eller genom produktionsarbete. Det är något man kan 

reglera i gränsvärdena med antalet anställda. Danmark och Norge tillåter fler anställda 

vilket i vårt exempel skulle gynna konsultföretaget som mer eller mindre bara debiterar ett 

timarbete. Bankerna är samtidigt eniga om att det är för tidigt att dra några slutsatser. Bank 

A menar att många olika intressenter och parter gynnas av att företag blir reviderade. 

Kreditgivarna anser det väldigt viktigt att skapa personliga relationer mellan banken och 

företaget. De flesta företag är medvetna om att banken gärna ser att även de små företagen 

har en revisor, vilket alltid underlättar vid eventuella lån eller krediter. 
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5.2 Diskussion 

Nu är det ett faktum att revisionsplikten försvunnit för de minsta företagen. Både från 

Bolagsverket samt Skatteverkets sida har man sett att det har startats upp extremt många 

nya aktiebolag. Enligt de diskussioner som legat till grund för avskaffandet av 

revisionsplikten har det funnits många anledningar. Vissa menar att en av anledningarna 

var att gynna småföretagarna genom att ta bort administrativa kostnader som uppstår i 

användandet av en revisor. Som vi nämnt tidigare ska inte kostnaden av revisionen vara 

högre för företaget än nyttan som samhället får ut. I våra ögon ser vi att kostnaderna för 

samhället är högre än nyttan hos företaget. Anledningen till denna åsikt från vår sida är att 

genom den lugna attityden som intressenterna visar verkar de inte ha förberett sig på de 

oväntade kostnader som kan uppstå i och med ändrade rutiner, samt nödåtgärder vid 

eventuella fel i systemet. Vi tror att kostnaderna som företagen räknar med att spara genom 

detta ändå kommer att uppstå genom olika omkostnader för företaget samt sina intressenter, 

vilket i slutändan resulterar i att nyttan för företagen är mindre än kostnaderna. 

 

Det vi fått fram från våra intervjuer med kreditgivarna och investerarna visar att de delvis 

är enade i frågan om revisionsplikten. De är båda positiva till att företag revideras då det 

stärker trovärdigheten av de finansiella rapporterna, men det är dock inget som är 

avgörande i beslutsprocessen, om en bank kommer att ge lån eller om man som investerare 

väljer att investera. Även detta tror vi kan bero på att investeraren alltid kommer att göra 

sina egna värderingar utifrån vad de letar efter i det specifika företaget. För dem är det 

viktigare att man får någon typ av juridisk dokumentation av företagets räkenskaper vare 

sig de är reviderade eller inte. Bankerna är inte stängt dörren mot företag som inte använder 

sig av en revisor. Ett av sätten att motivera företagen till att sköta sin ekonomi bättre är en 

så kallad ”skötselborgen”. Detta innebär att ju längre man varit kund hos sin bank och ju 

mer tillit man har, desto mindre blir skötselborgen och som till slut försvinner. Det leder i 

praktiken till att kreditgivarna får lägre kostnader i hanteringen av företaget och kan i sin 

tur minska räntor på lån och krediter. Detta är som så mycket annat i livet, grundat på 

relationer. Ju bättre man känner någon och litar på den personen, desto mindre behöver man 

oroa sig för att det ska bli några missöden. Vi ser även tydliga tecken från investerarnas 

sida, att när en investerare går in i ett företag är det mycket viktigt att man känner de som 

driver företaget, att det finns en bra produkt, bra idé och ett drivande engagemang. Man 

anser att det är viktigare, än att räkenskaperna är 100-procentiga. Något som vi sett är att 

bara för att ett företag använder sig av en revisor, försäkrar det inte att arbetet är felfritt. 

Man kan aldrig helt bortse från den mänskliga faktorn.  

 

Revisorer skapar ordning och reda och deras arbete handlar om att saker och ting sker 

korrekt. Detta syns tydligt efter intervjuerna med Bolagsverket. Där visas det att 97 % av 

alla årsredovisningar kommer in i rätt tid, vilket är en hög siffra. Detta tror vi grundas på att 

vi i Sverige fram tills nu haft en lagstadgad revisionsplikt. Trots att denna nu försvinner till 
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en viss del har vi i Norden, i förhållande till övriga EU, högre krav gällande 

revisionsplikten. Här syns tydliga samband till att investeraren ser revisorn som en garanti 

till att ett gott administrativt arbete finns i företaget. 

 

Utifrån vårt arbete ser vi att investerarna uppfattar revisorns arbete som en bidragande 

faktor till tillförlitlighet, men inte kvalitet. En revisor förändrar inte innehållet i 

redovisningen utan ser till att det som finns är korrekt, vilket indirekt innebär att ingen 

högre kvalitet tillförs. Innehållet i redovisningen har inget med kvalitén att göra. 

Kreditgivarna styrker detta i sitt resonemang där de menar att de alltid är kritiska, och att 

bara för att en revisor granskat ett företag är det ingen självklarhet att få lån. I några få fall 

händer det att revisorn får svårt att vara den oberoende part som förväntas av honom/henne 

och den kan bli lockad att stå närmare antigen den ena eller andra parten. Detta har 

resulterat i att det skett ett antal skandaler de senaste åren. I små ägarledda företag är det 

kanske extra viktigt att ha en revisor, då ägaren kan manipulera siffrorna i företaget efter 

egen vinning eller göra omedvetna fel. 

 

Samhället är ett stort komplext system och ett företag är en liten kugge i ett stort hjul. För 

att säkerställa att den information som lämnas av företaget är så korrekt som möjligt, tror vi 

att användandet av en extern revisor kan vara en bra lösning. Från samhällets sida ser vi att 

revisionen motverkar eventuella fel och fusk från företagen. Om fusk och fel minskar 

kommer alla parter tjäna på det, samhället får in rätt skatter samt avgifter, kreditgivare och 

investerare kan till en högre grad förlita sig på de ekonomiska rapporterna som revisorn 

granskat och företaget själv kan få göra de rätta avdragen. Revisionen kan underlätta 

säkerheten om att rätt skatter och avgifter kommer in, samt att rätt avdrag görs. Således 

sänds goda, tydliga och positiva signaler till hela marknaden.  

 

Som sagts tidigare är det nu ett faktum att de minsta företagen inte längre behöver använda 

sig av någon revisor. Frågan är dock hur mycket de faktiskt minskar sina administrativa 

kostnader på grund av detta. Vad som framgått från Starta Bolag och Gustav Brickman kan 

vi se att revisorn, år 2008, kostade ca 8 000 – 20 000 kronor, vilket är den summa som 

företaget sparar vid bortval av revisor. Bortvalet av en revisor kan medföra extra kostnader 

vid hjälp av redovisningskonsulter och frågan är då hur mycket företagen sparar i 

slutändan. Vi ser från samtlig empiri att de är positiva till revisionen och att de är överens 

om att revisorns arbete tillför räkenskaperna kvalité. Denna kvalité är något som efterfrågas 

från framförallt bankerna när de ska ta beslut om lån och krediter. Bankerna menar att 

denna kvalitet skulle kunna uppnås på flera andra sätt, till exempel skulle det kunna uppnås 

genom användning av redovisningskonsulter. Deras arbete präglas precis som revisorns, av 

en yrkesgrupp med tydlig yrkesheder och som gör ett bra och tillförlitligt arbete. Trots detta 

säger kreditgivarna ändå att de ser små, nystartade företag som mer riskfyllda och därför 

gärna ser att en revision görs. Å andra sidan menar kreditgivarna att småföretagen inte är så 

komplexa då de inte har några större behov av höga krediter eller stora lån. Detta anser vi är 

till viss del motsägelsefullt. Vi håller med om att en lösning är att upprätthålla en hög 

kvalitet i företagens rapporter genom användandet av redovisningskonsulter, men vi tror 
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även att detta innebär ökade kostnader för företagen Om det primära syftet var att minska 

kostnaderna så är detta nog inte den perfekta lösningen. Även fast kreditgivarna i vissa fall 

menar att det inte behövs någon revisor för småföretag så är det ibland ändå revision ett 

krav hos företaget. 

 

Ingen av intressenterna som vi intervjuade indikerade att de var det minsta oroliga inför 

förändringen som skett och hur de måste ändra i sina rutiner. Detta finner vi till viss del lite 

oroväckande då bland annat en av våra kreditgivare ansåg att de skulle fortsätta i samma 

“anda” som de hade gjort tidigare. Vare sig slopandet av revisionsplikten medför positiva 

eller negativa konsekvenser måste man ändå räkna med någon form av konsekvenser, vilket 

i sin tur innebär att det alltid måste finnas en beredskapsplan med åtgärder för de olika 

intressentgrupperna. 
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6. Avslutning 

******************************************************* 

6.1 Slutsats 

Utifrån våra intervjuer har det framgått att stat och samhälle samt kreditgivarna till en 

början haft en lugn inställning gentemot avskaffandet av revisionsplikten. Desto djupare vi 

kommer in på området, verkar det som att åtgärder ändå är något som behöver införas. Vi 

menar att redan nu bör intressenterna börja fundera mer på konsekvenserna som uppstår i 

och med avskaffandet av revisionsplikten. Detta eftersom vi tror att förändringarna kommer 

att påverka marknaden mer än vad det gjort hittills. 

 

Vi förstår att tanken med avskaffandet är att hjälpa de minsta bolagen med att minska sina 

kostnader. Utifrån vad vår empiri och teori framkommer det inte att småföretagen upplever 

så pass stora besparingar som de räknat med. Vi tror att de kommer bli tvungna att antingen 

själva lägga tid och pengar på att utbilda sig för att själva kunna ta hand om företagets 

finansiella rapporter alternativt att köpa tjänsten från någon annan. Samtidigt kan de små 

företagen även drabbas av ytterligare kostnader i form av skötselborgen eller andra krav, 

vilket kan resultera i att de får högre räntor från sina kreditgivare enligt empirin. 

 

Ovanstående slutstats är något som kanske inte kommer att påverka de företag som inte har 

någon ambition att expandera sin verksamhet. Vi tror att den generella företagssynen är att 

få företagen att ständigt växa och generera högre vinster, vilket innebär att de till slut blir så 

stora att det krävs en revisor. Då företagen i sin natur är ärliga och vill framåt kommer det 

resultera i att de förr eller senare kommer få ökade kostnader för sin revidering.  

 

Samtliga av alla våra intressentgrupper lutar mot att när en revision är genomförd visar det 

tecken på att företaget har god kvalitet i sin årsredovisning och räkenskaper. Skatteverket 

och Bolagsverket pekar på att det inte är nödvändigt med att ha en revisor men att det är till 

fördel för samhället i stort. Från investerarna ser vi att de känner en trygghet om det har 

skett en revision. De är medvetna om att revisorn gör en väldigt grundläggande granskning 

och skapar sig en bred bild av hela företaget. Det motverkar i sin tur att det skulle dyka upp 

eventuella skadestånd eller liknande som kan påverka företaget negativt. Kreditgivarna ser 

revisorn som en kvalitetsstämpel som underlättar deras dagliga arbete. 

 

Slutligen är det upp till var och en att använda sig av en revisor eller inte. Den enda stora 

nackdelen som vi ser med att använda sig av en revisor är den ekonomiska bördan. Vi tror 

att en revision som är gjord ger mycket goda signaler om tillförlitlighet och kvalitet i 

räkenskaperna, gentemot marknadens alla intressenter. I slutändan tror vi att nyttan för 

företagets intressenter är högre än kostnaden för företaget. 
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Revision kan inte påverka kvalitén på informationen, däremot kan den påverka kvalitén på 

de reviderade finansiella rapporterna vilket är informationsgrunden för ett företags  

intressenter. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Till vidare studier föreslår vi att de övriga intressenterna ska ses över, då vi anser att det 

kan vara intressant framöver att se om leverantörer skiftar beteende och hur kunderna ser på 

företaget. Det kan även vara oerhört intressant att se hur revisorerna själva ser på 

situationen. Samma studie som vi har utfört skulle vara intressant att göra i framtiden med 

en fördjupning av varje intressentgrupp. Detta för att vi tror att eftereffekterna från 

avskaffandet kan kommat att bli många. Vi finner även att en studie på hur gränsvärdena 

ska vara satta framöver, kan ge en intressant bild av om de bör höjas eller sänkas i 

framtiden. 
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Bilaga 1   

******************************************************* 

Stat och samhälle 

 

 Utifrån er organisation vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 Utifrån er organisation, har ni ändrat rutinerna för dessa företag?  

 Har ni någon allmän åsikt om att de bör sänka eller höja gränserna ytterligare så 

att eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 
 

Investerare 

 

 Är det viktigt för dig som investerare att företag använder sig av en extern revisor 

vid beslut av att investera? 

 I Sverige har de till en viss omfattning tagit bort kravet att ha en extern revisor i 

små företag, anser du/ni att detta påverkar investerarens syn på kvaliteten hos de 

små företag som avstår sig en extern revisor? 
 

Kreditgivare 

 

 Utifrån er organisation vilka fördelar eller nackdelar ser ni med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 Hur ser ni på konsekvenserna som kan bli i och med att revisionsplikt försvann, är 

företagen lika kreditvärdiga även fast de inte har någon extern revisor? 

 Hur har ni på bank … ändrat era rutiner sedan avskaffandet? 

 Har ni någon allmän åsikt om att de bör sänka eller höja gränserna ytterligare så 

att eventuellt fler har möjligt att välja bort sin revisor? 
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