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1. INTRODUKTION 
I detta introducerande kapitel kommer valt ämne för studien att presenteras, avskaffad 

revisionsplikt för små aktiebolag, där även bakgrund till problemområdet framhålls. 

Avslutningsvis i kapitlet kommer problemformulering med tillhörande frågeställningar för 

studien att presenteras följt av syftet med uppsatsen, där läsaren lättare får en förståelse för 

vilket problem studien ämnar belysa. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har företag använt sig av revision i över 100 år, de första reglerna som kom att 

reglera ämnet infördes redan genom 1895 års lag om aktiebolag. Aktiebolagen beordrades då 

genom lag att utse en person som ansågs vara lämplig att granska bolagets räkenskaper. 

Någon mer reglerande lagstiftning gällande denna person fanns inte då, utan denna lag kunde 

mer frivilligt tolkas och tillämpas av bolagen själva. Den första svenska lagstiftning som 

ålade att aktiebolag skulle utse en auktoriserad revisor infördes först den 1 januari 1944. 

Lagen berörde de bolag som var noterade på en fondbörs eller som hade ett aktiekapital på 

minst två miljoner kronor i dåtida penningvärde. Nästa reform i Sveriges revisionshistoria 

inleddes år 1975, då gränsen för kravet att utse revisor sänktes till ett aktiekapital på en miljon 

kronor. Redan på denna tid ansågs det onödigt att kräva en godkänd eller auktoriserad revisor 

för mindre bolag, med anledning av de kostnader det skulle medföra. (frivision.se, 130402)  

 

I slutet av 1970-talet hölls en högaktuell kriminalpolitisk debatt om ekonomisk brottslighet. 

Anledning till debatten berodde på samhällets behov av omfattande kontroll- och 

sanktionssystem för att förhindra ekonomisk brottslighet bland företag. (frivision.se, 130402) 

År 1978 lämnades en promemoria av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där en 

rekommendation löd att alla aktiebolag skulle vara skyldiga att inneha minst en kvalificerad 

revisor, detta för att motverka ekonomisk brottslighet och liknande bedrägerier som kan 

förekomma i näringsverksamheter. Förslaget bidrog till att en ny lagstiftning angående 

revisionsplikt infördes för samtliga aktiebolag. Reformen utfördes först den 1 januari 1983 

där alla nybildade aktiebolag blev tvungna att utse en revisor. År 1988 kom reformen även att 

gälla de äldre aktiebolagen. Det primära syftet med revisionsplikten var väldigt tydligt, 

nämligen att stärka statens kontroll över aktiebolagen. Revisorernas uppdrag blev att granska 

att företagen redovisar på ett korrekt sätt till myndigheter samt att rapportera misstänkta brott. 

(foretagande.se, 130402) 
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När Sverige gick med i EU år 1995 tydliggjordes skillnaderna i regler gällande revision 

mellan Sverige och de övriga medlemsländerna. Flertalet av länderna i EU har aldrig haft en 

revisionsplikt för aktiebolag med färre än 50 anställda. Storbritannien avskaffade dessa regler 

runt millenniumskiftet och de nordiska grannarna Danmark och Finland följde efter i samma 

spår år 2007. De enda länderna inom EU som tillämpade allmän revisionsplikt var vid denna 

tid Sverige och Malta. (foretagande.se, 130402) 

 

Enligt uppgifter från Tillväxtverket, tidigare kallat Nutek, som år 2008 presenterade en studie 

av företagens administrativa kostnader ansågs det svenska regelverket ha skapat merkostnader 

hos företag på flera miljarder kronor årligen. Utav dessa kostnader utgjorde revision 74 

procent av de totala kostnaderna.(foretagande.se, 130402) 

 

År 2006 tillsatte regeringen en utredning för att granska de regler som gällde vid revision för 

små aktiebolagen. Syftet var att utveckla ett förslag kring regeländringar för ett eventuellt 

avskaffande av små bolags revisionsplikt. Beslutet från regeringen nådde riksdagen den första 

april år 2010 och innebar då att drygt 70 procent av alla aktiebolagen nu hade möjlighet att 

avskaffa revisionsplikten. (frirevision.se) 

 

Den första november år 2010 avskaffades så till slut revisionsplikten för mindre aktiebolag 

och Sverige blev därmed det näst sista landet inom EU att införa en begränsning av 

revisionsplikten (foretagande.se, 130404). Enligt Aktiebolagslag 9:1 är företag i dagsläget 

inte skyldiga att ha revisor om minst två av följande punkter är uppfyllda:  

 

• Högst tre anställda. 

• Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. 

• Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.   

 

Enligt Carrington (2010) var det ledande motivet till revisionspliktens avskaffande en 

anpassning till internationella förhållanden samt att en sådan lagändring leder till 

kostnadsbesparingar för små aktiebolag. I Balans (2/2012) framkommer det att 85 procent av 

alla bolag väljer att ha kvar revision. När det gäller nystartade bolag väljer 76 procent att inte 

använda sig av revision. Av det totala antalet aktiebolag i Sverige, både befintliga, nystartade 

samt lagerbolag, är det endast 15 procent som väljer att avskaffa revision. (Balans, 2/2012)  
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1.2 Problemdiskussion 
Inom de olika företagsformerna finns det särskilda krav för ägarnas ansvar avseende hur 

företag ska redovisa den ekonomiska situationen för externa intressenter. Styrelsen och VD:n 

är de ansvariga för informationen som lämnas angående företaget. Det är av stor vikt att den 

information som ges ut är trovärdig och att intressenterna kan lita på den. Revisorn är den 

som granskar företagets finansiella information samt tar ställning till dess trovärdighet för att 

samhälle och näringsliv ska fungera på ett tillfredsställande sätt. (FAR, 2006) 

Revisionsplikten för aktiebolag har varit ett väl diskuterat ämne sedan en lång tid tillbaka. 

Svårigheter med huruvida nyttan med revision uppväger kostnaden samt hur den ekonomiska 

brottsligheten påverkas vid avskaffande av lagstadgad revision har varit de primära 

diskussionsämnena. Samtidigt har det även diskuterats kring småföretagens trovärdighet vid 

slopandet av revisionsplikten. (regeringen.se)  

 

Ekobrottsmyndigheten är en av intressenterna som redan innan revisionspliktens avskaffande 

förutspådde att en sådan associationsrättslig regeländring skulle kunna resultera i en mer 

omfattande ekonomisk brottslighet. De menade att om en majoritet av företagen skulle sakna 

en revisor som granskar dess räkenskaper skulle eventuellt missbruk och brottslighet bli 

lättare att dölja. (Ekobrottsmyndigheten.se, 130402) Enligt Skatteverket ansågs en slopad 

revisionsplikt medföra sämre redovisning samt ett hot mot skattebasen. Revisorn Michael 

Hellgren bekräftade detta med uttalandet att Skatteverket och andra myndigheter saknar de 

resurser som krävs för att genomföra de kontroller som revisorer hittills har gjort. 

(dagensjuridik.se, 130404).  

 

Urban Bjergert, representant för Skatteverket i revisorsutredningen, gör ett uttalande i Balans 

(5/2008) där han menar att större företag ofta köper de tjänster som behövs för att ha god 

ordning i deras räkenskaper, medan de mindre bolagen som verkligen behöver dessa tjänster 

kommer att lockas till att plocka bort sin revision då de ser chansen till kostnadsbesparingar. 

Bjergert tror att detta kommer medföra till en sjunkande redovisningsstandard och därmed 

fler fel i deklarationerna (Balans, 5/2008). Enligt Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson 

befarade Skatteverket mer skattefiffel, både medvetet och inte minst omedvetet. Myndigheten 

har varit emot förslaget från början, dock är de enligt Andersson glada över att en viss 

begränsning införts men räknar trots detta med mer jobb för verket. (svd.se, 130404) Svenskt 

Näringslivs expert Carl-Gustaf Burén påstod däremot i en utredning att revisionens betydelse 
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för skattekontroll och att motverka ekonomisk brottslighet har varit väldigt överskattad 

(cisionwire, 130404). I mars år 2005 publicerade intressenten Svenskt näringsliv en rapport 

där de ansåg att små aktiebolag bör få hjälp av kvalificerade ekonomiska rådgivare istället för 

att de ska bli tvingade till obligatorisk revision (Norberg och Thorell, 2005). I ett uttalande 

från Magnus Graner, statssekreterare på justitiedepartementet, i Balans (5/2010) har det 

uppskattade skattebortfallet beräknats till 1,3 miljarder kronor och han menar att kostnaden är 

en följd av att risken för en sämre redovisning hos de bolag som väljer bort revision ökar. 

 

Enligt en annan undersökning gällande långivare, som genomfördes av Sweco Eurofurtures 

på uppdrag av FAR SRS före avskaffandet av revisionsplikten, förväntades slopandet av 

revision i små aktiebolag påverka bankernas kreditbedömning. En bedömning av räkenskaper 

som granskats av en revisor innebär att uppgifterna lämnats med god kvalitét. Enligt 

undersökningen medför revisionen till att bankers risktagande minskar samt att kostnaderna 

blir lägre för att hämta in kompletterande information. Det påstods även att småföretag i 

Sverige jämfört med andra länder är mycket beroende av banker för sin finansiering. 

Förtroendet mellan bank och företag sägs därmed vara av stor vikt i Sverige. En av de 

konsekvenser som presenterades i undersökningen var att i de företag där revisor saknas kan 

företagaren själv bli tvungen att gå i borgen för att kunna ta lån. Det framgår även av 

undersökningen att kreditkostnaderna kan komma att öka för de företag som väljer att inte 

tillämpa revision. Av de kreditchefer som medverkade i undersökningen ansåg 70 procent att 

förslaget om att slopa revisionsplikten var dåligt och endast nio procent ansåg att det var ett 

bra förslag. Enligt Dan Brännström bekräftar hela undersökningen att revision fyller en viktig 

roll vid kreditgivning. Brännström menar att om företagets räkenskaper har granskats av en 

oberoende och självständig revisor ökar tillförlitligheten för företagets finansiella 

information. (far.se, 130402) 

 

Efter att lagändringen avseende revisionsplikten trädde i kraft den första november år 2010 är 

det ytterst intressant att studera hur betydande intressenters arbetssätt har påverkats. 

Avskaffandet av allmän revisionsplikt för små aktiebolag är idag en relativt ny reform där det 

fortfarande är oklart hur många bolag som kommer välja att avveckla revisionen. 

Förändringar har börjat ske, men intressenterna har troligtvis ännu inte kunnat 

uppmärksamma omfattningen till sin maximala kapacitet. Avskaffandet av revisionsplikten 

kan ses ur flera olika intressenters perspektiv såsom ur revisionsbyråers, kreditgivares, 

företags och myndigheters perspektiv. Vad de olika intressenterna har för syn på den 
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avskaffade revisionsplikten och om de har upplevt några förändringar i bland annat 

arbetssättet skiljer sig troligtvis åt.  

 

1.3 Problemformulering 
Mot bakgrund av ovanstående tankegångar lyder studiens två huvudfrågor på följande vis: 

 

• Har arbetssättet förändrats för betydande intressenter såsom Skatteverket, 

Bolagsverket, kreditgivare och Svenskt näringsliv till följd av avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag, och i så fall hur?  

• Hur har intressenters syn på trovärdighet hos företag som avskaffat revision 

förändrats? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera om det i samband med den avskaffande revisionsplikten 

skett förändringar i arbetssättet för betydande intressenter samt undersöka hur synen på små 

aktiebolags trovärdighet efter reformen har förändrats. 
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1.5 Disposition 
För att ge läsaren en överblick av innehållet i denna studie och vad dess olika delar behandlar 

redogör vi kortfattat för alla kapitel nedan. 

Kapitel 1 

Det första kapitlet inleds med att ge läsaren en bakgrund till revisionspliktens avskaffande. 

Vidare diskuteras ämnet revision i en problemdiskussion, som mynnar ut i studiens 

problemformulering och syfte. 

Kapitel 2 

I nästa stycke beskrivs valda forskningsmetoder följt av motiveringar till valen samt en 

redogörelse över tillvägagångssätt. Därefter behandlas validitet och reliabilitet samt metod- 

och källkritik. 

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet, Normer och Utredningar, görs en beskrivning av revisorns roll med 

tillhörande lagtext följt av en redogörelse för obligatorisk revisionsplikt. Vidare presenteras 

Statens Offentliga Utredning (2008:32) angående revisionsplikten samt regeringens 

proposition (2009/10:204) gällande ett avskaffande av revisionsplikten. 

Kapitel 4 

I det fjärde kapitlet presenteras den teoretiska referensramen innehållandes modellerna 

principal-agentteorin och Intressentmodellen. 

Kapitel 5 

Det femte kapitlet innehåller det empiriska materialet i studien som tagits fram genom 

intervjuer med Svenskt näringsliv, Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, Nordea, Swedbank, 

Bolagsverket och Skatteverket. Kompletterande information till intervjuerna från respektive 

intressents hemsida kommer även att behandlas i detta kapitel. 

Kapitel 6 

I det sjätte kapitlet analyseras, tolkas och diskuteras det empiriska materialet med koppling 

till normer och utredningar samt den teoretiska referensramen. 

Kapitel 7 

I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser av forskningsresultatet samt 

implikationer. Vidare i kapitlet ger vi förslag på framtida forskning inom ämnesområdet. 
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2. METOD 
I följande kapitel redogörs de forskningsmetoder och tillvägagångssätt som har tillämpats 

under studiens gång. Syftet med detta avsnitt är även att presentera studiens trovärdighet 

utifrån betydande begreppen reliabilitet och validitet. I slutet av kapitlet förhåller vi oss även 

kritiska till käll- och metodval.  

2.1 Forskningsmetod 
Det vetenskapliga synsätt vi valt att tillämpa är det hermeneutiska förhållningssättet, detta 

eftersom vi i vår studie utgått från en teoretisk förförståelse och insamlad empiriska data. 

Enligt Gummesson (1999) innebär den hermeneutiska metoden att forskaren tillämpar ett 

tolkande synsätt för att uppnå en bättre förståelse av empiriskt insamlad data. För att på bästa 

sätt kunna besvara de problemformuleringar vi framfört och uppfylla syftet med vår studie 

beslutade vi oss för att kvalitativ data, bestående av intervjuer, var av större betydelse än 

kvantitativ data. Genom kvalitativa intervjuer och vår förförståelse gjorde vi bedömningen att 

vi kunde tolka och få en bättre förståelse för våra respondenters uttalanden och därmed uppnå 

bättre resultat. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan sambandet mellan teori och forskning tolkas med två 

olika angreppssätt, varav den ena forskningsstrategin kallas för induktiv process medan den 

andra kallas för deduktiv process. I den deduktiva processen är utgångspunkten enligt 

Artsberg (2003) befintlig teori som därefter ämnas undersökas i verkligheten. Bryman och 

Bell (2011) menar att den induktiva processen innebär att forskaren i huvudsak utgår från 

iakttagelser av verkligheten. Det finns inom denna metod inte några fasta bestämmelser om 

vad som anses vara data, vilket innebär att allt som forskaren upplever i sin studie kan tolkas 

som data. Inom den induktiva processen kan teorin kortfattat beskrivas som ett resultat av 

själva forskningen. Den insamlade data ställs i relation till forskarens förförståelse av ämnet 

som resulterar i att vissa generaliserbara slutsatser utformas. Slutsatser som sedan kan 

resultera i ny teoretisk kunskap om det studerade ämnet. (ibid.)  

 

Denzin och Lincoln (2008) samt Flick (2009) menar att en kvalitativ studie genomförs mer 

fördelaktigt om forskaren i studien även använder sig av en iterativ process, istället för att 

enbart använda sig av en induktiv respektive deduktiv ansats. Den iterativa processen innebär 
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att forskaren interagerar redan existerande teorier och empirisk data kontinuerligt under 

studiens gång för att sedan frambringa ny kunskap om valt ämnesområde. (ibid.) 

 

I vår studie har vi löpande försökt se samband och jämfört den empiriskt insamlade data med 

tidigare teoretisk kunskap, vilket tyder på att ett iterativt förhållningssätt använts. Dubois och 

Gadde (2002) skriver att det iterativa förhållningssättet innebär ett systematiskt kombinerande 

av teoretiska och empiriska data med grund i den abduktiva ansatsen. Författarna skriver att 

vid den abduktiva ansatsen undersöks relationen mellan teori och empiri i en kontinuerlig 

process, där forskaren arbetar utifrån en kombination av den induktiva och deduktiva 

ansatsen. Vidare förklarar de även att den abduktiva ansatsen möjliggör genom 

kombinationen av induktion och deduktion att forskaren kan blanda existerande teorier med 

nya idéer som uppstår vid den empiriska datainsamlingen. I vår studie har vi därför till stor 

del använt oss av ansatsen abduktion och då i en löpande process växlat mellan induktion och 

deduktion. Under studiens gång har vi även uppdaterat den teoretiska referensramen med 

hänsyn till nya infallsvinklar vi fått från den empiriska insamlingen i enlighet med den 

iterativa processen. 

 

2.1.1 Förförståelse 
Förförståelse beskriver Gummesson (2000) som den attityd och de insikter en forskare har 

gällande ett speciellt problem eller ämne. Förförståelse handlar även om att forskarens 

personliga erfarenheter är en viktig del i processen att samla in och analysera data. (ibid) 

 

Vi som författare har utifrån våra tidigare erfarenheter från ekonomiska studier vid 

Linnéuniversitetet i både Kalmar och Växjö använt oss av vår förförståelse för ämnet revision 

vid genomförandet av denna studie. Utifrån vår förförståelse samt skilda värdepremisser och 

referensramar har vi innan studien forskat i olika böcker, tidskrifter och Internetkällor för att 

utvidga vår kunskap inom ämnet. Därefter har vi valt ut, tolkat och analyserat teoretisk och 

empirisk data för att uppfylla studiens syfte på bästa sätt. Den kvalitativa forskningsmetoden 

valdes då denna överensstämmer med vår tidigare kunskap i att tolka och analysera data. 

Ämnet revision har vi varit i kontakt med under hela vår utbildning och är något som har 

väckt vårt intresse samt lockat oss till vidare studier inom inriktningen redovisning och 

finansiering. Speciellt då reformen gällande revisionspliktens avskaffande varit ett högaktuellt 
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ämne under vår utbildningstid. Vår företagsekonomiska utbildning i förening med intresset 

för revision har således reflekterats i studiens tolkningar och tillvägagångsätt.  

 

2.2 Val av forskningsmetod   
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod på vår studie. Vid tillämpning av den 

kvalitativa metoden är det orden som kommer i fokus vid insamling och analys av data. De 

specifika orden och dess innebörd betonas, istället för kvantiteten, som den kvantitativa 

forskningen lägger sin vikt vid. (Bryman och Bell 2011) 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är intervju den metod som används mest inom den kvalitativa 

forskningen vid insamling av data, och de menar att det finns två olika metoder vid själva 

genomförandet av intervjun. De två metoderna kallas för strukturerad och semistrukturerad 

intervju. Vid den semistrukturerade intervjun använder forskaren en så kallad intervjuguide 

med ett antal förhållandevis specifika frågor som ämnas beröras under intervjuns gång. Denna 

intervjuguide används genomgående för samtliga intervjuer i undersökningen. (Flick 2009)  

 

Utöver dessa ställs ett fåtal, relativt ostrukturerade frågor, detta för att inbjuda till en dialog 

och förhoppningsvis en diskussion kring ämnet och olikheter i svaren. I vår studie har vi valt 

att tillämpa den metod som kallas semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Vi har 

därmed använt oss av en intervjuguide med specifika frågor för de olika 

verksamhetsområdena. Vi låter sedan respondentens svar styra samtalet vidare in på 

följdfrågor, för att skapa ett större djup i intervjun där vi kan få ut så mycket som möjligt av 

varje respondents egna åsikter, kunnande och synsätt. Målet är att skaffa oss en djupare 

förståelse och genom den valda metoden utesluter vi att på något sätt styra den tillfrågades 

svar med ledande frågor eller förtryckta enkäter. 

 

Genom tillämpning av den kvalitativa metoden erhåller forskaren mer ingående och 

förklarande svar från respondenten (Bryman och Bell, 2011). Eftersom vi strävar efter en 

helhetsförståelse för att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte är 

denna metod användbar för oss. Dessutom anser vi att forskaren vid tillämpande av den 

kvalitativa metoden kan skaffa sig ett mer personligt intryck av varje intervjuad individ och 

tolka reaktioner och fånga underliggande svar hos dessa. 
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2.3 Datainsamling 
Vi har använt oss av både primär och sekundär datainsamling för att få ett så exakt resultat 

som möjligt. Primärdata har vi erhållit genom intervjuer med våra valda respondenter, dessa 

har skett både över telefon och via direkta möten. De primärdata som inhämtats genom 

intervjuerna har sedan skrivits ner för vidare analys och tolkning av svaren. Kvalitén av 

primärdata har sedan säkerställts genom ytterligare kontakt med respondenterna för eventuella 

förtydliganden. 

 

Det sekundärdata vi använt oss av är information som inhämtats från litteratur, tidskrifter och 

relevanta Internetkällor. En stor del av de sekundära data samlades in tidigt för att vi själva 

skulle kunna skaffa oss en tillfredsställande nivå av bakgrundsinformation kring vårt valda 

ämne, samt få insyn i vad tidigare forskning kring ämnet resulterat i. 

 

2.4 Urval  
Vid en kvalitativ studie bör forskaren göra urval gällande lämpliga respondenter. Forskaren 

måste därmed fastställa vilka krav som efterfrågas hos respondenten för att vidare kunna 

samla in lämpligt empiriskt material till studien. (Flick, 2009) 

 

Vi kommer att studera vårt forskningsproblem utifrån fem betydelsefulla intressenter; 

Skatteverket, Bolagsverket, Svenskt näringsliv, Nordea och Lönneberga-Tuna-Vena 

Sparbank. Tillvägagångsättet kommer att ske utifrån empiriska undersökningar och insamling 

av fakta från verksamheterna. Genom att vi började studera ämnet ur ett bredare perspektiv 

hittade vi det specifika område som väckt vårt intresse till en fortsatt studie. Bryman och Bell 

(2011) framför den betydande vikten av att begränsa urvalet, vilket möjliggör konkreta 

frågeställningar för en mer djupgående analys. Eftersom den avskaffade revisionsplikten för 

små aktiebolag idag är ett högaktuellt ämne har vi valt att avgränsa oss till hur betydande 

intressenter ser på den reform som har skett samt hur deras arbetssätt har påverkats. Vi har 

därmed valt att utesluta en studie utifrån de omfattade aktiebolagens perspektiv på reformen. 

De respondenter som vi har valt är behöriga och kunniga personer inom området; 

myndigheter, banker samt en arbetsgivarorganisation. Skatteverket valdes ut för intervjuer 

eftersom det är en myndighet som redan innan avskaffandet varit emot lagändringen. Det är 

därmed ytterst intressant att ta reda på hur de har påverkats av lagändringen samt se hur de 

arbetar gentemot företag som valt att avstå från revisionen. Anledningen till att vi valde 
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Bolagsverket beror på att det är en myndighet där bolag gör sina registreringar och därmed 

uppmärksammas troligtvis förändringar först hos denna intressent.   

 

De banker som har valts ut är två av de ledande bankerna, Nordea och Swedbank, samt den 

lokala sparbanken Lönneberga-Tuna-Vena. Anledningen till att vi har valt att intervjua banker 

beror på att det vid kreditgivning är viktigt att ha någon form av kvalitetssäkring, eftersom 

risk är väldigt viktigt att beakta för banker vid utlåning. Företag med en revisionsberättelse 

har blivit granskade av en utomstående person, vilket bidrar till att bankernas förtroende ökar. 

Det har därmed väckt ett intresse hos oss att ser hur bankerna tar ställning gällande 

kreditgivning till de företag som saknar revision. 

 

Svenskt Näringsliv är den respondent som förespråkat frivillig revision för små aktiebolag 

sedan en lång tid tillbaka. Vi anser därmed att det är intressant att undersöka en intressent som 

ser avskaffandet av revisionsplikten som något positivt, detta för att kunna inge en mer 

legitim tilltro till våra slutsatser. Enligt Bryman och Bell (2011) är triangulering viktigt, vilket 

innebär att forskaren använder sig av flera datakällor vid sin studie av sociala företeelser. 

Orsaken till att forskare använder sig av triangulering i allt större utsträckning är att de vill 

säkerställa resultaten (ibid.). Vi har i vår studie därmed valt att undersöka en intressent som 

förespråkat reformen samt motparter till denna.  

 

2.5 Reliabilitet, replikation, validitet 
Vid företagsekonomisk forskning är det viktigt att hänsyn tas till tre vitala aspekter; 

reliabilitet, replikation samt validitet (Bryman och Bell, 2011). Kriteriet angående reliabilitet i 

kvalitativa studier är utformat så att forskningen bör vara genomförd på ett sådant sätt att de 

åstadkomna resultaten kan anses vara pålitliga (Gummesson, 1999). Det andra kriteriet 

replikation även kallat replikerbarhet är det kriterium som liknar det första kriteriet 

reliabilitet. Replikation innebär att forskare ibland vill upprepa eller reproducera en 

undersökning eller de resultat som andra forskare kommit fram till. Orsaken till detta kan vara 

att forskaren till exempel anser att de ursprungliga resultaten inte stämmer eller är relevanta. 

Ett kriterium för att en replikation ska kunna göras är att undersökningen måste vara möjlig 

att upprepa, alltså replikerbar. Validitetskriteriet är det tredje och sista kriteriet som i flera 

avseenden ses som det viktigaste forskningskriteriet. (Bryman och Bell, 2011) Vid en 
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kvalitativ studie innebär detta kriterium att det empiriska materialet, vilket utgör underlaget 

för resultaten, reflekterar verkligheten sanningsenligt (Gummesson, 1999). 

 

Reliabiliteten i vår studie anser vi vara god då vi har valt att intervjua insatta och kompetenta 

respondenter inom området. Eftersom studien bygger på resultaten av dessa intervjuer anser 

vi att vår undersökning är pålitligt. I vårt metodkapitel har vi beskrivit tillvägagångssättet i 

studien samt betonat viktiga detaljer för att läsaren lättare ska kunna göra bedömningar av vad 

vi har kommit fram till. Vi anser därmed att validiteten i vår undersökning är god, då vi har 

använt oss av en teoretisk grund bestående av litteratur, tidskrifter och relevanta 

Internetkällor. 

 

2.6 Metod- och källkritik  
Vid insamling av primär- och sekundärdata har vi som forskare försökt att hålla ett kritiskt 

förhållningssätt till materialet. De primärdata som vi har samlat in är en belysning av den 

empiriska verkligheten och klassas inte som den absoluta verkligheten. Den information som 

respondenterna har bidragit till bedöms som mönster av verkligheten och därmed inte som 

etablerad sanning. Vid val av sekundärdata och den teoretiska referensramen har vi 

koncentrerat oss till att behandla det aktuella och senaste inom forskningsområdet, detta för 

att ge en så rättvisande bild som möjligt kring vårt ämne. Vid valet av underlag till vår studie 

har vi tagit med material som talar både för och emot revision i små aktiebolag. Detta bidrar 

till att läsaren får en helhetsbild av problematiken och kan skapa sig en egen uppfattning för 

att vidare kunna dra en slutsats. Vi vill även poängtera att vi har förhållit oss kritiska till det 

elektroniskt inhämtade materialet och har därmed lagt fokus vid att i första hand samla in data 

från väsentliga tryckta källor. 

 

Vid valet av lämplig metod för studien har vi samlat in kunskap gällande tillvägagångssättet i 

de olika etablerade metoderna för att få en djupare förståelse samt göra korrekta val till vår 

studie. Orsaken till att vi valde ett abduktivt tillvägagångssätt berodde på att vi ville skapa en 

bättre insikt kring studiens problem genom att kunna växla mellan induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt. Detta har bidragit till att nya infallsvinklar inom ämnet har genererats, då vi 

löpande under studiens gång har kunnat analysera insamlad data för att precisera 

undersökningen.  

 



 

  20 (71) 
 

3. NORMER OCH UTREDNINGAR 
I det tredje kapitlet presenteras normer och utredningar kring ämnet. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av revisorns roll samt revisionens betydelse. Därefter följer väsentliga utdrag ur 

regeringens proposition (2009/10:204) och statens offentliga utredning (2008:32). 

3.1 En revisors roll 
3.1.1 Syftet med revision 
Revisionens syfte definieras av FAR på följande vis: 

 

”På en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig 

om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. (FAR SRS Revision, 2006, s 19) 

 

Aktieägarna har själva inget personligt betalningsansvar för skulder som uppstår i 

aktiebolaget. För att omvärlden ska känna tilltro till bolaget är det därför viktigt att 

redovisningen av bolagets ställning och dess resultat sammanställs på ett korrekt sätt. Plikten 

att lämna korrekt ekonomisk information för aktiebolaget ligger hos styrelsen och VD:n. Det 

är här revisorn kommer in i bilden, då hans uppgift är att kvalitetssäkra den lämnade 

ekonomiska informationen. (FAR, 2006) 

 

Revisorns huvudsakliga ändamål är att, efter granskande av den ekonomiska informationen, 

lämna en revisionsberättelse för att bistå intressenterna och tillhandahålla social och 

affärsmässig trygghet i samhället. Det är denna handling som skapar trovärdighet till den 

ekonomiska informationen gentemot intressenter. Ett aktiebolag har ofta en stor skara av 

intressenter, såsom dess leverantörer, kreditgivare, stat och kommun. (FAR, 2006) 

 

Enligt FAR (2006) kan den ekonomiska informationen spela en avgörande roll i följande 

situationer: 

 

• Aktieägarna vill se att deras kapital förvaltas på ett tillfredsställande sätt 

• Kreditgivare vill kunna få en uppfattning om lån kan beviljas och sedermera betalas 

tillbaka. 

• Stat och kommun vill ha en kännedom om huruvida redovisningen, som ligger till 

grund för skatter och avgifter, är korrekt. 
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Revisorn utgör, tillsammans med bolagsstämman, styrelsen och VD:n, ett bolagsorgan i 

aktiebolaget. Detta medför att bolagets samtliga intressenter ställer höga krav på revisorns 

arbete i bolaget. (FAR SRS Revision, 2006 s.19-21 & 26) 

 

3.1.2 Revisorns uppgifter 
Regler kring revisorns uppgifter i aktiebolag och de krav som ställs på revisionen finns att 

hämta i ett antal olika lagar och normer i Sverige. För att namnge några av de aktuella lagarna 

så finns aktiebolagslagen, revisionslagen och revisorslagen. Revisorer har även ett flertal 

normer som måste följas, såsom god revisorssed och revisionssed. En revisors huvuduppgift 

är att bevaka aktieägares intressen. Genom detta åtagande har revisorn sedan, från den stund 

denne undertecknar revisionsberättelsen gällande aktiebolaget, ett ansvar gentemot olika 

intressenter. Borgenärer till aktiebolagen är de som berörs i störst utsträckning, eftersom de 

till stor del grundar sina beslut på revisionshandlingar och uttalanden från revisorn. Bolagets 

anställda och allmänheten har även de ett intresse kring saker som företagets ställning och 

räntabilitet. (Björkman, 1978) 

 

3.1.2.1 Kontrollerande funktion 

Revisorns två främsta uppgifter är enligt ABL 9:3 att: 

 

• kontrollera bolagets årsredovisning och löpande bokföring, kallad räkenskapsrevision, 

samt 

• kontrollera den verkställande direktörens och styrelsens förvaltning, kallad 

förvaltningsrevision 

 

Beträffande räkenskapsrevisionen är revisorns uppgift att kontrollera så årsredovisningen 

innehåller rätt uppgifter och att informationen som lämnas är rättvisande. (Sandström, 2010, 

s.279) Vid förvaltningsrevision ska revisorn granska om VD:n och styrelsen genomfört sina 

uppgifter på ett korrekt sätt. Syftet med detta är att upptäcka eventuella felaktigheter vid 

förbrukningen av bolagets resurser, felaktigheter som skulle kunna leda till 

skadeståndsskyldighet för de inblandade. Revisorn måste därför vara extra noga när denne 

granskar alla handlingar som kan tänkas strida mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen i 

enligheter med ABL 9:33. (FAR, 2006) 
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3.1.2.2 Rapporterande funktion 

I enlighet med ABL 9:5 ska resultatet av revisorns granskning varje år framföras i en 

revisionsberättelse på företagets bolagsstämma. Revisionsberättelsen lägger sin vikt vid tre 

större områden; bolagets revision, bolagets förvaltning av dess resurser och bolagets 

skatteuppbörd. Revisorn berättar om årsredovisningen och tillstår att den avspeglar en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning samt att förvaltningsberättelsen stämmer 

överens med redovisningen. (ABL 9:31)  

 

Har sådana förbjudna skadehandlingar ägt rum som nämndes ovan, skall en anmärkning på 

detta rapporteras. Revisionsberättelsen spelar därmed en roll i frågan om VD och styrelse ska 

beviljas ansvarsfrihet. (FAR, 2006) 

 

3.2 Obligatorisk revisionsplikt  
Enligt Thorell och Norberg (2005) är det viktigt att skilja mellan olika intressenters fördelar 

med en obligatorisk revisionsplikt. I många småföretag är ägarna och bolagsledningen samma 

person, vilket medför att en obligatorisk revisionsplikt inte är till någon nytta för dem. Dessa 

personer har en insikt i företaget som gör att de kan få reda på önskvärd information även 

utan att revision görs. (ibid.) 

 

De främsta fördelarna med en obligatorisk revisionsplikt är enligt Thorell och Norberg (2005) 

till nytta för samhället, det är den vinnande intressenten i denna fråga. Studien visar dock att 

fördelarna med en revisionsplikt är ytterst osäkra. En fråga som ställdes var vilken 

information som fångas upp vid obligatorisk revisionsplikt som jämfört med frivillig revision 

utelämnas. Där det nämndes att information som var felaktig enklare skulle upptäckas av en 

revisor, utan revision är det lättare att sådana omedvetna eller medvetna felaktigheter 

förbigås. Författarna avvisar de teorier som säger att en frivillig revision eventuellt leder till 

ökat missbruk och en mer omfattande brottslighet. De menar att de företag som har för avsikt 

att undanhålla skatt eller begå ekobrott inte låter sig hindras av en obligatorisk revisionsplikt. 

Om så är fallet anser författarna att det finns andra associationsformer att bedriva verksamhet 

i som inte omfattas av obligatorisk revisionsplikt. (ibid.) 
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Vidare menar Thorell och Norberg (2005) att en obligatorisk revisionsplikt även kan vara till 

fördel för andra intressenter som av praktiska skäl inte kan nå avtalslösningar med bolaget. 

Ett exempel på detta ses hos banker och andra kreditgivande leverantörer som kan komma att 

kräva revision för att bevilja krediter till företaget. Revisionen blir på så sätt en slags 

kvalitetsstämpel på att företagets räkenskaper är kreditvärdiga. Det finns dock andra 

tillvägagångssätt som banker och leverantörer kan använda sig av för att bedöma ett företags 

kreditvärdighet, exempelvis genom användning av uppgifter från kreditupplysningsföretag 

om bland annat betalningsanmärkningar. (ibid.) 

 

3.3 Statens offentliga utredning (2008:32) 
År 2008 lade staten i sin offentliga utredning fram ett förslag på att endast fyra procent av 

aktiebolagen i Sverige ska ha kvar revisionsplikt (regeringen.se, 100810). I statens offentliga 

utredning (2008:32) följer uppgifter från Skatteverkets remissvar att myndigheten skulle ta 

över en del av kontrollen om revisionsplikten tas bort. Detta skulle bidra till större 

resursbehov samt högre kostnader för Skatteverket, eftersom de har det största behovet att få 

in rätt uppgifter. Utredningens bedömning följer med en tveksamhet om avskaffandet av 

revisionsplikten verkligen skulle bidra till några märkbara effekter på skatteintäkterna. Några 

bevis hittades inte angående att räkenskaperna skulle vara av bättre kvalitet om de hade 

granskats av en revisor, utan det viktigaste är om bokföringen utförts av sakkunniga personer. 

En möjlig orsak till detta var att det saknades ordentlig utredning om hur ett avskaffande 

skulle påverka skattefelets storlek och Skatteverkets arbete med att hämma skattefel.  

 

Ett annat problem som beskrivs i utredningen var att revisionens förebyggande syfte inte 

kunde mätas eller värderas på ett trovärdigt sätt som en självständig faktor. Det hade heller 

inte gjorts någon utvärdering av jämförelsen med nyttan av reviderade bolag i Sverige jämfört 

med icke reviderade bolag. Trots utredningens osäkerhet angående revisionens effekt på 

skattefel föreslog utredningen åtgärder i hopp om att förebygga skattefel hos de bolag som 

inte kom att omfattas av revisionsplikten. Ett av förslagen var att ge Skatteverket ökad 

kontrollmöjlighet av bolagens bokföring, vilket förväntades kunna utföras av Skatteverket 

genom oanmälda besök hos de berörda bolagen. Vidare skulle detta kombineras med en 

möjlighet av att fatta beslut om administrativ sanktion eller vite. Ytterligare en åtgärd som 

utredningen föreslog för att minska eventuella negativa skatteeffekter var möjligheten till 

ökad upplysningsskyldighet. Den utvidgade upplysningsskyldigheten skulle medföra att 
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Skatteverket löpande kan göra upplysningskontroller. Via dessa kontroller skulle Skatteverket 

även ha möjlighet att utfärda föreläggande till bolag, där begäran om uppgifter och handlingar 

sänds. Via denna åtgärd skulle Skatteverket kunna kontrollera bolags möjlighet att fullgöra 

sin plikt, enligt lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Detta skulle 

bidra till en snabbare, billigare och effektivare kontroll istället för att använda 

taxeringsrevision som ställer krav på särskilda förfaranderegler och är mer tidskrävande och 

kostsamt. Det billigare alternativet ger dock inte möjlighet till oanmälda besök utan 

Skatteverket skulle istället utfärda föreläggande med ett par dagars varsel.  

 

3.3.1 Gränsvärden 
I utredningen undersöktes även de gränsvärden som skulle finnas för revisionsplikten i den 

svenska lagstiftningen. Det faktum som lyftes fram var om ett aktiebolag har ett fåtal ägare 

som driver verksamheten är ingen revision nödvändig för att ge ägaren insyn i bolaget. I de 

bolag där det dock finns ett flertal ägare och där vissa har en ledande befattning, medan andra 

endast kan utöva inflytande på bolagsstämman, kan det vara av stor vikt att ha en revisor som 

kan bevaka att alla ägare behandlas lika. Utredningens syfte kan därmed sägas vara att 

undanta de små bolagen från den obligatoriska revisionsplikten. Enligt statens utredning 

kostar revisionsplikten sex miljarder kronor för bolagen varje år. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att utredningen riktade kritik mot kravet att ha revision men att de ändå ansåg att det var 

önskvärt att bolag utan revisionsplikt frivilligt skulle kunna tänka sig att fortsätta använda 

revision.  

 

Mot bakgrund av detta ansåg utredningen att det var viktigt att eliminera faktorer som får 

bolag att avstå från den frivilliga revisionen. De faktorer som motverkade detta var enligt 

utredningen reglerna i ABL 9:34, 37, 42-44 gällande revisorernas skyldighet att rapportera, 

anmäla eller informera misstanke om brott till bland annat Skatteverket eller åklagare. I 

utredningen fördes även argument för att ta bort anmälningsplikten för revisorer, detta på 

grund av att en frivillig revision ville uppmuntras och därmed skapa ett mer förtroendefullt 

förhållande mellan revisorn och bolagets ledning. Utredningen framförde att om fler skulle 

välja frivillig revision skulle revisorerna i förebyggande syfte kunna utbilda bolagets ledning 

till att göra rätt från början.  
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3.3.2 Ekonomisk brottslighet 
Den ekonomiska brottsligheten skulle enligt utredningen inte påverkas avsevärt av den 

avskaffade revisionsplikten. Statistik som plockats fram från Ekobrottsmyndigheten påvisade 

att antal anmälningar från revisorer var ringa vid jämförelse med antal anmälningar från 

Skatteverket och konkursförvaltare. De flesta anmälningar som kom från revisorerna 

handlade om försenade eller uteblivna årsredovisningar, vilket istället kunde erhållas via 

Bolagsverket eftersom dessa måste registreras där. Trots detta beslutade utredningen, liksom 

gällande skattefelen, att viss vikt skulle läggas vid att förebygga den ekonomiska 

brottsligheten.  

 

Vidare framförde utredningen att de bolag som innefattades av revisionsplikten i regel kan 

delas in i tre kategorier. Den första av dessa tre kategorier omfattar de bolag vilka ägs och 

styrs av kriminella personer och som inte vill ha någon revisor som granskar dess bolag. 

Enligt utredningen skulle denna kategori bli ett objekt för Skatteverkets, 

Ekobrottsmyndighetens och Bolagsverkets speciella insatser. Den andra kategorin omfattar de 

bolag som bedrivs av seriösa och ordentliga företagare, vilka frivilligt skulle välja revision 

trots avskaffandet i syfte om att utveckla sin verksamhet. Den sista och tredje kategorin kan 

sägas befinna sig mellan de två ovannämnda kategorierna. Bolag som hamnar under denna 

kategori är de som behöver hjälp med sin redovisning men som på grund av slarv inte vågar 

ha en revisor då denne genom sin granskning troligtvis skulle upptäcka felen och anmäla dem 

för bokföringsbrott. Denna kategori kunde även omfattas av bolag som var osäkra på sin 

redovisning trots ärliga försök att göra rätt hela tiden. Dessa bolag gick enligt utredningen 

miste om den ekonomiska och rådgivande expertis en revisor kan erbjuda.  

 

3.3.3 Konsekvenser för intressenter 
När det gäller fåmansbolag anser utredningen att denna oberoende granskning har en mindre 

betydelse för aktieägare och kapitalplacerare. Utredningen framförde även att krav på 

säkerhet och tillförlitlighet hos de berörda aktiebolagen utan revisor kan komma att skärpas 

samt att villkoren från kreditgivare för lån kan försämras. Ett avskaffande av revisionsplikten 

skulle enligt utredningen innebära att små bolag självmant få välja de revisions- och 

redovisningstjänster de vill ha, vilket i sin tur skulle bidrar till att utbudet på marknaden blir 

mer varierat och större konkurrens skapas.  
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Utredningen uppskattade att ett intäktsbortfall på sex miljarder skulle drabba 

revisionsbranschen, vilket i procenttal är 70 procent.  50 procent av de små bolagen skulle 

enligt utredningen troligtvis även i fortsättningen anlita en revisor. Revisorernas övriga 

tjänster såsom rådgivning, redovisning och förenklad granskning antog utredningen skulle 

öka, dock i vilken utsträckning hade de svårt att uppskatta på grund av konkurrensen med 

andra redovisnings- och bokföringskonsulter. Utredningen ansåg även att de bolag som valde 

bort revision troligtvis skulle använda de sparade kostnaderna till att öka den interna 

kontrollen av bolaget. Kontrollen skulle då utökas genom att bolaget köper in tjänster från 

organisationskonsulter.   

 

3.4 Regeringens proposition (2009/10:204) 
I regeringens proposition (2009/10:204) föreslogs att små aktiebolag ska få välja om de ska 

använda sig av revision eller inte. Avsikten med förslaget var att små aktiebolag ska få 

möjligheten att själva bestämma vilka tjänster de vill ha i sin verksamhet. Enligt regeringen är 

revision en viktig funktion för både aktieägarna, företagsledningen och övriga intressenter, 

eftersom företaget granskas av en kompetent och utomstående person. I propositionen 

framförs även att ägare och befattningshavare i små och medelstora företag ofta är samma 

personer. Revisionen är därmed inte lika avsevärd i dessa företag när de handlar om skydd för 

aktieägare. 

 

I propositionen framförs även de mätningar som Nutek har gjort, där siffror påvisar att 

revision utgör 70 procent av de administrativa kostnaderna hos bolagen. Utredningen kom 

även fram till att revisionen kostar varje bolag cirka 15 000 kronor per år. Den potentiella 

kostnadsbesparingen för små aktiebolag beräknas uppgå till cirka 9,2 miljarder kronor. I 

propositionen framför regeringen att revisionskostnaden troligtvis kommer att stiga längre 

fram i tiden då internationella regler för redovisnings- och revisionsområdet kommer anpassas 

mer efter större företag och därmed bli mer komplicerade. Medlemsstaterna inom EU får 

lagstifta så att små och medelstora företag slipper revisionsplikt. 
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Frågan gällande vilka företag som framöver bör vara revisionspliktiga berör regeringen på 

följande vis: 

 

”Ett privat aktiebolag ska, något förenklat, ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor, 

om bolaget uppfyller mer än ett av följande tre del värden: 1. Antal anställda i genomsnitt fler 

än 3 personer, 2. Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor och 3. Nettoomsättning över tre 

miljoner kronor.” 

 

Vid dessa gränser är det 72 procent av aktiebolagen som inte längre berörs av 

revisionsplikten. Vidare lämnar regeringen ett förslag till att företagaren i deklarationen ska 

lämna uppgift om denne har använt sig av revision eller om en redovisningskonsult har hjälpt 

till med årsbokslutet eller årsredovisningen. I propositionen tror regeringen att många 

aktiebolag kommer fortsätta att använda sig av revision, då denna ger nytta till företagen 

genom kunnig rådgivning. Revisorn kan tack vare sin granskning i god tid upptäcka 

missförhållanden samt ge förslag på förbättringar som företaget kan göra. Vidare tror 

regeringen att intressenters förväntningar också kommer bidra till att fler företag fortsätter 

med revision. Regeringen tror även att företag som väljer bort revision kommer att anlita en 

redovisningskonsult för de pengar som de sparar genom att avstå från en revisor. En 

förmodan är också att företagen kommer att köpa mer granskningstjänster. Ytterligare effekter 

av lagändringen bedömer regeringen kan bli ökad konkurrens på redovisnings- och 

revisionsmarknaden samt att de olika konsulttjänsterna kommer efterfrågas mindre. Priserna 

på tjänster inom redovisnings- och revisionsområdet tordes också komma att sänkas. 

 

I propositionen framgår det tydligt att om ett företag har granskats av en kvalificerad revisor 

anses företagets ekonomiska information vara mer pålitlig. De som troligtvis kommer att välja 

bort revision är ”fåmansföretag”, vilka består av ett fåtal ägare och där dessa ägare oftast har 

full insyn i företaget. Regeringen anser detta då dessa företag har ett begränsat behov av att 

någon utomstående granskar företaget. Utan revision anser regeringen att företaget blir 

mindre pålitligt, vilket kan leda till att bland annat banker ställer högre krav på kreditprövning 

och säkerheter för dessa företag vid lån.  

 

  



 

  28 (71) 
 

4. TEORETISK REFERENSRAM 
I det fjärde kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Här framförs de teoretiska 

modellerna; principal-agentteorin samt intressentmodellen. 

4.1 Principal-agentteorin 
Inom revision är inte teoribildningen lika utvecklad som inom redovisningen, dock kan 

behovet av revision förklaras ur kontraktsproblemen i principal-agentteorin (Nilsson, 2010). 

Bergström och Samulesson (2001) säger att den teori som ger en tydlig förklaring till ägarnas 

bevekelsegrund att ha en extern revisor är principal-agentteorin. I Balans (11/2009) 

framförs även av Thomas Carrington att det enklaste tillvägagångssättet att förklara revision 

är genom att utgå från agentteorin. Den centrala förutsättningen i denna teori är särskiljandet 

av ägande och kontroll av bolaget. Ägaren är den så kallade principalen som har lämnat över 

ansvaret för att utföra arbetsuppgifter och fatta beslut i bolaget till företagsledningen som är 

agenten. (Bergström och Samuelsson, 2001) Det är vanligt att det kan förekomma en inbyggd 

motsättning mellan agenten och principalen då båda dessa har ett intresse av att maximera sitt 

eget välstånd. Agenten kan komma att göra detta på bolagets och därmed principalens 

bekostnad, där denne kortfattat agerar i sitt eget intresse till skada för principalen. (Diamant, 

2004)  

 

De problem som kan förekomma inom denna teori är informationsproblemet samt 

agentproblemet. Revisorns roll är till viss del att förebygga dessa problem genom att ge 

ägaren ekonomisk information och därmed minska osäkerheten. Informationsproblemet 

innebär att intressenterna har olika mängd information om verksamheten och där det oftast är 

en av parterna som har övertaget. Det är vanligast att det är agenten som har 

informationsövertaget och därmed kan denne fatta beslut som inte är det bästa ur principalens 

synvinkel. Agentproblemet kan uppstå när principalen delegerar en stor del av bolagets 

beslutfattande till agenten. Den konflikt som växer fram här är huruvida agenten agerar för 

principalens bästa, agentens intresse är kanske inte av samma karaktär som principalens. 

Detta kan leda till motstridigheter, vilket kan vara till nackdel för en av parterna. (Bergström 

och Samuelsson, 2001) 

 

Enligt Power (1999) tillämpas principal-agentteorin bäst på större bolag där företagsledningen 

är skild från ägarna. Power (1999) framför även att informationsbehovet kan finnas i mindre 
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bolag om det är så att ägaren saknar den kompetens som krävs för att tolka ekonomisk 

information. Ytterligare ett synsätt på revisorns roll i bolaget framförs av Nilsson (2010) 

genom den så kallade ”Policeman Theory”. Denna teori innebär att revisorns uppgift är att 

kontrollera den ekonomiska informationen i årsredovisningen samt motverka bedrägerier som 

kan förekomma i vissa bolag (Nilsson, 2010). 

 

4.2 Intressentmodellen 
Intressentmodellen växte fram då kritik riktades mot enbart aktieägarnas behov av att ta del av 

viktig information. Det främsta syftet med intressentmodellen är att tillgodose alla 

intressenters förväntningar på bolaget. En intressent innebär att denne har någon form av 

inflytande över bolagets handlingar eller att intressenten själv påverkas av bolaget. 

Leverantörer, aktieägare, kunder, anställda och staten är exempel på olika intressenter som ett 

bolag kan ha. Intressenter är mycket betydelsefulla för bolag och det kan sägas att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan ett bolag och dess intressent. Ett bolag borde känna till alla sina 

intressenter för att kunna integrera med dem på ett förmånligt sätt. Bolaget bör även veta hur 

intressenterna förhåller sig till varandra då de kan ha relationer mellan varandra. Ett bolags 

mål är många gånger att tillfredsställa olika intressenters krav där det kan krävas 

kompromisser, vilket gör att intressenter ibland får stötta varandra. Denna vetskap gör att 

bolaget lättare kan rangordna och prioritera sina intressenter. Det är därmed nödvändigt med 

en öppen och god kommunikation för att bygga upp förtroendet gentemot intressenterna. 

(Freeman, 2010)   

 

Ett synsätt som framförs av Nilsson (2010) inom intressentmodellen är “Credibility Theory”. 

Inom denna teori ses revisionens uppgift som att skapa förtroende bland intressenterna för 

företagsledningens förvaltning. Revisionens syfte är här att säkerställa och verifiera kvalitén 

på den information som lämnas från företagsledningen till ägaren och övriga intressenter på 

marknaden. Det är dock viktigt att tillägga att revisionen även har andra syften utifrån den 

intressentmodell som framförs inom företagsekonomin. Det angivna syftet passar dock inte 

när det gäller revision som krävs i mindre företag där ägaren och företagsledningen är samma 

person. (Nilsson, 2010) 

 

Intressentmodellen kan tillämpas på revision för att se hur revisionen påverkar bolaget och 

dess olika intressenter. De intressenter som kan tänkas efterfråga revision är bland annat 
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aktieägare, kreditgivare, leverantörer samt stat och kommun. Dessa intressenter har 

varierande informationsbehov samt olika nytta av revision. Här nedan ges en kort genomgång 

av respektive intressents efterfrågan av revision.  

 

4.2.1 Aktieägare 
Ägarna i större bolag är som tidigare nämnt oftast separerade från företagsledningen, revision 

är därmed av stor vikt i dessa bolag för att kunna bedöma företagsledningens skötsel samt 

kunna fatta rätt beslut. När det gäller mindre bolag har ägarna vanligtvis större insyn och 

överblick över bolaget, vilket bidrar till att revisionen här har ett annat syfte. I detta fall är 

revisionen av samma intresse för både ägarna och företagsledningen. (Smith, 2006) 

Företagsledningen i små bolag har oftast inte kunskap i företagsekonomiska och juridiska 

områden, vilket är betydande för att kunna leda företaget på ett effektivt sätt. Det kan därför 

vara fördelaktigt att ha en revisor som besitter denna kompetens för att kunna ge företaget råd 

och synpunkter. (Diamant, 2004) 

 

4.2.2 Kreditgivare 
Revisionens främsta intressenter anses kreditgivare vara tillsammans med ägarna. Orsaken till 

detta är att kreditgivare ska kunna bevilja kredit utan att behöva ha någon mer säkerhet än 

bolagets tillgångar. Vid utlåning tittar kreditgivaren på bolagets möjligheter att kunna 

återbetala lånet, vilket beror på den så kallade kreditrisken. Kreditrisken innebär risken att 

bolagets kreditvärdighet ändras. Vid bedömning av kreditrisken på kort sikt tittar långivarna 

på bolagets soliditet och likviditet. Information om bolagets likviditet och soliditet hämtas 

från bolagets balansräkning. Kreditgivarna tittar även på bolagets tidigare årsredovisningar 

för att kunna värdera lönsamhetsutvecklingen på lång sikt. Det är därmed av stor betydelse för 

långivare att bolagets finansiella rapporter är tillförlitliga. Bolagets tillförlitlighet ökar om den 

finansiella informationen har granskats av en utomstående part, såsom en revisor. (Smith, 

2006) 

 

4.2.3 Leverantör  
Leverantörerna är en annan intressegrupp som också har ett intresse av att bedöma bolagens 

återbetalningsförmåga vid kreditgivning. Det är därmed även här av stor vikt att den 

finansiella informationen är tillförlitlig. Information från kreditupplysningsbolag har en stor 

påverkan på näringslivet. I informationen kan intressenter utläsa vilka som har varit revisorer 
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och om det har förekommit några upplysningar eller anmärkningar på bolaget under de 

senaste åren. (FAR SRS Revision, 2006) 

 

4.2.4 Stat och kommun 
Redovisning och beskattning är i Sverige starkt sammankopplade, då redovisningen ligger till 

grund för skatter och avgifter. För att kunna avgöra om de skattepliktiga resultaten har 

beräknats enligt ”god redovisningssed” är det viktigt att stat och kommun kan lita på det som 

bolaget redovisar. (Smith, 2006) Om bolagets redovisning granskats av en kvalificerad revisor 

fungerar revisionen som en garanti för Skatteverket eftersom årsredovisningen är ett viktigt 

underlag för bolagets deklaration. Om det finns brister i bolagets finansiella rapport måste 

revisorn rapportera detta i sin revisionsberättelse. Enligt ABL 9:37 ska en oren 

revisionsberättelse skickas direkt till Skatteverket. På grund av revisorns granskande och 

kvalitetssäkrande funktion kan Skatteverket oftast minska sin skattekontroll. (FAR SRS 

Revision, 2006)  
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5. INTRESSENTERS SYN PÅ REVISIONENS 

BETYDELSE 
Detta kapitel inleds med en presentation av valda företag och respondenter. Därefter följer 

en skildring av de empiriska data som samlats in genom intervjuer både under personliga 

möten och per telefon med respondenterna för studien. 

5.1 Berörda intressenter av revisionsplikten 
5.1.1 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv bildades år 2001 men har sitt ursprung redan från förra seklet. Idag är 

organisationen den ledande företrädaren för nästintill hela det svenska näringslivet. Som 

ledande opinionsbildare arbetar de ihärdigt för att realisera sina medlemmars mål, vilket deras 

förhandlare gör genom att bland annat stärka företagens konkurrenskraft, säkra arbetsfred och 

lösa uppkomna tvister. I hela Sverige ingår 60 000 medlemsföretag i organisationen som 

innefattar 1,5 miljoner anställda. (svensktnaringsliv.se) Medan i Kalmar län är cirka 3 000 

företag medlemmar i organisationen, vilket på ett ungefär motsvarar 40 000 människor.  

 

Vår respondent, Christina Fosnes, är regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län och har 

arbetat i organisationen sedan år 2004.  

 

5.1.2 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, LTV, är en fristående och självständig sparbank med stark 

lokal förankring. Sparbanken bildades år 2006 genom en sammanslagning av Lönneberga 

Sparbank som grundades 1905 och Tuna-Vena Sparbank, som bildades 1979 genom 

sammanslagning av Tuna Sparbank som grundades 1877 och Vena Sparbank som grundades 

1881. LTV Sparbank är inget aktiebolag och har därmed inga ägare som ställer krav på 

utdelningen. De årliga överskotten stannar kvar i banken för att bland annat trygga insättarnas 

pengar. Rörelseresultaten används också till att utveckla sparbanken, till nytta för kunderna 

och de orter som sparbanken verkar i. Den årliga omsättningen uppgår till drygt 1 700 

miljoner kronor och banken har totalt 14 anställda. (LTV sparbank, u.å.) 
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Vår respondent Conny Johansson har varit VD på LTV-Sparbank sedan år 2004. 

Dessförinnan har Johansson tjänstgjort på två andra banker, totalt har respondenten 30 år i 

branschen. Den utbildning Johansson kan tillgodoräkna sig är gymnasieekonom och några 

senare lästa kurser på högskola. 

 

5.1.3 Nordea 
Nordea koncernens släktträd omfattar cirka 300 banker som grundats från 1820-talet och 

framåt. Idag är Nordea den största finanskoncernen i norra Europa, med verksamhet i nio 

länder och ett börsvärde på cirka 36 miljarder Euro. Nordeas vision är att vara en ”Great 

European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och 

aktieägare. (Nordea, u.å.) 

 

Vår respondent Göran Persson är utbildad civilekonom med inriktning mot revision. Persson 

har sedan 1993 jobbat inom Nordea koncernen, och har sedan år 1997 haft olika typer av 

ledande positioner. Idag är Persson chef på företagskontoret på Nordea i Kalmar. Kunderna 

de jobbar med här är indelade i små och medelstora företag, medan de större företagen sköts 

via den centrala storkundsenheten.  

 

5.1.4 Swedbank 
Swedbank AB är en koncern med verksamhet i Norden och Baltikum. I Sverige har 

Swedbank hela 7,9 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder, vilket gör dem till 

landets största bank sett till antal kunder. Swedbank har växt fram ur den svenska 

sparbankshistorien, och har genomgått flertalet sammanslagningar och namnbyten i sin 

livslinje. År 2006 bytte banken till sitt nuvarande namn Swedbank, efter att ha gått under 

benämningen Föreningssparbanken sedan år 1997. Swedbank arbetar hårt för att utveckla 

långa och nära relationer med sina kunder. Deras mål är att kunderna alltid ska vara trygga i 

att de råd banken ger utgår från kundens bästa. (Swedbank, u.å.) 

 

Vår respondent Kjell Allansson är auktoriserad revisor och har under åren 1983 till 1999 

jobbat på revisionsbyrån Ernst & Young. Allansson började därefter jobba som 

koncerncontroller i en verkstadskoncern och blev i oktober 2011 anställd på Swedbanks 

kontor i Kalmar, där respondenten idag jobbar som företagsrådgivare. 
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5.1.5 Bolagsverket 
Bolagsverket är en statlig myndighet som arbetar med att granska, registrera och informera 

för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket finansieras genom 

avgifter och beskrivs ha två huvudsakliga funktioner, nämligen en myndighetsutövande 

funktion och en servicefunktion. Den myndighetsutövande funktionen arbetar bland annat 

med registrering av nya företag, registerändringar hos existerande bolag och granskning av 

årsredovisningar, medan servicefunktionen tillhandahåller en öppen faktabank med 

information om näringslivet för näringslivet. (Bolagsverket, 120620) 

 

Vår respondent Bo Lagerqvist är i grunden utbildad jurist och arbetar idag som enhetschef på 

kontoret i Sundsvall. Lagerqvist har varit anställd hos Bolagsverket i drygt 20 år och då med 

olika chefsposter de senaste 15 åren.  Lagerqvist har under den senaste tiden varit aktiv i en 

projektgrupp med syftet att sätta sig in i ärendet kring avskaffandet av revisionsplikten. Hela 

förra året reste Lagerqvist runt i Sverige för att informera kring dessa nya regler och vilka 

konsekvenser bolag bör tänka på när de väljer bort revision. 

 

5.1.6 Skatteverket 
Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med att handlägga bland annat 

beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Deras 

vision är att främja ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Skatteverket är indelat i sju olika 

regioner över Sverige med sammanlagt cirka 10 800 anställda. Skattekontoret i Kalmar tillhör 

den södra regionen där de handlägger skatte- och avgiftsärenden samt bouppteckningar. 

Enligt två undersökningar som gjordes år 2011 och 2012 om hur företags och myndigheters 

service upplevs av allmänheten utsågs Skatteverket som den bästa i tävlingsklassen 

myndigheter. Där de blev bedömda i komponenterna bemötande, tillgänglighet och 

kompetens.  

 

Vår första respondent från Skatteverket, Ilko Corkovic, arbetar idag som sektionschef för en 

momssektion på kontoret i Kalmar och har tidigare även varit chef för en revisionssektion. 

Corkovic är utbildad ekonom i grunden och har varit verksam hos Skatteverket i 13 år, varav 

tre år av dessa på kontoret i Borgholm och resterande tio år i Kalmar. Vår andra respondent 

från Skatteverket heter Karin Sandberg Ödlund och är en så kallad Särskilt Kvalificerad 

Beslutsfattare (SKF) som har varit anställd hos Skatteverket sedan år 1986. Ödlund arbetar 
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idag halvtid på kontoret i Kalmar med taxering och granskning av olika typer av 

inkomstdeklarationer. Den andra halvan av arbetstiden stationeras på en central enhet i 

Skatteverkets Södra region. I den centrala enheten tillhör Ödlund en stabsenhet kallad 

regionkansliet där hon arbetar med internkontroll. 

 

5.2 Intressenternas arbetssätt 
5.2.1 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv arbetar på uppdrag åt sina medlemsföretag och strävar hela tiden mot 

samma mål, som är att minska bördan och problemen för företag. Det ska enligt Fosnes vara 

lätt och smidigt att starta och driva företag. Fosnes menar att ju oftare små företag är tvungna 

att lägga tid på administrativa uppgifter desto mer tid tar det och tid kostar pengar. Svenskt 

Näringsliv har för tillfället släppt frågan om revisionsplikt och en möjlig höjning av 

gränsvärdet. Idag arbetar de istället mycket med sjukredovisningsfrågor och för att det inte 

ska införas fler regler. För att förenkla vill de exempelvis synkronisera olika typer av 

rapporthantering, att företagen inte behöver ha rapporthantering av visst material varje månad 

utan kanske en gång per år istället.  

 

5.2.2 Kreditgivare 
För LTV är det viktigaste vid kreditbedömning att de känner sig trygga med ägaren och dess 

affärsidé. Om ett redan etablerat bolag som inte har revision ansöker om kredit vänder sig 

LTV till Bolagsverket för att hämta information om bolaget. Där får de tillgång till tidigare 

årsredovisningar och viktig historia om bolaget. Johansson berättar att de brukar ta del av 

siffror från fem år tillbaka i tiden, detta för att få en blick över om det verkar vara ett stabilt 

företag. De tittar på hur länge bolaget har funnits, hur ägarbildningen ser ut, hur ofta styrelse 

och ägarbyten skett och om revisorn någon gång gått ifrån bolaget. De är viktigt att kunna se 

möjlighet till ett framtida kassaflöde.  

 

Utöver detta måste företaget lämna en affärsplan. Ägaren eller ägarna själva kan ofta få gå i 

borgen för företaget, men detta är inget avgörande skäl för att få sin kredit beviljad. Ett 

eventuellt borgensåtagande tittar de på i ett senare skede, det spelar ingen roll om ägaren är 

kapitalstark eller vad denne kan lämna för säkerheter. “Vi tar inga krediter om vi inte tror på 

affärsidén” säger Johansson. Johansson menar även att det nästan alltid är lättare att bedöma 

ett stadigvarande bolag än ett helt nytt, då de har ett facit i form av historia. Om det däremot 
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rör sig om ett helt nytt bolag som inte har revision som ansöker om kredit ställer LTV krav på 

att få ta del av företagets affärsstrategi. LTV tillämpar sedan en mer kritisk bedömning till 

denna då det inte finns någon historik om bolaget.  

 

Hos Nordea berättar Persson att det viktiga vid kreditgivning är de framtida kassaflödena. 

Han menar att bolaget ska kunna generera pengar att leva på. Om företaget har en bärande idé 

som de visar kommer leverera framtida kassaflöden så är detta ett gott tecken för 

kreditbeviljande. I nästa steg tittar de på om det finns någon säkerhet i företaget, men detta är 

inget primärt krav för att få krediten beviljad. Andra viktiga faktorer de studerar är hur 

verksamheten ser ut, budgeten, hur framtidsutsikterna ser ut, företagets kundsituation och hur 

företaget levererar sina siffror. Persson säger att det ibland händer att ägaren själv får gå i 

borgen för sitt bolag, men menar att det inte har något att göra med om bolaget tillämpar 

revision eller ej. Däremot tror han att det i framtiden kan bli vanligare med borgensåtagande 

just på grund av att bolagen inte har revision. Persson tillägger att om de har två exakt lika 

bolag, alla fakta lika givna och med sina papper i ordning, så väljer de i första hand företaget 

som har revision. 

 

Inte heller på Swedbank är det själva revisionen som är den avgörande faktorn vid 

kreditgivning. Det finns många andra företagskunder på banken som inte är aktiebolag och då 

inte heller har revision, till exempel handelsbolag, så vid kreditgivning läggs därför ingen 

avgörande vikt vid just revisionen, utan det är andra faktorer som är av intresse hos samtliga 

typer av bolag.  

 

Allansson säger att vid kreditgivning kollar de i första hand på vilka typer av säkerheter 

bolaget besitter och gör sedan en värdering av dessa. Känner de kunden sedan tidigare och har 

förtroende för denne och dess betalningsförmåga så ger de oftast klartecken direkt, medan ett 

nystartat företag kan ombedes att ta in en redovisningskonsult som kontrollerar dess 

uppgifter. Allansson tillägger att de är lite mer noggranna när ett företag inte har en 

revisionsberättelse, de tittar lite noggrannare på dessa och gör kreditupplysningar. Det kan 

därmed bli en liten fördröjning i processen om företaget saknar revision. Svårigheten med ett 

nystartat företag är dock att bedöma om affärsidén kommer hålla och om företaget kommer 

generera framtida kassaflöden, här spelar det inte någon roll om man har revisor eller inte för 

de kan inte heller ge svar på dessa frågor. I många fall är det även ägarna själva som får gå i 

borgen och det har inget att göra med om bolaget har revision eller inte. Allanson avslutar 
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frågan med att säga att de årligen gör kreditupplysningar på alla sina kunder och kontrollerar 

om det skett några förändringar som borde följas upp eller utvärderas. 

 

5.2.3 Bolagsverket 
Bolagsverket ser som sitt uppdrag att erbjuda goda förutsättningar för näringslivet. De vill 

skapa en bra infrastruktur för tillväxt och förse företagsamma människor med svaren de söker 

för att kunna förverkliga sina drömmar. Bolagsverket jobbar för att utveckla och effektivisera 

e-tjänster för företag och företagande. Att starta företag ska enligt dem vara enkelt, det ska gå 

snabbt och bli rätt. Bolagsverket erbjuder därför flera olika e-tjänster som innehåller all 

tänkbar information som kan behövas för att starta och driva företag, kunder kan här också till 

exempel få hjälp med att skapa en affärsplan. På Bolagsverket jobbar de anställda bland annat 

med att; registrera företag och föreningar, granska årsredovisningar, registrera 

företagsinteckningar, ge beslut om likvidation och lämna information från bolagets register. 

(bolagsverket.se) 

 

Lagerqvist berättar att Bolagsverket säljer företagsinformation till bankernas 

Upplysningscentral och till olika kreditupplysningsföretag. När exempelvis banker ska lämna 

krediter, eller företag sälja varor på kredit, vill de ibland skaffa sig extra ekonomisk 

information om det aktuella bolaget. De vänder sig då till Bolagsverket som kan lämna den 

typen av upplysningar. De större bankerna har själva tillgång till Bolagsverkets register och 

kan komma åt information utan att vid varje tillfälle behöva ta kontakt med fysiska personer 

där.   

 

5.2.4 Skatteverket 
För Skatteverket handlar det mycket om bemötande, tillgänglighet och kompetens. Deras 

vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig har varit en framstående faktor som 

påverkat utformningen av Skatteverkets attityd och metoder i arbetsuppgifterna. Ödlund 

framför att alla deklarationer kontrolleras på ett eller annat sätt. Hon menar att alla 

deklarationer går igenom de avstämningskontroller som datorerna gör och datorerna har i sin 

tur olika system som plockar fram de deklarationer som är granskningsvärda utifrån olika 

parametrar. Det är alltså endast en mindre del som kontrolleras av fysiska människor.  
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Ödlund säger att det finns många deklarationer som är helt rena från skattefel och inte 

genomgår någon närmre granskning. Långt ifrån alla skattefel som begås är avsiktliga och 

både Ödlund och Corkovic menar att majoriteten är oavsiktliga fel. Det är många av dessa 

oavsiktliga fel som beror på svårigheten att redovisa eller att själva lagstiftningen är svår att 

tolka. Därför är det väldigt viktigt för Skatteverket att de jobbar med förenkling av deras 

blanketter för att göra det svårare att begå fel även om lagstiftningen är svår. Skatteverket har 

även som uppgift att signalera eventuella förslag till lagändringar och förenkling av regler. En 

hel del av myndighetens arbetsuppgifter handlar också om att informera, där de har en enhet 

som är särskilt inriktad mot nystartade företag. Skatteverket är en kontrollerande myndighet 

som specialiserat sig mycket mot service och genom information ämnar de få bort många av 

de oavsiktliga fel som görs.  

 

I bedömningen om skattefelen är avsiktliga eller oavsiktliga berättar Corkovic och Ödlund att 

utgångspunkten för Skatteverket i deras agerande är att deklaranten vill göra rätt. Vid 

oavsiktliga fel förklarar Corkovic och Ödlund att de förlitar sig väldigt mycket på information 

samt förenklade broschyrer, regler och blanketter med mera. Men avsiktliga fel har de 

däremot endast en strategi mot och det är kontroll. Skatteverket har tre olika typer av 

kontroller vilka är skrivbordskontroll, besök och revision. Revisionen är myndighetens 

dyraste och djupaste utredningsform där de tar in all information från deklaranten och går 

igenom räkenskaper och underlag. Klarar Skatteverket inte av arbetet via skrivbordskontroll 

eller deras mellanvariant, besök, så tas verktyget revision till hjälp. 

 

Enligt Corkovic finns det olika typer av medborgare, det finns de som aldrig skulle kunna 

tänka sig att göra fel, de som begår ekonomisk brottslighet och inte vill göra rätt för sig samt 

den viktiga mellangruppen som kallas spekulanter. Spekulanterna är de som kan tänka sig att 

göra fel om de upplever att risken för att bli upptäckt inte är så stor. Corkovic menar att det är 

en jätteviktig målgrupp som de måste fokusera en stor del av sitt arbete vid både vad gäller 

service och inte minst kontroll. Genom exempelvis tidningar vill de visa att Skatteverkets 

kontroller fungerar vilket medför att spekulanterna inte är lika benägna att vara illojala och 

begå skattefel.  

 

Skatteverkets uppgift är att fastställa rätt skatt och då även rätt skatt åt båda håll. Corkovic 

berättar att folk gör mängder med skattefel som är till deras egen nackdel, framför allt när det 

gäller aktieaffärer då det kan bli väldigt mycket fel till deklarantens nackdel. Skatteverket 
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rättar därför inte endast fel som är till nackdel för deklaranten utan även om det är till 

deklarantens fördel.  

 

5.3 Förändringar i intressenters arbetssätt efter reformen 
5.3.1 Svenskt Näringsliv 
Som tidigare nämnts har Svenskt Näringsliv för tillfället släppt frågan om revisionsplikt och 

en möjlig höjning av gränsvärdet. Fosnes berättar att idag arbetar de istället mycket med 

sjukredovisningsfrågor och för att det inte ska införas fler regler för företagare. Enligt Fosnes 

har reformen därmed inte bidragit till några förändringar i deras arbetssätt rörande 

ämnesområdet. 

 

5.3.2 Kreditgivare 
Enligt Persson arbetar Nordea på samma sätt mot företagen idag som innan reformen 

infördes, oavsett om de valt bort eller har kvar sin revision. Banken ställer samma krav på 

företagen vid kreditbedömning och håller fast att det viktiga vid kreditgivning är företagets 

framtida kassaflöde. Persson menar att om bolaget kan generera pengar att leva på så är det en 

god grund för att de blir beviljade krediten.  

 

Även Allansson säger att det på Swedbank inte skett någon större förändring i arbetssättet. 

Swedbank får uppdaterad information från kreditupplysningsföretaget UC varje natt, där de 

ser hur bolagen förändras och utvecklas. Skulle det finnas något anmärkningsvärt i det 

uppdaterade materialet tas frågan upp med respektive kund.  

 

Johansson säger att de på LTV inte har infört några nya rutiner på grund av reformen utan att 

de själva har utvecklat nya rutiner för hur de ska jobba. De tar idag in betydligt mer 

information om bolag och gör djupare analyser vid kreditgivning än tidigare, men detta beror 

alltså inte på om bolaget tillämpar revision eller inte, det är av ökade säkerhetsskäl i 

allmänhet. Det är idag mer styrt kring övriga regelverk som finns. Men medger samtidigt att 

reformen gällande revision till viss del kan vara en av anledningarna till förändrade rutiner. 

 

Johansson har själv inte märkt någon tendens till att bolagen väljer bort sin revisor. Han tror 

det beror på att det även för bolagen är en trygghet att ha en revisor, det är svårt att ge sig in i 
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exempelvis skatteproblematiken själv och då är det en trygghet att någon kunnig sköter detta 

åt dem. 

 

Johansson fortsätter med att berätta att för dem är det viktigaste vid kreditbedömning att de på 

banken känner sig trygga med ägarna och affärsidén, även här förklaras att kravet på revision 

inte är en avgörande faktor. Då de flesta av deras kunder dessutom driver enskild firma är 

revision ändå inget tvång. Hos LTV har de idag inte några större skillnader i sitt arbetssätt 

gentemot företag med eller utan revision. Johansson säger att de arbetar efter ett generellt 

ramverk som bygger på den information de tar in i samband med kreditförfrågningar. Då ett 

nystartat bolag, utan revision, ansöker om kredit kräver LTV en affärsstrategi, ett dokument 

med affärsplan med mera. Dessutom kompletterar de gärna med aktuella frågor de vill ha svar 

på. När det däremot gäller ett redan etablerat företag hämtar banken information om bolaget 

hos Bolagsverket, där de får tillgång till tidigare årsredovisningar och annan viktig historik. 

Johansson säger att de brukar titta på företagets siffror fem år tillbaka i tiden, vilket även 

kompletteras med en affärsplan från organisationen.  

 

5.3.3 Bolagsverket  
En myndighet som har observerat betydande skillnader i sitt arbetssätt, är Bolagsverket. 

Lagerqvist säger att efter reformen har de arbetsmässigt haft ett stort tryck på sig. Han berättar 

vidare att myndigheten, framför allt under förra året, har haft en uppsökande verksamhet med 

ett antal informationsträffar tillsammans med Skatteverket och Bokföringsnämnden. 

Bolagsverket har jobbat mer proaktivt än tidigare för att nå ut med information till nystartade 

företag som inte har revisor. 

 

Till en början jobbade de mycket med sin hemsida, eftersom de genom denna ständigt ska 

tillhandahålla aktuell information om vad bolag ska tänka på när de väljer bort revision, men 

även när och i vilka fall det är smart att göra detta. Tidigare har de informerat på sin hemsida 

om vad som gäller kring årsredovisningar, exempelvis när de ska skickas in, konsekvenser om 

de inte kommer in i rätt tid, men Lagerqvist menar att nu har de blivit tydligare och även mer 

utförlig i sin information. Lagerqvist berättade att de även fick lägga mycket tid på resor runt 

om i landet för att hålla informationsträffar gällande avskaffandet av revisionsplikten och de 

nya reglerna kring detta. 
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Reformen resulterade i att väldigt många ärenden började strömma in från bolag som tagit 

bort sin revision. Bolagsverkets har som uppgift är att föra in alla dessa ändringar i respektive 

företags bolagsordning, vilket är anledningen till den ökade arbetsbördan. 

 

5.3.4 Skatteverket 
Enligt Corkovic har reformen, som Skatteverket befarade, kommit att kräva mer resurser från 

deras sida. De fick redan år 2011 40 miljoner kronor extra av regeringen på grund av den 

avskaffade revisionsplikten och den minskade insynen reformen medfört i företag som valt att 

inte ha revision. Skatteverket fick i och med reformen även ett nytt föreläggande instrument, 

de har numera rätten att kontrollera så att företag fullgör dokumentationsskyldigheten.  

 

Dokumentationsskyldigheten och det föreläggande instrumentet gäller dock inte endast för 

aktiebolag som inte har revisor utan även för övriga företagsformer. Nu kan Skatteverket i 

tidigt skede kontrollera och besöka företaget för att se om de fullgör sin 

dokumentationsskyldighet. Myndigheten granskar kvalitén på deras räkenskaper och 

bokföring, de kan även begära att få se handlingar och övrigt underlag. Med tidigt skede 

menas att de löpande under året kan gå in för att granska företagen, vilket de tidigare kunde 

göra först när företagen lämnat sina skatte- och inkomstdeklarationer. Innan det föreläggande 

instrumentet kunde det dröja ett halvår till ett år innan Skatteverket kunde bekämpa eventuell 

brottslighet. Corkovic berättar om det faktum att när Skatteverket tar kontakt med samt 

besöker företag har detta ett förebyggande syfte som också främjar myndighetens avsikt att 

deklaranten ska göra rätt från början.  

 

Ödlund framför att det är stor skillnad mellan de kontrollbesök som genomförs nu jämfört 

med innan reformen. Tidigare gick de ut och kontrollerade uppgifter som redan var lämnade 

och stämde av dessa mot räkenskaperna för att se om uppgifterna är korrekta eller felaktiga. 

Skatteverket hade då en mer historisk syn vid kontrollbesöken. I det nya föreläggande 

instrumentet har myndigheten fått en betydligt större befogenhet där kontroll inte består av 

inlämnade uppgifter utan om företagen har de förutsättningar som krävs för att kunna lämna 

korrekta uppgifter. Ödlund poängterar dock att dessa besök inte får användas för att hämta in 

information för att i senare skede stämma av inlämnade uppgifter.  
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Ödlund berättar att de flesta deklaranter upplever kontrollbesöken som något positivt. Många 

ser det som en gratis hjälp att när Skatteverket är där i syfte att kontrollera deras bokföring 

och räkenskaper så kan deklaranten passa på att även få svar på andra frågor. Det kostar 

mycket pengar att gå till en revisionsbyrå för att be om hjälp som man lika väl kan få gratis 

genom dessa besök. Genom kundernas frågor kan Skatteverket upptäcka fel som kan ge 

dubbel nytta i form av input och utvecklingsmöjligheter även för Skatteverket. 

 

5.4 Revisionen som en kvalitetsstämpel 
5.4.1 Svenskt Näringsliv 
Även Fosnes säger att de flesta företag hon haft kontakt med genom Svenskt Näringsliv 

hittills har kvar sin revision. Hon menar att företagen känner att revisionen sätter en slags 

kvalitetsstämpel på företagets räkenskaper och tror även att det helt enkelt kan bero på att 

många bara vill fortsätta som det alltid har varit, det är en rutin företagen inte vill vara utan. 

 

5.4.2 Kreditgivare 
En av de största anledningarna till att mindre bolag väljer att behålla sin revision, trots att de 

inte måste, anser både Johansson och Persson beror på att det finns en viss trygghet i att ha en 

revisor. Båda menar att nyttan väger tyngre än kostnaden med revision. Bolagen har en 

oberoende, kvalificerad aktör som granskar deras material och detta anser de vara en 

kvalitetsstämpel utåt sett. Johansson säger att de flesta små aktiebolag som är kunder hos 

LTV idag har kvar sin revision. Allansson påpekar att det ur Swedbanks synvinkel är säkrare 

om det finns en revisionsberättelse och även han klassar revision som en kvalitetsstämpel.  

 

5.4.3 Skatteverket 
Hos Skatteverket ses revision som något viktigt för alla företags intressenter. Även Corkovic 

och Ödlund menar att det är en storts kvalitetsstämpel att ha en extern revisor som granskar 

räkenskaperna. I de fall Skatteverket hittat fel hos företag som har revisorer så behöver det 

dock inte betyda att revisorerna har slarvat eller gjort ett dåligt arbete, utan revisorerna arbetar 

efter principerna risk och väsentlighet. Corkovic säger att revisorerna inte heller går på djupet 

utan utför olika stickprov. Trots detta ser Skatteverket revision som en slags kvalitetsstämpel. 

Om nyttan med revision väger tyngre än kostnaden beror enligt Corkovic dels på hur stort 

företaget är samt hur stora riskerna med företaget är. En annan viktig faktor är även hur 
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benäget företaget är att göra rätt för sig, är det ett företag som alltid vill göra rätt för sig väger 

inte nyttan tyngre än kostnaden. Företag som ur ett samhällsperspektiv är mer spekulativa till 

att begå ekobrott anser Corkovic och Ödlund att nyttan väger tyngre än kostnaden.  

 

5.5 Kvalitetsskillnader efter reformen 
5.5.1 Kreditgivare 
Johansson, Persson och Allansson på LTV, Nordea och Swedbank har ännu inte märk av 

några större kvalitetsskillnader efter reformen. En anledning som nämns är att de flesta bolag 

som de har kontakt med väljer att behålla revision i företaget. Persson tillägger att även om de 

inte ser några kvalitetsskillnader idag så kan det säkert komma att visa sig i en senare framtid, 

han säger att detta fortfarande är så pass nytt och det kan ta tid innan sådana här saker syns i 

praktiken. 

 

5.5.2 Bolagsverket  
Lagerqvist menar att hos Bolagsverket har det märkts stora skillnader sedan reformen trädde i 

kraft, kvalitén i det material de får in har försämrats avsevärt (se bilaga 5). En anledning till 

detta förklarar Lagerqvist kan vara att bolagen inte verkar förstå vad en årsredovisning ska 

innehålla. Årsredovisningarna de får in kan i stort sett se ut precis hur som helst säger han, det 

finns många bolag som skickar in ett vanligt handskrivet A4-blad med lite siffror och det 

finns även de som har missat hela delar som ska finnas med i årsredovisningen. Lagerqvist 

säger att: 

 

“Det är genomgående mycket slarv i rapporterna, man har glömt underskrifter, man har 

glömt att fastställelseintyget ska vara original och sådana här saker. Man skickar in något 

som inte ens går att tolka att det är en årsredovisning”. 

 

Dock påpekar han att det troligtvis är oavsiktliga fel som beror på okunskap och inga direkta 

brott, bolagen har helt enkelt inte förstått hur den löpande bokföringen ska skötas. De märker 

även att årsredovisningarna inte kommer in i tid, vilket medför att det blir oerhört många fler 

förseningsavgifter nu. 

 

Lagerqvist framför att de på Bolagsverket hoppas att allt fler aktiebolag ska börja ta in extern 

hjälp, i form av exempelvis redovisningskonsulter för att höja kvalitén och minska felen i 
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deras material. Detta skulle i längden även gynna företagen själva, eftersom dessa fel med 

åren kan utvecklas och bli av betydligt mer allvarlig karaktär. 

 

5.5.3 Skatteverket 
Hos företag som har en extern revisor kan det hända att Skatteverket får in orena 

revisionsberättelser, som kan innehålla information om exempelvis förbjudna lån, obetalda 

skatter och bristfällig eller felaktig värdering av lager. Corkovic framför att Skatteverket inte 

längre får in dessa orena revisionsberättelser av företag som saknar revision. Avsaknaden av 

dessa revisionsberättelser har Skatteverket i tidigt skede uppmärksammat kommer påverka 

deras arbete negativt. Då den externa insynen i dessa företag upphört, minskas Skatteverkets 

input i form av underlag till kontroll. Detta bidrar till att dessa företag kan utvecklas till 

möjliga spekulanter som testar gränserna för vad som kan och inte kan göras utan risken att 

bli upptäckt. Corkovic säger att det är en större risk för skattefel gällande aktiebolag och 

menar att de preventiva effekter som revision har för att motverka fel har underskattats i 

statens offentliga utredning. “Mindre insyn i företag ger utrymme för mer brott” 

 

5.6 Trovärdighet före samt efter reformen 
5.6.1 Svenskt Näringsliv 
På Svenskt Näringsliv säger även Fosnes att företag som valt bort sin revision inte bör ses 

som mindre trovärdiga, med motiveringen att företagen fortfarande är skyldiga enligt lag att 

deklarera och upprätta bokslut, vilka alltid är offentliga handlingar. 

 

5.6.2 Kreditgivare 
På Nordea har de, enligt Persson, än så länge stött på relativt få fall där bolagen faktiskt 

avskaffat revisionen. Men han anser inte att ett bolag utan revision är mindre trovärdigt än 

något annat, då det är personen bakom bolaget som måste kunna visa att de levererar en 

hållbar affärsidé. Han tillägger dock att om det är två exakt identiska verksamheter, med 

ordning och reda på böckerna så skulle ändå den som har revision värderas högre. Då vet han 

att det är någon mer som har granskat bolagets siffror. De ställer fortfarande krav på budgeten 

och personen bakom affärsidén, dessa faktorer spelar en stor roll i företagets trovärdighet. 
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På LTV anser även Johansson att trovärdigheten hos bolag som valt bort sin revisor 

fortfarande är densamma. De ser ingen skillnad på företags trovärdighet med eller utan 

revision. De har sitt arbetssätt där de hämtar sådan information som gör att de ändå kan göra 

en bra bedömning. Johansson menar att det är essentiellt att komma ihåg att det finns en 

mängd andra bolag som inte har revisor, som exempelvis handelsbolag, kommanditbolag och 

enskilda firmor, trovärdigheten är inte lägre för dessa för att de inte har revisor. 

 

Johansson medger dock att de på LTV kan ställa sig mer reserverade till ett nystartat företag 

som valt att inte tillämpa revision, de kan då begära kompletterande uppgifter av bolaget och i 

vissa kreditgivningsfall även ta in en revisor för att auktorisera deras uppgifter. Det finns en 

risk att bolagen tappar kontrollen. När ingen revisor finns får de helt enkelt lita på den som 

sköter den löpande bokföringen och att den är rätt. Men de får inte den sista bekräftelsen att 

allting verkligen är rätt. Men innan det kommer så långt att revisorn skulle sätta sin 

namnteckning så sker det ju ändå nån form av granskning av den löpande bokföringen, 

skatteinventarier och så vidare. Det är bara det att de får inte den sista bekräftelsen att allting 

är rätt. Johansson ser dock ingen tendens till att små företag väljer bort revisionen. 

 

5.6.3 Bolagsverket  
När bolag lämnar ifrån sig handlingar som de själva sammanställt utan att de verkar ha någon 

kontroll på vad de gör, och utan att någon oberoende, extern part har granskat och kontrollerat 

dem, säger Lagerqvist att: ”då är det inte riktigt seriöst, …ja man skulle kunna säga att det de 

lämnar är mindre trovärdigt”  

 

Lagerqvist tror även att omvärlden kunde skaffa sig mer tillförlitlig information om hur det 

såg ut i bolagen innan de valde bort revision jämfört med efter. Revisorerna lämnade aktuella 

och viktiga upplysningar i revisionsberättelserna som gjorde att de lättare kunde få inblick i 

om något inte stod rätt till. 

 

5.6.4 Skatteverket  
På Skatteverket anser Corkovic och Ödlund att trovärdigheten hos bolag som valt bort sin 

revisor fortfarande är densamma. De ser ingen skillnad på företags trovärdighet med eller utan 

revision. 
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Enligt Corkovic är det större risk för skattefel gällande aktiebolag som inte har revision. Hos 

Skatteverket görs bedömningen att de oavsiktliga fel kommer minskas genom elektronisk 

inlämning och Corkovic menar att de ska göra allt för att förenkla blanketter och elektronisk 

inlämning. Genom att minska de oavsiktliga skattefelen frigörs resurser som Skatteverket 

bland annat ämnar använda för att bekämpa allvarligt skattefusk och ekonomisk brottslighet.  

 

5.7 Inställning till avskaffandet av revisionsplikten 
5.7.1 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv är en av aktörerna i Sverige som hela tiden varit för avskaffandet av 

revisionsplikten. Då de hela tiden jobbar med frågor för att minska bördan och problemen för 

företagen menar Fosnes att de såg mycket positivt på att de små aktiebolagen skulle få 

möjligheten att välja bort revisionsplikten. Den främsta fördelen var själva 

kostnadsbesparingen reformen ansågs medför, och för de allra minsta bolagen var detta stora 

summor. 

 

5.7.2 Kreditgivare 
Göran Persson trodde inte att den stundande reformen skulle medföra några större 

förändringar, och nu i efterhand säger han att de på Nordea än så länge inte heller har märk av 

några större skillnader. En nackdel han kan se är att de bolag som inte har revision levererar 

ett bokslut som ingen oberoende har granskat. Vad gäller de förväntade 

kostnadsbesparingarna tror Persson att det i viss mån har blivit billigare för bolag som valt 

bort revisionen men inte i den utsträckning man hade förutspått. Detta på grund av att många 

bolag i vissa frågor tvingas, eller frivilligt väljer, att ta hjälp av en redovisningskonsult 

istället.  

 

Conny Johansson såg både för- och nackdelar med förslaget att avskaffa revisionsplikten. Han 

såg en stor risk i att företag kan komma att tappa kontrollen. Även banken tappar lite av 

kontrollen över bolagen när de inte längre har tillgång till revisorernas utlåtande. Då ingen 

revisor finns får de helt enkelt lita på den som sköter den löpande bokföringen i bolaget och 

att den blir rätt. Vidare ser han ljust på att bolag som har ordning och reda kan spara in på 

kostnader för revision, vilket kan röra sig om 10-15 000/år, men detta är endast kortsiktiga 

besparingar poängterar han.  
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Enligt Allansson var Swedbank inte emot att revisionsplikten togs bort, utan banken menar att 

för bolag kan det i många fall räcka med att ha en redovisningskonsult som granskar 

räkenskaperna.  

 

5.7.3 Bolagsverket 
Från början tyckte Lagerqvist att reformen var ett bra förslag, men så här i efterhand tycker 

han att reformen kanske inte varit så fördelaktig som förutspåtts. Den fick andra konsekvenser 

än vad han hade kunnat förutspå, han trodde exempelvis inte att kvalitén skulle sjunka så 

mycket som den gjort. Han säger att de på Bolagsverket i framtiden kommer bevaka 

utvecklingen, då de misstänker att det finns många likvidationer i antågande.  

 

5.7.4 Skatteverket  
Enligt Corkovic och Ödlund var Skatteverket, som även framkommit i myndighetens 

remissyttrande, emot förslaget om en avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag. 

Anledningen var att det förutspåddes medföra en ökning av skattefelen, vilket i sin tur skulle 

kräva mer resurser från Skatteverkets sida.  
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6. ANALYS OCH TOLKNINGSDISKUSSION 
I det sjätte kapitlet relateras empiriskt material till tidigare normer, utredningar och teorier 

inom det berörda ämnet med efterföljande reflektion. Kapitlet innehåller även en diskussion 

under varje avsnitt där betydande mönster i studien framställs.  

6.1 Betydelsen av revision för små aktiebolags intressenter 
Enligt FAR (2006) är en revisors huvudsakliga uppgift att kvalitetssäkra ett företags 

ekonomiska information. Revisorn ska genom granskning lämna en revisionsberättelse för att 

bistå intressenterna samt tillhandahålla social och affärsmässig trygghet i samhället. Det är 

detta som enligt FAR skapar trovärdighet till den ekonomiska informationen.  
 

Smith (2006) framför att det är viktigt för stat och kommun att kunna lita på det bolag 

redovisar för att kunna avgöra om de skattepliktiga resultaten har beräknats enligt god 

redovisningssed. Ett synsätt inom principal-agentteorin enligt Nilsson (2010) är “Policeman 

Theory” där revisorns roll innebär att kontrollera den ekonomiska informationen i 

årsredovisningen samt motverka bedrägerier som kan förekomma i vissa bolag. 
 

I regeringens proposition (2009/10:204) framkommer det att revision inte är av lika stor 

betydelse i de företag där ägaren och befattningshavaren är samma person, dock är det av stor 

betydelse för övriga intressenter att företaget granskas av en kompetent och utomstående part. 

Även i statens offentliga utredning (2008:32) framförs det gällande små aktiebolag att 

revision har en mindre betydelse för dess aktieägare och kapitalplacerare. Enligt Thorell och 

Norberg (2005) ses dock revisionen som en slags kvalitetsstämpel på att företagets 

räkenskaper är kreditvärdiga. Det framgår i regeringens proposition att intressenters 

förväntningar troligtvis kommer bidra till att fler företag fortsätter med revision.  
 

Även Smith (2006) instämmer med att revision är av störst vikt i större bolag eftersom ägarna 

i dessa bolag oftast är separerade från företagsledningen. Vidare framför denne att när det 

gäller mindre bolag har ägarna större insyn och överblick över företaget, vilket innebär att 

revisionen inte är av samma betydelse och därmed har ett annat syfte. Enligt Diamant (2004) 

är det vanligt att företagsledningen i små bolag inte har kunskap inom företagsekonomiska 

och juridiska områden. I och med detta påstår Diamant (2004) att det kan vara fördelaktigt att 

ha en revisor som besitter denna kompetens för att kunna ge företaget råd och synpunkter. 

Ovanstående kan kopplas till synsättet “Credibility Theory” som framförs av Nilsson (2010), 
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där revisionens uppgift är att skapa ett förtroende för företagsledningens förvaltning bland 

intressenterna. Nilsson (2010) framför även inom denna teori (2010) att syftet inte är av stor 

betydelse när det gäller revision i mindre bolag där ledningen och ägaren är en och samma 

person. Även principal-agentteorin tillämpas enligt Power (1999)  bäst på större bolag där 

företagsledningen är skild från ägarna. Power (1999) framför dock att informationsbehovet 

även kan finnas i mindre bolag om det är så att ägaren saknar den kompetens som krävs för att 

tolka ekonomisk information på ett korrekt sätt.  
 

Fosnes på Svenskt Näringsliv framför att de flesta bolag som de har varit i kontakt med har 

kvar sin revision. Anledningen till detta beror enligt Fosnes på att de flesta företag ser 

revisionen som en kvalitetsstämpel gentemot intressenterna. Kreditgivarna Johansson och 

Persson på LTV och Nordea anser också att en av de största anledningarna till att mindre 

bolag väljer att behålla revisionen beror på att det finns en trygghet i att ha en revisor. 

Tyngden ligger enligt båda i att det är en kvalitetsstämpel utåt sett. Allansson instämmer med 

detta och framför att det ur Swedbanks synvinkel är mer säkert om det finns en 

revisionsberättelse och även han klassar revision som en kvalitetsstämpel. Även Persson anser 

att bolag utan revision inte är mindre trovärdiga, då det är personen bakom bolaget som är av 

vikt. Inte heller Fosnes anser att företag som valt bort sin revision bör ses som mindre 

trovärdiga då de fortfarande är skyldiga enligt lag att deklarera och upprätta bokslut, vilka 

alltid är offentliga handlingar.  
 

Johansson påpekar att det är viktigt att komma ihåg att det finns en mängd andra bolag som 

inte har revisor, som exempelvis handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor, 

trovärdigheten är inte lägre för dessa om de inte tillämpar revision. 
 

Även hos Skatteverket ses revision som viktigt för företagets intressenter där Corkovic och 

Ödlund påpekar att det är en sorts kvalitetsstämpel att ha en extern revisor som granskar 

företagets räkenskaper. Enligt Corkovic är risken för skattefel större hos bolag som inte har 

revision. Trots det anser varken Corkovic eller Ödlund att trovärdigheten hos bolag som valt 

bort revision har försämrats.  
 

Lagerqvist på Bolagsverket anser att omvärlden kunde skaffa sig mer tillförlitlig information 

om hur det såg ut i bolagen innan de valde bort revision jämfört med nu. Revisorerna lämnade 

enligt denne aktuella och viktiga upplysningar i revisionsberättelserna som gjorde att de 
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lättare kunde få inblick i om något inte stod rätt till. Lagerqvist framför att material som 

företag utan revision själva sammanställt ses som mindre seriöst och trovärdig, eftersom 

många bolag inte besitter kompentensen att redovisa rätt.  

 

6.1.1 Tolkningsdiskussion 
Enligt ovanstående analyserat utdrag kan vi se mönster på att det teoretiska materialet är 

verklighetsförankrat genom den empiriska information vi insamlat från berörda intressenter. 

Genom intressenterna vi har intervjuat har vi uppmärksammat en tendens att bolag som har 

möjlighet till att avstå från revision ändå fortsätter att tillämpa detta verktyg, eftersom de ser 

det som en kvalitetsstämpel för utomstående som har ett intresse i bolaget. Anledningen till 

att intressenterna ser det som en kvalitetsstämpel anser vi beror på att det ekonomiska 

materialet har granskats objektivt med ytterligare två ögon. Vi kan därmed se att betydelsen 

av revision fortfarande är stor för intressenterna och att bolagen troligtvis är medvetna om att 

granskade räkenskaper förespråkas.  

 

Det är enligt oss dock viktigt att poängtera att revisionen inte är avgörande för om 

räkenskaperna är utförda korrekt eller med god kvalité. Även om bolagen har en revisor kan 

det vara så att det material revisorn granskat och skrivit under inte stämmer. Här är det 

redovisningen som är den avgörande faktorn. En följdfråga vi ställer oss är om det kan vara så 

att intressenter riskerar att förlita sig för mycket på revisorn? Dennes uppgift är trots allt 

endast att granska bolagets räkenskaper och fastställa att bolaget redovisat en rättvisande bild 

av företaget, och därmed inte att sammanställa räkenskaperna. Om bolaget och dess 

intressenter förlitar sig på för mycket på revisorns granskning kan detta bidra till att beslut tas 

på felaktiga grunder. 

 

Gällande trovärdighet anser respondenterna att bolag utan revision kan vara lika trovärdiga 

om räkenskaperna har utförts av en kunnig och kompetent person inom området. Att bolaget 

tillämpar revision behöver inte heller betyda att de undertecknade räkenskaperna är mer 

korrekta utan vi kan se att det viktiga är att en kompetent person har sammanställt 

räkenskaperna. Dock anses revisionen vara en kvalitetsstämpel i de bolag som väljer att 

behålla denna. Frågan är därmed vilken betydelse kvalitetsstämpeln har i beslutsprocessen för 

intressenterna? Vi anser att intressenterna kollar på andra faktorer när de bedömer 

trovärdigheten till bolaget. Kreditgivarna kollar på affärsidén, att trovärdigheten till denna 
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inte har ändrats beror enligt oss på att revision och redovisningshjälp helt enkelt inte påverkar 

affärsidén. 

 

6.2 Kreditgivarnas intresse av revision  
Enligt Björkman (1978) har revisorn genom undertecknandet av revisionsberättelsen ett 

ansvar gentemot olika intressenter. Författaren framför vidare att kreditgivare är de som 

berörs i störst utsträckning, eftersom de till stor del grundar sina beslut på revisionshandlingar 

och uttalanden från revisorn. Thorell och Norberg (2005) påpekar dock att banker och 

leverantörer kan använda sig av andra tillvägagångssätt för att bedöma ett företags 

kreditvärdighet, exempelvis genom användning av uppgifter från kreditupplysningsföretag 

om bland annat betalningsanmärkningar.  
 

 

Även Smith (2006) menar att revisionens främsta intressenter tillsammans med ägarna är 

kreditgivare. Eftersom kreditgivare vid utlåning tittar på bolagets möjligheter att kunna 

återbetala lån påpekar författaren att det är av stor vikt att bolagets finansiella rapporter är 

tillförlitliga. Vidare anser Smith (2006) att tillförlitligheten ökar om den finansiella 

informationen har granskats av en utomstående part, såsom en revisor.   

 

Johansson på LTV framför att vid kreditgivning är det för dem viktigast att de känner sig 

trygga med ägaren och dess affärsidé. När ett företag ansöker om lån och saknar revision tittar 

de även på hur länge bolaget har funnits, hur ägarbildningen ser ut, hur ofta styrelse och 

ägarbyten skett och om revisorn någon gång gått ifrån bolaget. För LTV är det viktigt att 

kunna se möjlighet till ett framtida kassaflöde. Johansson påpekar även att på LTV tar de inga 

krediter om de inte tror på affärsidén. Han framför även att det nästan alltid är lättare att 

bedöma ett stadigvarande bolag än ett helt nytt, eftersom de har facit om bolaget i form av 

historia.  

 

Även hos Nordea berättar Persson att det viktigaste vid kreditgivning är de framtida 

kassaflödena, bolaget ska kunna generera pengar att leva på. Persson menar att en bärande idé 

som visar på framtida kassaflöden är gott tecken för kreditbeviljande. Andra viktiga faktorer 

de studerar är hur verksamheten ser ut, budgeten, hur framtidsutsikterna ser ut, företagets 

kundsituation och hur företaget levererar sina siffror. Persson tillägger dock att om de har två 



 

  52 (71) 
 

exakt lika bolag, alla fakta lika givna och med sina papper i ordning, så väljer de i första hand 

företaget som har revision.  

 

På Swedbank är det inte heller revisionen som är den avgörande faktorn vid kreditgivning. 

Banken har även andra företagskunder såsom handelsbolag där revision inte är något krav, 

därmed läggs ingen avgörande vikt vid revisionen, utan det är andra faktorer som är av 

intresse hos samtliga typer av bolag. Enligt Allansson tittar de i första hand på vilka typer av 

säkerheter bolaget besitter och gör sedan en värdering av dessa. Det är även av stor vikt om de 

känner förtroende för kunden och dess betalningsförmåga. Här tillägger Allansson även att 

om det är ett nystartat företag kan denne ombedes att ta in en redovisningskonsult som 

kontrollerar dess uppgifter. När det gäller beviljandet av kredit till nystartade företag framför 

Allansson att det inte spelar någon roll om dessa har revision eller ej då de inte har några 

historiska underlag, utan de koncentrerar sig på affärsidén och framtida kassaflöden. Enligt 

Allansson är de lite mer noggranna när ett företag saknar en revisionsberättelse, de tittar då 

mer utförligt på dessa bolag och gör kreditupplysningar, vilket kan bidra till en fördröjning i 

processen.  

 

6.2.1 Tolkningsdiskussion 
Vad vi kan se stämmer de intervjuade kreditgivarnas intresse av revision till stor del överens 

med varandra. Kort sagt kan det sägas att revision inte är den avgörande faktorn vid 

kreditgivning. Vi ser här att praktiken skiljer sig från teorin, vilken säger att kreditgivarna 

grundar sina beslut på revisionshandlingar och uttalande från revisorn. Enligt kreditgivarna 

spelar betydligt fler faktorer in vid bedömningen, en tydlig affärsidé och de framtida 

kassaflödena kan sägas vara bland de viktigaste faktorerna. Varför så är fallet anser vi kan 

kopplas till den rådande lågkonjunkturen, vilken vi anser resulterat i mer strikta lånevillkor. 

På en orolig marknad anser vi att det är mer betydelsefullt för kreditgivare att skapa sig en 

bild över bolagets affärsidé samt ha förtroende för ägarna, än att basera bedömningen på om 

bolaget tillämpar revision.  

 

Vi ser däremot tecken på att revision är ett plus i kanten för kreditgivarna, men inte en 

avgörande faktor vid beviljande av lån. Det är viktigt att poängtera att de flesta bolag i 

dagsläget väljer att använda sig av revision, vilket vi anser medför att alla tänkbara effekter av 

reformen ännu inte har visat sig. I framtiden anser vi att fler effekter kan komma att 
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uppmärksammas då de flesta bolag som idag väljer bort revision är nystartade bolag där 

kreditgivarna ändå inte kan gå på historiska siffror. De nystartade företag som väljer att inte 

tillämpa revision eller någon form av extern redovisningshjälp löper enligt oss en större risk 

att göra oavsiktliga fel, dessa fel kanske uppmärksammas först efter ett antal år om till 

exempel Skatteverket utför en mer noggrann kontroll. Konsekvenserna kan bli böter eller 

värre, på grund av att felen klassas som brott de inte ens själva varit medvetna om att de 

begått. 

 

6.3 Vikten av redovisning vid frivillig revision  
Enligt statens offentliga utredning (2008:32) är det viktigt att skilja mellan olika intressenters 

fördelar med en obligatorisk revisionsplikt. Denna menar på att i många småföretag är ägare 

och bolagsledning ofta samma person, vilket medför att en obligatorisk revisionsplikt inte är 

till någon nytta för dem i informationssyfte, då de redan har den insyn de behöver i bolaget. 

Detta poängterar även regeringen i sin proposition (2009/10:204) angående revisionspliktens 

avskaffande. De framför i propositionen att ägare och befattningshavare i små och medelstora 

företag ofta är samma person och att revisionen därmed inte är av lika stor betydelse i dessa 

företag. Fördelen med att avskaffa revisionsplikten skulle enligt statens offentliga utredning 

(2008:32) innebära att de små aktiebolagen själva får välja de revisions- och 

redovisningstjänster de har nytta av och vill tillämpa i bolaget, vilket i sin tur skulle bidra till 

att utbudet på marknaden blir mer varierat och större konkurrens skapas. Det antogs i 

utredningen att revisorernas övriga tjänster såsom rådgivning, redovisning och förenklad 

granskning skulle öka, i vilken utsträckning ökningen skulle ske hade de dock svårt att 

uppskatta på grund av konkurrensen med externa redovisnings- och bokföringskonsulter. Att 

räkenskaperna skulle vara av bättre kvalité om de hade granskats av en revisor kunde det inte 

hittas några bevis för i utredningen, utan det viktigaste var om bokföringen utförts av 

sakkunniga personer.  

 

Enligt ABL 9:3 är revisorns främsta uppgift att granska och kvalitetssäkra bolagets 

årsredovisning och löpande bokföring. Denne ska kontrollera att årsredovisningen innehåller 

rätt uppgifter och att informationen som lämnas är rättvisande.  

 

Bolagsverket var en av de första intressenterna som kom att märkta av effekterna efter 

revisionspliktens avskaffande. Reformen resulterade för dem i att väldigt många ärenden 
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började strömma in från bolag som tagit bort sin revision. Bolagsverket har som uppgift är att 

föra in alla dessa ändringar i respektive företags bolagsordning. Lagerqvist menar att det hos 

Bolagsverket härefter har märkts stora skillnader. Kvalitén i det material de får in har 

försämrats avsevärt. En anledning till detta förklarar Lagerqvist kan vara att bolagen inte 

verkar förstå vad en årsredovisning ska innehålla. Årsredovisningarna de får in nu innehåller 

mycket fel och saknar ofta hela stycken. Lagerqvist framhåller att det troligtvis är oavsiktliga 

fel som beror på okunskap då bolagen helt enkelt inte har förstått hur den löpande 

bokföringen ska skötas. Även Ödlund och Corkovic på skatteverket säger att majoriteten av 

alla skattefel som begås av bolagen är oavsiktliga och beror på svårigheten att redovisa rätt. 

Redan innan reformen trädde i kraft förutspådde Skatteverket att en slopad revisionsplikt 

medföra sämre redovisning och därmed fler fel i deklarationerna. 

 

Vid kreditgivning menar både Johansson och Persson att det är personerna bakom bolaget 

som är den avgörande faktorn. De måste lita på att den eller de som sköter den löpande 

bokföringen kan sin sak och att den blir rätt gjord. Johansson säger att de vid kreditgivning till 

ett nystartat bolag utan revision kan be bolaget att ta in en redovisningskonsult som 

kontrollerar dess uppgifter. I övrigt rekommenderar de på LTV bolag att ta hjälp från 

redovisningskonsulter om de känner sig osäkra på sin redovisning. Även Lagerqvist framför 

att de på Bolagsverket hoppas att allt fler aktiebolag ska börja ta in extern hjälp, i form av 

exempelvis redovisningskonsulter, för att höja kvalitén och minska felen i sitt material. 

Johansson framför avslutningsvis en risk för att bolag som väljer bort sin revision kan komma 

att tappa kontrollen över sin ekonomiska situation, då revisorerna även utförde mycket av 

bolagets redovisning. 

 

6.3.1 Tolkningsdiskussion 
Något vi lagt märke till under arbetet med vår studie är att revision och redovisning i 

praktiken är två delar som idag ofta är sammankopplade i bolagen. Företag tar inte bara hjälp 

av revisorer vid tid för deras revision, utan de anlitar dem löpande under året för att utnyttja 

olika redovisningstjänster. Vissa bolag har helt outsourcat sin redovisning till revisionsfirmor 

eller andra redovisningsfirmor. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att kvalitén på företagens material inte sjunker på grund av den 

slopade revisionsplikten utan för att bolagen väljer bort alla sina köpta tjänster. Misstaget tror 
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vi blir att de själva anser sig kunna sköta redovisningen men egentligen har de ingen 

kompetent personal till detta. Vi menar att större företag ofta köper de tjänster som behövs för 

att hålla god ordning i deras räkenskaper. Medan det vi kan se är att det är de allra minsta 

bolagen som väljer bort både revisionen och redovisningen, detta då de ser en chans till 

kostnadsbesparingar, men det är enligt oss egentligen just dessa bolag som behöver hjälpen 

mest. Vi anser vidare att dessa företag kommer få mer omfattade problem om åren går utan att 

de får hjälp, små fel kan växa till betydligt mer omfattande karaktär om de inte rättas till i tid. 

 

För oss verkar det som att vissa bolag även har missuppfattat meningen med revision, en 

revisor ska granska företagets material, inte sammanställa det. Det är enligt oss viktigt att 

bolagen är medvetna om revisionens innebörd, samt att de inser att de kan välja bort 

revisionen men ändå ta hjälp av redovisningskonsulter om de inte klarar bokföringen själva.  

 

Slutligen ser vi att det kommer bli en ökad efterfråga på externa redovisningstjänster i 

framtiden, vilket kan leda till en ökad konkurrens på marknaden. En ökad konkurrens skulle i 

sin tur enligt oss naturligt leda till att priserna kommer pressas ner och det kan i längden bli 

billigare än tidigare för de små företagen. 

 

6.4 Märkbara effekter hos intressenterna efter avskaffandet av 

revisionsplikten 
I statens offentliga utredning (2008:32) framförs det att samhället och mer specifikt 

Skatteverket är den intressent som har det största behovet av att få in rätt uppgifter. Vidare 

framförs det att en frivillig revision skulle leda till att myndigheten tar över en del av 

revisorns kontroll, vilket skulle bidra till större resursbehov samt högre kostnader för 

Skatteverket. Detta är något som även tas upp i FAR SRS (2006) där det beskrivs att revisorns 

granskande och kvalitetssäkrande funktion ofta resulterar i att Skatteverket kan minska sin 

skattekontroll. I statens offentliga utredning (2008:32) förhålls dock en tveksamhet till om 

reformen verkligen skulle bidra till några märkbara effekter på skatteintäkterna. Trots 

tveksamheterna föreslogs det vidare i utredningen åtgärder i hopp om att förebygga skattefel, 

åtgärder som förväntades bidra till en snabbare, billigare och effektivare kontroll av 

Skatteverket huruvida företag uppfyller dokumentationsskyldigheten på ett tillfredsställande 

sätt. Även Thorell och Norberg (2005) anger samhället som den intressent som har mest nytta 



 

  56 (71) 
 

av att företag använder sig av revision. De avvisar samtidigt de teorier om att en frivillig 

revision skulle leda till ökad ekonomisk brottslighet, med förklaringen att det finns andra 

associationsformer för de företag som har för avsikt att begå ekobrott.  

 

Enligt statens offentliga utredning (2008:32) finns det bolag som ägs och styrs av kriminella 

personer, dessa skulle definitivt avstå från revision och därmed bli ett objekt för bland annat 

Skatteverkets och Bolagsverkets speciella insatser. Vidare finns det enligt utredningen de 

bolag som på grund av slarv inte vågar har revisor med risk för att bli anmälda för 

bokföringsbrott. Utredningen framför dock att denna kategori även skulle kunna bestå av 

bolag som är osäkra på sin redovisning trots viljan att ständigt göra rätt ifrån sig.  

 

Smith (2006) menar att i Sverige är redovisning och beskattning högt förenade eftersom dessa 

ligger till grund för skatter och avgifter. För att rätt skatter och avgifter ska kunna tas ut 

menar författaren att det därmed är viktigt att stat och kommun kan lita på bolagens 

redovisningar. 

 

Corkovic på Skatteverket framför även att det finns olika typer av medborgare där en av dessa 

är de som begår ekonomisk brottslighet och inte vill göra rätt för sig samt spekulanter som 

kan tänka sig att göra fel om de upplever att risken för att bli upptäckt inte är så stor. 

Corkovic påpekar att spekulanterna är en jätteviktig målgrupp som de måste fokusera en stor 

del av sitt arbete vid både vad gäller service och inte minst kontroll.  

 

I överensstämmelse med teorierna ovan har reformen enligt Corkovic kommit att kräva mer 

resurser från Skatteverkets sida, vilket myndigheten även befarade redan innan förändringen. 

De extra 40 miljoner kronorna i statliga medel och det nya föreläggande instrumentet som 

Skatteverket fick redan år 2011, som resultat av reformen, har lett till att myndigheten nu 

löpande under året kan kontrollera så att alla företag fullgör dokumentationsskyldigheten för 

att förhindra och bekämpa eventuella ekobrott. Corkovic och Ödlund menar att genom 

kontrollbesöken som nu genomförs kontrollerar Skatteverket så att företag har de 

förutsättningar som krävs för att kunna lämna korrekta uppgifter, istället för att som innan 

vänta till dess att företagen lämnat sina skatte- och inkomstdeklarationer. För att först då 

kontrollera om historiska uppgifter är korrekta eller felaktiga. Enligt Ödlund ser många 

deklaranter kontrollbesöken som en gratis hjälp från Skatteverket att samtidigt få svar på 
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andra frågor. För Skatteverket ger kontrollbesöken även dubbel nytta då 

utvecklingsmöjligheter för myndigheten kan upptäckas utifrån kundernas frågor.  

 

En annan myndighet som har observerat betydande skillnader i sitt arbetssätt är Bolagsverket. 

Efter reformen har de enligt Lagerqvist haft ett stort tryck på sig arbetsmässigt. Bolagsverket 

ska genom bland annat sin hemsida tillhandahålla aktuell information och har efter reformen 

fått en allt mer informerande roll. Lagerqvist framför att stora resurser lagts vid 

informationsträffar runt om i landet gällande avskaffandet av revisionsplikten och de nya 

reglerna som reformen medfört. Orsaken till detta är enligt Lagerqvist de 

kvalitetsförsämringar i boksluten som reformen har fört med sig. En anledning till 

skillnaderna i kvalitén förklarar Lagerqvist kan vara att bolagen inte verkar förstå vad en 

årsredovisning ska innehålla. Han berättar vidare att det troligtvis är oavsiktliga fel som beror 

på okunskap i hur den löpande bokföringen ska skötas. Slutligen tillägger Lagerqvist även att 

årsredovisningarna inte kommer in i tid, vilket medför en stor ökning av förseningsavgifter. 

Respondenten menar att dessa problem dock kan åtgärdas genom information och extern 

redovisningshjälp. 

 

Enligt regeringens proposition (2009:10/204) kan revisorer upptäcka missförhållanden hos 

bolag samt ge förslag på förbättringar i god tid tack vare sin granskande position. Vidare 

beskrivs det att de företag som inte tillämpar revision blir mindre pålitliga, vilket kan resultera 

i att högre krav ställs vid kreditbedömning. Även i statens offentliga utredning (2008:32) 

framförs det att reformens verkställande kan komma att resultera i skärpta krav på säkerhet 

och tillförlitlighet hos berörda aktiebolag utan revision samt att villkoren från kreditgivare 

kan försämras. 

 

Enligt Thorell och Norberg (2005) kan revision även vara till fördel för andra intressenter 

såsom kreditgivare, som av praktiska skäl inte kan nå avtalslösningar med bolaget. De menar 

att kreditgivare kan komma att kräva revision för att bevilja kredit till företag. Vidare menar 

författarna att kreditbedömning dock kan göras med hjälp av uppgifter från 

kreditupplysningsföretag om bland annat betalningsanmärkningar.  

 

Smith (2006) invänder mot tidigare uttalanden gällande att stat och kommun är den främsta 

intressenten och menar istället att inom intressentmodellen anses revisionens främsta 

intressenter vara kreditgivare tillsammans med ägarna. Detta eftersom kreditgivare bedömer 
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företags kreditrisk på kort sikt och lönsamhetsutveckling på lång sikt utifrån bland annat 

bolagets soliditet, likviditet och tidigare årsredovisningar, vilket innebär att stor vikt läggs vid 

korrekt finansiell information. Författaren menar att tillförlitligheten till den finansiella 

informationen ökar om den har blivit granskad av en utomstående part, såsom en revisor. 

 

Varken hos Nordea, LTV eller Swedbank har det skett några större förändringar i arbetssättet 

som resultat av den avskaffade revisionsplikten. De tre intressenterna menar att de arbetar på 

samma sätt mot företag idag som innan reformen infördes, oavsett om de valt bort eller har 

kvar sin revision. Johansson säger att på LTV tar de idag in betydligt mer information om 

bolag och gör djupare analyser vid kreditgivning än tidigare. Han tillägger dock att detta beror 

på ökade säkerhetsskäl i allmänhet och att det idag är mer styrt kring övriga regelverk, det 

beror alltså inte på om bolaget har revision eller ej. De tre kreditgivarna håller alla fast vid att 

det viktigaste vid kreditgivning fortfarande är en god affärsidé och framtida kassaflöden, inte 

om bolaget tillämpar revision eller ej. 

 

6.4.1 Tolkningsdiskussion 
En fråga vi ställt oss under studiens gång är om det nya föreläggande instrumentet tillsattes 

endast på grund av den avskaffade revisionsplikten? Vi anser att detta instrument kan ha varit 

ett viktigt steg i utvecklingen för Skatteverket. Om reformen inte ägt rum hade kanske ingen 

börjat tänka i dessa förebyggande banor och behovet av ett nytt föreläggande instrument hade 

aldrig upptäckts. Detta hade resulterat i att Skatteverket och dess intressenter idag inte gjort 

dessa tid- och kostnadsbesparingar.  

 

Om de så kallade spekulanterna eller personer som begår ekonomisk brottslighet bedriver 

verksamhet utan revision ser vi att risken för ekobrott är betydligt större än om dessa bolag 

hade granskats av en revisor. Under studiens gång har det konstaterats att skattefelen har ökat 

efter reformens tillkomst, men respondenterna uttrycker en svårighet i bedömningen om felen 

är avsiktliga eller oavsiktliga. Vi anser utifrån detta att ökningen av skattefelen lika väl kan 

bestå av avsiktliga fel från dessa två riskgrupper. Därmed anser vi att det nu är ännu viktigare 

för Skatteverket att påvisa att deras kontroller och arbetssätt verkligen fungerar för att på så 

sätt förebygga dessa ekobrott, vilket även statens offentliga utredning reflekterade över innan 

reformens tillkomst. 
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Vi anser att med detta nya föreläggande instrument har Skatteverket fått möjligheten att göra 

stora tidsbesparingar, då kontroller kan göras i tidigt skede. Enligt vår studie anser vi att stat 

och kommun är den främsta intressenten av revision i små aktiebolag, eftersom utifrån vad 

intervjuade respondenter sagt bedömer kreditgivare företags kreditrisk i första hand utifrån 

andra parametrar än revision. Revisionen är alltså inte en avgörande faktor för dessa 

intressenter. Anledningen till att Skatteverket och Bolagsverket har påverkats av reformen i 

störst bemärkelse beror på att dessa intressenter är de som först mottager information om 

vilka bolag som väljer att inte använda sig av revision. Vi anser att både Skatteverket och 

Bolagsverket är på rätt spår i hanteringen av de effekter som framkommit till följd av 

revisionspliktens avskaffande. Myndigheterna har båda fokuserat på att informera för att på så 

sätt förebygga och förhindra fel i god tid istället för att rätta i efterhand. Detta problem 

försöker bekämpas genom att utbilda och informera kunder för att undvika att samma fel 

begås i framtiden. Vi anser att detta är en mer hållbar utveckling som genererar både tid- och 

kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och i längden även hela samhället.  
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7. SLUTSATS 
I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som dragits av 

forskningsresultatet. Vidare i kapitlet delges implikationer av forskningsresultatet 

samt förslag på framtida forskning inom ämnet.  

7.1 Forskningsresultat  
7.1.1 Förändringar i arbetssättet för betydande intressenter 
Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har efter reformens godkännande släppt frågan 

angående den avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag. I dagsläget arbetar de inte heller 

med några förslag angående ett ökat gränsvärde för vilka bolag som ska omfattas av 

revisionsplikten. 

 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att kreditgivarnas arbetssätt inte har påverkats i den 

utsträckning som vi hade förväntat oss. Tidigare debatter kring skärpta kreditvillkor för bolag 

utan revision har enligt vår studie inte förverkligats, istället är kreditgivarnas arbetssätt 

relativt oförändrat på grund av att de vid kreditgivning följer ett generellt ramverk där själva 

revisionen inte spelar en avgörande roll. Istället kan vi se tendenser som tyder på att 

kreditgivarna troligtvis kan ha påverkats av andra faktorer, såsom den rådande 

lågkonjunkturen som varat de senaste åren.  

 

Skatteverket och Bolagsverket är de två intressenter som märkt av störst förändringar i 

arbetssättet. Bolagsverket har märkt en tydlig kvalitetsskillnad i de rapporter de mottager. 

Årsredovisningar från företag utan revision håller idag en betydligt lägre standard då de ofta 

innehåller fel eller saknar hela stycken, vilket har resulterat i en ökad arbetsbörda för 

Bolagsverket jämfört med tidigare. En lägre standard i årsredovisningarna kan framöver 

medföra negativa effekter som följd för kreditgivare, vars kreditbedömningar baseras på 

information hämtade från Bolagsverkets register. Om den hämtade informationen är felaktig 

kan detta bidra till konsekvenser vid kreditbedömning och därmed mer riskfyllda uppgörelser 

med företag. 

 

Skatteverket har fått ökade resurser från regeringen för att kunna kontrollera att bolagen utan 

revision följer kraven på hur redovisning ska tillämpas. En stor förändring i deras arbetssätt är 
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att de efter reformen börjat genomföra oanmälda kontrollbesök, vilket har blivit möjligt tack 

vare det ekonomiska tillskottet av resurser och det nya föreläggande instrumentet. 

 

7.1.2 Trovärdigheten  
Slutsatsen vi kan dra gällande intressenters syn på trovärdighet hos de bolag som saknar 

revision är att denna inte sjunker om bolag väljer att avstå från revision. Revisionen är 

därmed inte en avgörande faktor för trovärdighet. Revisionen ses mer som en 

kvalitetsstämpel, vilket däremot inte behöver betyda att trovärdigheten sjunker om denna 

saknas. Anledningen till detta är att redovisningen är det viktiga, det krävs endast korrekt 

sammanställda räkenskaper gjorda av en kompetent person för att det ska bedömas trovärdigt. 

Kreditgivare bedömer ett bolags trovärdighet först och främst utifrån dess affärsidé, då 

revision och redovisningshjälp inte påverkar affärsidén påverkas därmed inte heller 

kreditgivarnas förtroende för bolagen efter den avskaffade revisionsplikten. 

 

Våra respondenters syn på trovärdighet skiljer sig från teorin som däremot förespråkar att 

trovärdigheten ökar om bolagen har revision. Vi anser att orsaken till detta är att teorin inte är 

uppdaterad, eftersom en teori tar lång tid att utvecklas och dagens samhälle ännu inte har 

hunnit spegla sig i teorin.  

 

Något vi istället kan se genomgående i vår studie är att trovärdigheten till bolagens siffror och 

ekonomiska rapporter har kommit att bli ett mer omdiskuterat ämne. Det har uttryckts 

misstankar om att bolag inte besitter den ekonomiska kompetens som krävs för att själva 

sammanställa dessa rapporter. Vi kan i vår studie se att de oavsiktliga skattefelen ökar samt 

att kvalitén på årsredovisningarna har försämrats hos bolag som inte längre tillämpar revision 

och i samband med detta även avstår från externa redovisningstjänster. Detta kan vi koppla 

till att de tidigare uttryckta misstankarna om att bolag inte skulle besitta den ekonomiska 

kompetens som krävs faktiskt stämmer. Sammanfattningsvis kan vi se att det inte är 

trovärdigheten till själva bolagen och ägarna som har försämrats utan trovärdigheten till det 

sammanställda ekonomiska materialet. 

 

Vi anser att avskaffandet av revisionsplikten är en bra utveckling för näringslivet i Sverige, 

det är till fördel för små företag som får en valmöjlighet att själva välja om de vill tillämpa 

revision eller inte. Anledningen till detta är att vi under studiens gång har sett tendenser till att 
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revisionen inte har så stor betydelse utan att det är själva kompetensen inom redovisning som 

är det viktiga. Det som konstaterats är att kvalitetsstämpeln sitter i redovisningskompetensen 

och inte i revisionen, eftersom revisorns uppgift är av granskande karaktär. Om bolagen kan 

sköta redovisningen själva så anser vi att de ska få en möjlighet att både bedöma och 

bestämma detta själva, vi ser således inga hinder för en valfrihet. Även om bolagen inte har 

den kompetens för att själva utföra bokföringen kan de anlita en redovisningskonsult och 

därmed inte bli tvingade enligt lag att behöva ha ytterligare en kostnad för revision. 

 

7.2 Implikationer 
De sammanlagda undersökningsresultaten har påvisat en generell försämring av kvalitén i det 

material som inkommer till myndigheterna. Utifrån detta resultat kan således implikationer 

spåras avseende sämre beslutsunderlag till kreditgivare framöver. Detta innebär att 

beslutsunderlaget som finns i redovisningen kan ge en missvisande bild av bolagets 

ekonomiska situation. 

 

Därmed är en viktig implikation av studien att det växer fram nya substituttjänster, så som 

redovisningstjänster, för att hjälpa de små bolagen med sin redovisning och bokföring. Det är 

viktigt att de bolag som går ifrån revision överväger att istället satsa på 

redovisningskonsultation. Då efterfrågan på redovisningskonsulter ökar samtidigt som bolag 

får valmöjlighet att avstå revision kan detta leda till konsekvenser för revisorsyrket. 

Revisionsbyråerna kommer troligtvis behöva omstrukturera sina tjänster för att anpassa sig till 

marknadens efterfråga.  

 

7.3 Rekommendationer 
Våra forskningsresultat tyder på att revisionen inte är så betydelsefull utan kompetensen att 

upprätta en bra redovisning är av större vikt. Det vi rekommenderar är därmed att bolag bör ta 

hjälp av redovisningskonsulter i de fall de själva inte besitter tillräcklig kunskap. Genom 

dessa rekommendationer åsyftas att intressenterna i samhället bistås med korrekt och 

trovärdig information. 

 

Vi råder myndigheterna att fortsätta med sina förebyggande arbetsuppgifter. Tendenser har 

påvisats att genom ett förebyggande arbetssätt minskar risken att fel uppkommer i framtiden. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har det för oss växt fram ytterligare frågeställningar kring ämnet som 

vore av intresse att studera. Eftersom små aktiebolag i Sverige till stor del finansieras av 

kreditgivare vore det intressant att undersöka om arbetssättet möjligtvis förändras i framtiden 

då reformen har varit etablerad en längre tid. Anledningen till detta är att de flesta bolag som 

väljer att avstå från revisionen är nystartade bolag, där det inte finns historiska siffror att titta 

på. Det vore även av intresse att genomföra en kvantitativ studie beträffande att kreditgivarnas 

arbetssätt inte har förändrats. Genom en mer omfattande studie kan ett säkrare resultat 

fastställas.  

 

Slutligen tycker vi att det vore intressant att vidare följa upp hur många företag som efter 

reformen valt att avstå från revision samt att undersöka de bidragande orsakerna till detta 

handlande. I samband med denna undersökning vore det även av betydelse att undersöka om 

bolag som avstår från revision istället väljer att tillämpa extern hjälp, i form av 

redovisningskonsulter, eller om de väljer att förlita sig på sin egen kompetens. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide, Svenskt Näringsliv 
1. Vad har du för utbildning, vad jobbar du med och hur länge har du varit verksam inom 

branschen? 

2. Hur arbetar ni idag inom området revision? 

3. Hur upplever ni att era medlemmar påverkats av förändringen, har de fått de fördelar 

de tänkt? Har det skett någon förändring hos företagen alls? 

4. Driver ni frågan om avskaffandet av revisionsplikten vidare?  

5. Har det skett någon förändring mot tidigare?  

a. På vilket sätt har det förändrats? 

b. Vad kan vara möjliga orsaker till detta?  

6. Vill ni att gränsen för revisionsplikt höjs eller förändras på något sätt? 

7. Hur har reformen påverkat ert arbete gentemot företag som valt att avskaffa revision? 

8. Hur förhöll ni er till frågan angående avskaffandet innan beslutet kom? Eventuella för-

/nackdelar? Anser ni att någon av era föraningar förverkligats så här i efterhand eller 

är det för tidigt att säga? 

9. Finner ni att företag utan revision är mindre trovärdiga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide, kreditgivare 
1. Vad har du för utbildning, vad jobbar du med och hur länge har du varit verksam inom 

branschen? 

2. Hur arbetar ni idag med företag som saknar revision? 

3. Har det skett någon förändring mot tidigare? 

a) På vilket sätt har det förändrats? 

b) Vad	  kan	  vara	  möjliga	  orsaker	  till	  detta?	  

4. Har ni någon ny policy gällande arbetssättet? 

5. Arbetar era handläggare olika eller förhåller de sig till en och samma policy? 

6. Skulle du säga att nyttan med revision väger tyngre än kostnaden?  

7. Hur bedömer ni företags kreditrisk vid långivning när de saknar revision? Har 

bedömningen förändrats? Vad tittar ni på istället? 

8. Om ett företag utan revision ansöker om lån, vad bedömer ni på då? Både nystartat 

och redan existerande bolag? 

9. Händer det att ni kräver att ägaren ska gå i borgen vid ett lån? 

10. Vad finns det för möjligheter för företag som saknar revision? 

11. Finner ni att företag utan revision är mindre trovärdiga? 

12. Hur förhöll ni er personligen till frågan angående avskaffandet innan beslutet kom? 

Eventuella för-/nackdelar? Anser ni att någon av era föraningar förverkligats så här i 

efterhand eller är det för tidigt att säga? 
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Bilaga 3: Intervjuguide, Bolagsverket 
1. Vad har du för utbildning, vad jobbar du med och hur länge har du varit verksam inom 

branschen? 

2. Hur ser ert arbetssätt ut?  

3. Hur arbetar ni idag med företag som saknar revision? 

4. Har det skett någon förändring i ert arbetssätt mot tidigare? 

a) På vilket sätt har det förändrats? 

b) Vad kan vara möjliga orsaker till detta? 

5. Har ni någon ny policy gällande arbetssättet? Arbetar era handläggare olika eller 

förhåller de sig till en och samma policy? 

6. Vilka är de vanligaste fel små företag begår? 

a) Märker ni av att det är oavsiktliga fel dom gör eller kan det vara avsiktliga fel 

också? 

b) Hur bekämpas dessa fel i dagsläget? 

7. Skulle du säga att nyttan med revision väger tyngre än kostnaden?  

8. Hur förhöll ni er till frågan angående avskaffandet innan beslutet kom? Eventuella för-

/nackdelar? Anser ni att någon av era föraningar förverkligats så här i efterhand eller 

är det för tidigt att säga? 

9. Finner ni att företag utan revision är mindre trovärdiga? 
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Bilaga 4: Intervjuguide, Skatteverket 
1. Vad har du för utbildning, vad jobbar du med och hur länge har du varit verksam inom 

branschen? 

2. Hur arbetar ni idag med företag som saknar revision? 

3. Har det skett någon förändring i arbetssättet mot tidigare? 

a) På vilket sätt har det förändrats? 

b) Vad kan vara möjliga orsaker till detta? 

4. Har ni någon ny policy gällande arbetssättet? 

a) Arbetar era handläggare olika eller förhåller de sig till en och samma policy? 

5. Hur väljer man ut företag för granskning?  

6. I Skatteverkets material beskrivs en uppdelning av avsiktliga och oavsiktliga skattefel. 

Hur självklar är gränsen mellan dessa?  

7. Vilka är de vanligaste skattefel små företag begår?  

8. Hur bekämpar man skattefel i dagsläget? 

9. Skulle du säga att nyttan med revision väger tyngre än kostnaden?  

10. Hur förhöll ni er till frågan ang. avskaffandet innan beslutet kom? Eventuella för-

/nackdelar? Anser ni att någon av era föraningar förverkligats så här i efterhand eller 

är det för tidigt att säga? 

11. Finner ni att företag utan revision är mindre trovärdiga? 
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Bilaga 5: Brister, Bolagsverket 

 


