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Abstract 
Background and Problem: In November 2010, the Swedish government carried out a 
reform in order to put an end to the obligatory auditing of the annual reports in regards 
with the small companies. This reform followed the requirements of the EU that put 
pressure on its member countries to simplify auditing for small companies. The purpose 
of the reform was to create a more competitive environment for the small businesses by 
reducing the administrative costs. Swedish government decided in 2006 to investigate the 
case and afterward to implement the reform. The investigation’s aim was to find out if 
reform would benefit the small companies in Sweden.  
 
Purpose: The main purpose of this thesis is to examine the far reaching consequences of 
the reform in regards with the diverse views of the several interest groups; the owners’ of 
the small business, tax authorities, banks, and auditors. 
 
Method of data collection: Four personal interviews were carried out; two auditors, one 
person from the tax authorities, and one person from a bank participated in the 
interviews. Further, two email-based questions were sent to the two persons who worked 
in the credit sections of the banks. They answered our questions by email. In addition to 
these interviews, a questioners’ survey was send to a number of small businesses and the 
collected data was tabled.   
 
Conclusions: The main conclusion of the study is that reform could not fulfill its 
purposes as it was thought. The following additional conclusions can be extracted: 
 
1: More than 80% of the companies have chosen to neglect the reform and to keep 
auditing their annual reports.  
2: The small companies could not reduce their costs of accounting disregarding if they 
use or do not use the auditing services.   
3: The small companies that did not use the audit-services experienced difficulties with 
financing.  
4: Auditing of the annual reports will increase trust in accounting information 
 
 
Keywords: Consequences, trust, mandatory auditing, abolition, change 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund och problem: I november 2010 trädde en förändring i Sveriges lag i kraft 
vilket som innebär ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. EU 
har genom påtryckningar på sina medlemsländer förespråkat regelförenklingar för 
företagen. Syftet med regelförenklingarna var att skapa en mer konkurrenskraftig 
marknad genom minskade administrativa kostnader. Sveriges regering beslutade 2006 att 
en utredning i fallet skulle genomföras vilket fick namnet SOU 2008:32. Utredningens 
mål var att ta reda på om det skulle gynna småbolagen i Sverige om de inte längre var 
enligt lag tvungna att upprätta ett reviderat bokslut.  Uppsatsens huvudinriktning är att 
undersöka vilka konsekvenser som småföretagare, skatteverket, banker samt revisorer 
upplever till följd av avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka konsekvenserna av avskaffandet av revisions-
plikten för små bolag i Sverige. En del av syftet var att belysa eventuella åsiktsskillnader 
mellan respondenterna.   
 
Metod: Fyra personliga intervjuer samt två mejlintervjuer genomfördes. Utöver detta har 
en enkätundersökning genomförts bland små bolag. Respondenternas svar och åsikter 
sammanställdes i tabeller. I sin helhet finns intervjuerna transkriberade i bilagorna. 
Sekundärdata ställdes mot empirin och analyserades i analyskapitlet som mynnar ut i en 
slutsats där uppsatsens frågeställningar besvaras.  
 
Slutsats: Den huvudsakliga konsekvensen är att merparten av de berörda bolagen har valt 
att behålla revisionen. Reformen har blivit en paradox mellan reformens syfte och det 
verkliga utfallet.  
 

1. Mer än 80% av företagen har valt att behålla den årliga revisionen. 
2. De administrativa kostnaderna för de små bolagen har därför inte kunnat minskas. 
3. Det uppstår problem med finansiering för de företag som valt att avskaffa 

revisionen. 
4. Revision av ett företags räkenskaper ökar trovärdigheten för redovisningen och 

förtroendet för bolaget. 
 
 
 
Nyckelord: Konsekvenser, förtroende, revisionsplikt, avskaffande, förändring 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redogörs bakgrunden till studien som leder fram till 
en problemdiskussion vilket mynnar ut i en problemformulering. Vidare 
presenteras studiens syfte samt avgränsningar. Avslutningsvis klargörs 
studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Regeringen i Sverige beslutade år 2006 att en utredning skulle göras angående 
revisionsplikten för små bolag. Beslutet var delvis relaterat till påtryckningar från 
europeiska unionen (EU). Inom EU har regelförenklingar varit ett viktigt mål. Företag 
inom EU behöver bli mer konkurrenskraftiga och detta kan ske genom att minska 
administrativa kostnader (SOU 2008:32). Utredningen ledde till en lagändring som trädde 
i kraft 1 november 2010 (Regeringskansliet, 2010).   
 
Revision innebär en granskning av ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning 
av företaget (ABL, 9 kap 3§). Revisonen skall leda fram till en revisionsberättelse som 
aktieägare och borgenärer kan ta del av. Utifrån denna skall aktieägare och borgenärer 
kunna utläsa om företagets sköts på ett korrekt sätt och att de följer berörda lagar och 
regler som gäller företaget (Regeringskansliet, 2010). Revisionens historia går tillbaka till 
år 1895 då introducerades revision i aktiebolagslagen (ABL) för första gången. Av den 
första varianten av revision var det upp till företaget att utse en person som var lämplig 
till att kontrollera företagets bokföring och hur förvaltningen av företaget var. Det 
ställdes inga krav på utbildning på personen som skulle utföra granskningen (SOU 
2008:32). Reformen som skedde 1988 bröt trenden med att endast stora bolag skulle 
revideras enligt lag. Förändringen fastställde att samtliga aktiebolag skulle revideras 
(SOU 2008:32). Till följd av utredningen som gjordes 2006 beslutade riksdagen i Sverige 
den 21 juni 2010 att små bolag inte längre enligt lag behöver bli reviderade1. 
 
Förändringen i lagen trädde i kraft 1 november 20102. Således har Sverige gått ifrån den 
tidigare obligatoriska revisionsplikten för samtliga aktiebolag och reformen har i princip 
inneburit att lagen om revision har återgått till den som var innan 1988 (SOU 2008:32). 
Regeringens utredning från 2008 (SOU 2008:32) belyser att företagens kostnader för 
revision förväntas att minska med 5,8 miljarder kronor om året. Det framgick också att 
det vore önskvärt att avskaffa revisionsplikten för närmare 97 procent av alla aktiebolag, 
men det slutgiltiga förslaget kom att gälla 70 procent av aktiebolagen. Det var detta 
förslaget som senare lämnades till riksdagen (Regeringskansliet, 2010). Efter 
förändringen har det blivit möjligt för mindre aktiebolag, närmare 250 000 svenska 
företag, att välja huruvida de vill använda sig av en revisor eller inte. Om ett aktiebolag 
uppfyller minst två av de tre värden som har fastställts som gränser krävs det att företaget 

                                                
1 http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2010/100621_revisor.html 2012-02-13 
2http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2010/2010/frivilligrevisionforde
minstabolagen.5.1a098b721295c544e1f800047828.html 2012-01-24 
 



 

2 

har en revisor. Detta gäller för de två senaste räkenskapsåren. Värdena är (Regerings-
kansliet, 2010):  
 

• fler än tre anställda  
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  
• mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning  

Aktiebolag som startas idag, eller som har bildats någon gång efter 1 november 2010, har 
redan från starten möjlighet att välja att inte nyttja en revisor. För att redan befintliga 
bolag skall kunna utnyttja möjligheten att avsäga sig en revisor måste ett beslut om detta 
fattas vid en bolagsstämma3. Bolagen som faller inom ramen för små bolag kunde inte 
genast avsäga sig sin revisor innan räkenskapsåret 2010 var avslutat. Därför måste alla 
aktiebolag ha en revisionsberättelse i årsredovisningen för år 2010 (Regeringskansliet, 
2010).   

1.1.1 Reformer genom avregleringar 
Reformen som har gjorts i Sverige har tidigare genomförts i flera EU-länder. Några 
länder har aldrig haft lagstadgad revisionsplikt för små bolag (Thorell & Norberg, 2005). 
Norge, som inte är medlem i EU, genomförde en liknande förändring under år 2011 och 
mindre norska aktiebolag behöver inte enligt lag bli reviderade4. England avskaffade sin 
revisionsplikt för små företag redan år 1993, där har definitionen av små företag ändrats 
flera gånger sedan dess. År 2005 var definitionen den samma som den maximala nivån 
för små bolag enligt EU:s riktlinjer (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Förändringar påverkas av influenser. Laughlin och Pallot (1998) framställer en modell (se 
figur 1, s. 15) som indikerar att förändring innehåller en rad samverkande och 
intervenerande variabler. Inom offentliga sektorn tillämpas ofta kostnader- och 
budgetbegränsningar som huvudorsak till behovet av förändring. Den sociala 
omgivningen och det politiska systemet är påverkande variabler. Kapitalmarknaden och 
omgivningens kultur påverkar vilket även det politiska systemet och den politiska 
kulturen gör. Inom strukturerade variabler beaktas även organisationer som agerar som 
standardsättare och deras påverkan vid en förändring. Vad som också fungerar som en 
variabel är implementeringsbarriärer så som lagar (Laughlin & Pallot, 1998).  
 
En planerad förändring behöver dock inte alltid leda till de resultat som i förväg var de 
uppsatta målen. Konsekvenserna av ett politiskt beslut är ofta svåra att förutspå 
(Jacobsen, 2005). I England har det diskuterats konsekvenser till avregleringen av 
revision. Konsekvenser som ansågs kunna uppstå var bedrägerier, fel i bokföringen, ökad 
risk för skattebortfall och vilken inverkan avskaffandet ger på revisionsbranschen 
(Thorell & Norberg, 2005). Enligt Thorell och Norberg (2005) är detta också 
konsekvenser som kan appliceras i Sverige. 

                                                
3 http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2010/100621_revisor.html 2012-02-13 
4 http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2011/unntak-for-revisjonsplikt-fra-
mai-i-ar.html?id=641006 2012-01-24 
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1.2  Problemdiskussion  
EU:s krav för regelförenklingar inom revision var effektiva. Det uttalade målet med 
lagförändringar inom revision är framförallt att kostnaderna för revision och redovisning 
skall minska för de små och även de medelstora företagen. Detta skulle då främja 
expansionen av små bolag i Europa (SOU 2008:32). En av de avgörande faktorerna till 
att avskaffandet av revisionsplikten för små bolag kom att genomföras i Sverige var att 
dessa företags administrativa kostnader till största del kunde knytas till revisionsplikten 
(Regeringskansliet, 2010). 
 
Collins, Jarvis och Skerratt (2004) diskuterar kring argumentationen med att kostnaderna 
skulle minska för små bolag till följd av avskaffandet av revisionsplikten. Studien de har 
genomfört har sitt ursprung i England och behandlar efterfrågan av reviderad redovisning 
av små bolag. Att kostnaderna minskar är nämligen ingen självklarhet då det inte i någon 
större utsträckning finns empiriskt material som styrker detta (Collins, Jarvis & Skerratt, 
2004). Carey, Simnett och Tanewski (2000) har i en studie av familjeföretag och deras 
behov av extern alternativt intern revision behandlat problematiken kostnader i 
förhållande till fördelarna med revisionen. Familjeföretag anses utgöra en stor del av de 
små bolagen (Collins, Jarvis & Skerratt, 2004). Carey, Simnett och Tanewski (2000) 
diskuterar vidare hur efterfrågan på frivillig revision bland familjeföretagen ser ut.  
 
Collis, Jarvis & Skerratt (2004) belyser att behovet av reviderad redovisning även kan 
relateras till problemet asymmetrisk information. Agent-problematiken kopplas vanligtvis 
samman med större företag då principalen är aktieägare och den verkställande direktören 
är agent, men det kan även appliceras på mindre bolag då principalen kan vara 
exempelvis långivare och externa aktieägare (Collins, Jarvis & Skerratt, 2004). Att det 
skulle kunna uppstå ett problem med långivare är något som även Seow (2001) bekräftar. 
Långivare kan sätta krav på att redovisningen skall vara reviderad för att de skall låna ut 
pengar till ett bolag (Seow, 2001). Kim m.fl. (2011) genomförde en studie som 
undersökte om räntan på företagets skulder påverkas av om företagets redovisning är 
reviderad eller inte. Resultatet författarna kom fram till var att företag som väljer att låta 
sig granskas frivilligt eller som enligt lag måste revideras har lägre räntekostnader än ett 
företag utan revision (Kim et al., 2011).         
 
En tredje orsak till att revision bör finnas även i mindre bolag som Collins, Jarvis och 
Skerratt (2004) belyser är för den interna kontrollen. Ledningen kan med hjälp av 
revision minska risken för materiella fel i företaget (Collins, Jarvis & Skerratt, 2004). 
Seow (2001) belyser även behovet från ledningen att utföra en revision kan hänföras till 
viljan att markera inför omvärlden att företaget är av hög standard.        
 
År 2010 genomförde Collis en studie där huvudfokus låg på ifall omsättningens storlek 
kan vara en tillräcklig faktor för att avgöra vilka företag som skall frångå 
revisionsplikten. Collis (2010) bygger sin studie på material från Storbritannien och 
Danmark. Fjärde EU direktivet öppnade dörren för att slopa revisionsplikten för små 
bolag i sina medlemsländer. Storbritannien anammade detta år 1993 medan Danmark 
väntade fram till år 2006. De båda länderna valde att sätta lägre gränsvärden för den nya 
regeln än EU:s maxvärden. Collis (2010) resonerar i sin studie om omsättningen 
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Avskaffandet av 
revisionsplikten 

 
Konsekvenser 

verkligen är en tillräcklig stor faktor för att avgöra om en revisor bör finnas i ett bolag 
eller inte.  
 
I utredningen SOU 2008:32 behandlas problematiken kring avskaffandet som även berör 
valet av kriterier för vad som skall räknas till små bolag. Gränsvärdena som sattes för 
små bolag i Sverige var lägre än de som EU fastställt som maximivärden. Dessa värden 
är 4 400 000 euro i balansomslutning, 8 800 000 euro i nettoomsättning och 50 anställda 
(som medel under hela räkenskapsåret). Ett företag som uppfyller två av dessa värden 
skall då räknas som ett större bolag och skall då revideras. När det i Sverige beslutades 
om vilka kriterier som skulle bli ramen för små bolag fanns det i åtanke att de skall kunna 
jämföras med företag i andra länder. Dessutom skall de vara svåra att manipulera samt att 
de enkelt skall kunna justeras om EU skulle ändra sina kriterier (SOU 2008:32). 
 
Enligt utredningen SOU 2008:32 är upp till varje bolag att själva kontrollera så de håller 
sig inom ramen för vad som räknas som små bolag. Gällande företag som ligger nära 
gränserna kan det komma att innebära extra kostnader och administrativa uppgifter då de 
varje år måste kontrollera om de är skyldiga att använda sig av en revisor. Detta problem 
är givetvis svårt att komma ifrån oavsett vilka kriterier som sätts upp men desto lägre 
kriterierna är desto fler företag berörs då de flesta är i en utvecklingsfas som ofta innebär 
stora förändringar från år till år (SOU 2008:32).    

1.2.1 Specificering av problem 
Vår studie examinerar konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 
i Sverige. Konsekvenserna kommer att undersökas genom användning av fyra olika 
informationskällor. 
 

1. småföretagare  
2. borgenärer i form av representanter för banker 
3. revisorer  
4. representant för skatteverket 

 
Studien är uppbyggd kring de två begreppen avskaffandet av revisionsplikten och 
konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 
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1.2.2  Frågeställning 
Utifrån ovanstående diskussion kommer vi fram till följande frågor:   
 

1. Vilka konsekvenser upplever småföretagare till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten? 

2. Vilka konsekvenser upplever skatteverket, banker samt revisorer till följd 
av avskaffandet av revisionsplikten?  

1.3 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten 
för små bolag i Sverige. En del av syftet var att belysa eventuella åsiktsskillnader mellan 
respondenterna. 

1.4 Avgränsningar 
Geografiskt sätt begränsar vi oss till Borås stad eftersom vi studerar på Högskolan i Borås 
och är intresserade av närområdet. I vår studie kontaktar vi små bolag för att få deras syn 
på hur förutsättningarna har förändrats för dem då revisionsplikten försvann. Vi tar även 
kontakt med banker för att få reda på ifall deras syn på små bolag har påverkats av 
avskaffandet av revisionsplikten. Av skatteverket vill vi få reda på om deras syn på 
pålitligheten har förändrats i och med beslutet om att avskaffa revisionsplikten. Till sist 
kommer vi kontakta revisorer för att se hur detta beslut har påverkat dem och vilken syn 
de har på eventuella konsekvenser.   
 

1.5 Disposition 
I första kapitlet har uppsatsens bakgrund beskrivits. Vidare presenteras studiens 
problemdiskussion som mynnar ut i två frågeställningar som utgör studiens 
utgångspunkt. Syfte och avgränsningar har också angivits. Nedan följer en kortfattad 
beskrivning av studiens fortsatta disposition. 
 
Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studiens utformning samt 
genomförd datainsamlingsmetod presenteras och slutligen diskuteras 
studiens validitet och källkritik. 

 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel inleds av en redogörelse för förändringsteorier för att sedan 
övergå i en presentation av revision och dess bakgrund. Vidare behandlas 
begreppen konsekvenser samt förtroende. I slutskedet av kapitlet belyses 
statens utredning SOU 2008:32 samt tidigare forskning. 
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Kapitel 4 Empiri 
I detta kapitel ges en redogörelse och sammanfattning av de resultat som 
samlats in genom intervjuer samt genom enkätundersökning. En 
beskrivning av de intressenter som är berörda av avskaffandet av revisions-
plikten belyses i kapitlet. 

 
Kapitel 5 Analys 

I det femte kapitlet analyseras insamlat material som belyser utfallet av 
genomförd studie. Den teoretiska referensramen samt empirin vävs samman 
i detta kapitel. 

 
Kapitel 6  Slutsats 

I sjätte och sista kapitlet besvaras frågeställningarna.  
 
Kapitel 7 Kritisk reflektion 

I det sjunde kapitlet ges utrymme för diskussion samt våra egna åsikter. Vi 
presenterar även förslag på vidare forskning. 
 

Bilagor Under bilagor presenteras fullständig sammanställning av de genomförda 
intervjuerna. Enkäten finns även presenterad i sin helhet och de inkomna 
svaren från enkäten finns sammanställda i tabeller.  
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2 Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studiens utformning 
samt genomförd datainsamlingsmetod presenterats och slutligen diskuteras 
studiens validitet och källkritik. 

2.1 Forskningsprocess 
En diskussion om arbetsmarknaden ledde fram till frågor kring vad konsekvenserna har 
blivit för revisionsbyråerna då revisionsplikten för små bolag avskaffades och vad var 
motivet till förändringen? Den första frågan blev utgångspunkten och startskottet för 
denna studie. Då uppslagsämnet för studien var bestämt började processen för att samla 
in information om ämnet. Informationen som samlades in var i första skedet genom 
litteratur som berörde ämnet revisionsplikt.  
 
I takt med att insamlingen av information fortskred ökade vår förståelse och även 
funderingar kring individer som berörs av den nya lagen. Vi koncentrerade oss på 
begreppet konsekvenser för att fånga hur individer upplever slopandet av revisions-
plikten.  
 
Den information som insamlats till studien under det tidiga skedet av arbetsprocessen har 
använts som grund till bakgrundsbeskrivning samt problemdiskussion. Det har bidragit 
till att studiens problemformulering kan gestaltas. Problemformuleringen har vi valt att 
omarbeta under arbetets gång då vår kunskap i ämnet ökat samt efter diskussioner med 
vår handledare.  
 
Efter upprättandet av den teoretiska referensramen kände vi oss tillräckligt insatta i ämnet 
för att utföra intervjuer. Vi valde att ta kontakt med tre bankkontor, två revisionsbyråer 
samt skatteverket. Efter bearbetning av representanternas svar och åsikter presenteras 
detta i empirikapitlet. Sekundärdata och empiri ställs mot varandra i analyskapitlet. Där 
analyseras även materialet som presenterats. Vi når slutligen en slutsats där studiens 
problemformulering besvaras.  

2.2 Fallstudie 
Enligt Bryman och Bell (2011) kännetecknas en fallstudie av att studien noggrant 
undersöker ett specifikt falls process. Vad som kännetecknar ett fall kan variera. Det kan 
till exempel vara en särskild organisation, en specifik plats som till exempel en fabrik, 
fallet kan vara en specifik person eller en enskild händelse. Den största skillnaden 
gentemot andra studiedesigner är att händelsen som studeras är unik och på så vis är 
bunden till en viss situation (Bryman & Bell, 2011). Avskaffandet av revisionsplikten är 
en unik händelse som är knuten till en viss tidpunkt och plats. 1 november 2010 trädde 
avskaffandet i kraft vilket är tidpunkten och platsen är Sverige. Vi kommer dock 
begränsa oss till Borås.  
 
Merriam (1994) skriver att en fallstudie ger möjlighet till att undersöka om en teori 
fungerar samt att utveckla denna teori. När det är aktuella och nutida händelser som skall 
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avskaffas är en fallstudie att föredra.  En av fördelarna med en fallstudie är att forskarna 
har möjlighet att använda olika typer av empiriskt material. Detta innebär att forskarna 
inte behöver begränsa sig vid insamlandet av data (Merriam, 1994). Yin (2007) lyfter 
fram sex källor som han anser vara viktiga att bejaka vid valet av datainsamlingsmetod. 
De sex källor Yin (2007) väljer att diskutera är personliga eller informella anteckningar, 
formella skriftliga källor (arkivmaterial), intervjuer, direkt observation, deltagande 
observation och fysiska artefakter. Vid utförandet av denna studie har vi således valt att 
använda oss av intervjuer, som Yin (2007) uppger vara den viktigaste informationskällan 
vid utförandet av en fallstudie, samt arkivmaterial.  
 
Fallet som kommer att behandlas i denna studie är definitivt en aktuell händelse då 
avskaffandet trädde i kraft i slutet av år 2010. Flera olika typer av empiriskt material har 
använts för att komma fram till analysen och slutsatsen.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Nedan presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av data. I studien har det använts 
multipla källor. 
 
Yin (2007) skriver att vid utförandet av en fallstudie bör en medvetenhet kring tre 
principer för datainsamling uppmärksammas. En betydande anledning till varför dessa tre 
principer bör uppmärksammas är då deras närvaro leder till en förbättrad validitet och 
reliabilitet i den information som appliceras i studien. Principerna gäller för samtliga sex 
informationskällor (Yin, 2007).  
 
Yins (2007) första princip benämns som användning av flera informationskällor. Vid 
utförandet av en fallstudie ligger styrkan i att flera informationskällor kan tillämpas. Det 
finns även en medvetenhet om att i utformandet av en fallstudie är behovet av fler än en 
datakälla större än i andra studier som till exempel när experiment genomförs. Begreppet 
triangulering utgör grunden för användandet av flera informationskällor som även 
benämns som multipla informationskällor. Den viktigaste aspekten som bör bejakas är 
utvecklingen av samstämmigheten som den bidrar till i fallstudien. Utfallet av studien blir 
mer pålitligt då detta har genomförts. Undersökningar har visat att i fallstudier där 
multipla informationskällor har tillämpats är enligt bedömningen en bättre kvalitativ 
studie (Yin, 2007). I vår studie har vi valt att samla in material från personliga intervjuer, 
mejlintervjuer, enkäter samt relevant litteratur.    
 
Yin (2007) påpekar att utförandet av en fallstudie som innefattar multipla informations-
källor kräver en stor arbetsbelastning. Det krävs även kunskap för att kunna göra en 
rättvisande bedömning av den information som ses över (Yin, 2007). Vi har i utförandet 
av denna studie valt att tillämpa multipla informationskällor då vi anser att det stärker 
studiens förtroendehalt och att studiens slutsats blir mer pålitlig. Vi anser att vi har de 
förkunskaper som krävs för att utföra studien med hjälp av flera informationskällor.  
 
Den andra principen Yin (2007) behandlar är att skapa en databas för fallstudien. För 
tydlighetens skull delas de upp i två kategorier bestående av en databas och forskarens 
rapport som innefattar artikel, rapport eller bok. Anledningen till att denna princip har en 
betydande roll är för att författarna till en fallstudie ska organisera och dokumentera den 
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datainformation som samlats in. En annan fördel med att använda sig av databaser är att 
oberoende forskare kan ta del av varandras studier (Yin, 2007). Vi har använt oss av 
databasen Summon för att söka relevanta artiklar. Där sökord som till exempel 
”mandatory”, ”free”, ”consequences”, ”trust” och ”audit” har applicerats. Sökorden har 
kombinerats samt sökts på var för sig.    
 
Yins (2007) tredje princip benämns som beläggs- och beviskedja. Om en beviskedja 
skapas höjs reliabiliteten i den information som tillämpas i utförandet av en fallstudie. 
Principen innebär att en utomstående observatör ska kunna läsa fallstudien och med hjälp 
av dess information följa arbetets gång samt spåra de steg som tagits åt ett eller annat 
håll. Det är därför viktigt att all information dokumenteras i form av tid och plats då 
informationen har inhämtats. För att förtroendehalten ska vara stor nog krävs citat från till 
exempel specifika dokument eller intervjuer (Yin, 2007). För att säkerställa att den tredje 
principen genomförs på rätt sätt i den här fallstudien har vi varit väldigt noga vid 
dokumenteringen av datainsamling samt uppriktiga vid utformandet av en omfattande 
källhänsvisning. Vi har även lagt in ett antal bilagor som innefattar transkriberade 
intervjuer, tabeller samt den enkät som skickats ut. 

2.3.1 Intervjuer 
Yin (2007) anser att intervjuer är den informationskälla som är viktigast i utförandet av 
en fallstudie. Intervjuerna som genomförs vid insamling av data till en fallstudie bör vara 
ett flexibelt samtal mer än en strikt strukturerad utfrågning. Det finns två utgångspunkter 
som intervjuaren bör följa; den frågeordning som bestämts och formulera frågorna så de 
inte kan missuppfattas och att målet med frågorna uppnås. I en fallstudie så lämpar det 
sig bäst att ställa ”hur” frågor istället för ”varför” frågor då det sistnämnda kan möta 
motstånd hos respondenten. För att få ut så mycket som möjligt av en intervju är det 
viktigt att intervjua nyckelpersoner som både kan ge fakta och egna åsikter i ämnet (Yin, 
2007).  
 
Inför intervjuerna har ett antal grundfrågor tagits fram, med syfte att vara öppna för att 
intervjupersonen ska ha möjlighet att ge sin syn på frågan. Vid intervjuerna har det 
funnits utrymme för frågor och diskussioner som uppstått under intervjun. Detta innebär 
en delvis strukturerad intervjuform vilket gör det möjligt att frångå ordningsföljden så 
länge samtliga frågor tas upp någon gång under intervjun (Merriam, 1994).  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Detta gör det möjligt att gå tillbaka och 
lyssna på intervjuerna igen och inte bara förlita sig på sitt eget minne. På så vis är det 
också lättare att få med pauser i konversationen och tveksamheter som förmodligen inte 
skulle kommit med vid enbart anteckningar under intervjun (Pashang, 2003).    

2.3.2 Urval av respondenter 
Syftet med val av respondenter har varit att få fram expertkunskap på konsekvenser av 
avskaffandet av revisionsplikten för små bolag i Sverige. Således har representanter för 
banker, revisorer samt skatteverket intervjuats. Jacobsen (2002) belyser att det är viktigt 
att respondenterna efter urvalet är ändamålsinriktade. Detta har efterliknats genom att 
ställa särskilda krav vid val av respondenter. Kraven blev således att revisorerna skall 
vara godkända eller auktoriserade revisorer med flera års erfarenhet inom yrket samt 
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behandla berörda bolag. Banktjänstemännen skall ha flera års erfarenhet och vara insatta i 
ämnet. Kravet på respondenten från Skatteverket sattes till flera års erfarenhet samt god 
kunskap i ämnet. 
 
Urvalet av respondenter är mycket viktigt för undersökningens utfall. Då vi har satt en 
begränsning till Borås valde vi respondenter från kontoren som är lokaliserade i Borås. Vi 
valde att ta kontakt med tre banker, Handelsbanken, SEB samt Danske Bank. Efter 
diskussion med handledare kom vi fram till ovan nämnda kandidater. Vi utsåg två olika 
revisionsbyråer i Borås. Vi kontaktade en lokal samt en internationell byrå. 
Företagsrevision Sjuhärad AB kontaktades som har lokal förankring till Borås som vi på 
förhand trodde att de till störst del hade små bolag som kundbas. Den andra byrån som 
kontaktades var Ernst & Young som är en av de mest erkända byråerna i Sverige och 
dessutom skulle kunna ge en mer internationell synvinkel på konsekvenserna.  

2.3.3 Intervjuernas genomförande och bearbetning 
Med studiens metodval i åtanke utformades en intervjuguide som förändrades efter 
tilltänkt respondent. För att strukturera intervjuguiden delade vi upp den i tre delar efter 
frågans område där inledningen behandlade intervjupersonens bakgrund och befattning. 
Vi tyckte att det var en naturlig start och ett sätt att förbättra kontakten med respondenten.  
 
Vid utgångsläget ansågs att intervjuer med en respondent från Skatteverket, två revisorer 
samt två banktjänstemän skulle genomföras för att säkerställa kvaliteten på uppsatsen. 
För att ta kontakt med de tilltänkta respondenterna har första kontakt skett på telefon via 
bolagens växel där vi skickats vidare till lämpliga kandidater.  
 
Vi genomförde personliga intervjuer med alla respondenter förutom med representanter 
för bankerna SEB samt Danske Bank. Då vi stötte på svårigheter att få genomföra 
personliga intervjuer med SEB samt Danske Bank valde vi att genomföra mejlintervjuer.  
 
Innan varje personlig intervju skickades intervjuguiden ut i förväg till respondenterna. 
Alla respondenter var således väl förberedda med egna anteckningar samt avsatt önskad 
tid för intervjuerna. Alla intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. 
Intervjuernas längd varierade men hölls sig omkring 30 minuter.  
 
Efter varje genomförd intervju sammanställdes intervjuerna i sin helhet under samma dag 
som intervjuerna ägt rum för att säkerställa att dialogerna fanns färskt i minnet.  
 
Antalet intervjuer har begränsats med tanke på den tid det tar att genomföra en intervju 
samt följande efterarbete. Vi anser att de intervjuer vi har genomfört ger en bra grund och 
en tydlig fingervisning om vad respondenterna anser i frågorna som kommer analyseras i 
studiens avsnitt empiri.  
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Namn Arbetsgivare Befattning Syn på 
konsekvenser 

Pseudonym Datum 

Johan Gabre Företagsrevision 
Sjuhärad AB 

Godkänd 
revisor och 

delägare 

X Respondent 
1 

120410 

Peter 
Emanuelsson 

Ernst & Young 
AB 

Godkänd 
revisor 

X Respondent 
2 

120413 

Fredric 
Brolin 

Skatteverket Sektionschef X Respondent 
3 

120410 

Martin 
Segelmark 

Handelsbanken Kundansvarig, 
företagssidan 

X Respondent 
4 

120411 

Thomas 
Nilsson 

Danske Bank Bankchef X Respondent 
5 

120417 

Anders 
Hansson 

SEB Kontorschef X Respondent 
6 

120417 

Tabell 2.1 

2.3.4 Enkäter 
Studien baseras delvis på svaren från enkäter som har besvarats av småföretagare. 
Respondenterna har valts ut efter vissa kriterier. Dessa är att företaget skall vara beläget i 
Borås med omnejd och företaget skall vara av den storlek så att de kan komma att 
omfattas av den avskaffade revisionsplikten. Enkäten består av 9 frågor. Av dessa är 6 
stycken stängda frågor. Stängda frågor innebär att respondenten har ett antal 
svarsalternativ att välja mellan för att besvara frågan (Bryman & Bell, 2011).  
 
En av fördelarna med enkäter är att det finns möjlighet att nå ut till flera företag. Det kan 
också vara en fördel att det inte finns någon som är med och intervjuar (Bryman & Bell, 
2011). Anledningen till att enkäter används är för att få en bredare syn från småföretagare 
om deras syn på hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat deras företag.   
 
Enkäterna skickades ut via mejl för att hålla nere kostnaderna och för att förenkla för 
småföretagarna. Databasen Bolagsinfo användes för att göra urvalet till de som fick 
enkäten. Kriterierna som användes vid sökning var område Borås, 1-4 anställda och 
aktiebolag. Därefter valdes de företag ut som hade en omsättning mindre än 3 000 000 
kronor. För att kunna skicka ut mejl var det tvunget att det fanns en officiell mejladress 
till företaget vilket inte alla hade. Det var först och främst de 50 främsta på listan, men då 
det inte fanns en mejladress tillgänglig till alla fortsatte insamlandet tills 50 mejladresser 
till småföretagare var insamlade. Ett första utskick gjordes till dessa 50, då 
svarsfrekvensen var låg skickades först en påminnelse till dessa. Svarsfrekvensen var 
fortsatt låg så 50 nya mejladresser samlades in för ett andra utskick. Av 100 kontaktade 
företag svarade 21 stycken på enkäten.     

2.4 Validitet 
Validitet är ett mått på studiens trovärdighet (Björklund & Paulsson 2003). Validitet kan 
delas in i flera kategorier. Av dessa är extern validitet, som även kan kallas 
generaliserbarhet, ett kriterium som flitigt diskuteras gällande fallstudier (Bryman & Bell, 
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2011). Generaliserbarhet behandlar i vilken mån en viss undersökning är tillämpningsbar 
i andra situationer. För att bearbeta den frågan krävs en inre validitet (Merriam, 1994).   
 
Merriam (1994) beskriver inre validitet som förmågan att veta i vilken mån den aktuella 
studien stämmer överens med verkligheten. Hur säker forskarna är på att de verkligen 
mäter det som de tror sig mäta. Idag finns det bara tolkningar av validiteten och därmed 
inget objektivt sätt för att garantera validiteten (Merriam, 1994). 
 
När en studie genomförs eftersträvas en så hög validitet som möjligt (Björklund & 
Paulsson 2003). I den här studien har vi skickat ut en enkät till små aktiebolag där vi även 
ställt kontrollfrågor för att försäkra oss om att de hamnar inom ramen för små aktiebolag 
vilket som talar för att studien har en hög validitet. Noggrannhet har legat i att inte vinkla 
frågorna som enkäten samt intervjuerna innefattar. Enkäterna har lämnats in anonymt 
vilket kan vara positivt för validiteten då sanningshalten i respondenternas svar förväntas 
öka.  

2.5 Källkritik 
Det är viktigt att vara kritisk mot källorna som används i utformandet av studien. För att 
vår studie ska hålla en hög nivå har vi varit noga med att kontinuerligt granska de källor 
som används i studien för att säkerställa förtroendehalten i studiens utfall. Då litteratur 
har använts har vi tagit hänsyn till att författaren kan ha vinklat informationen efter sina 
egna åsikter vilket som kan genomsyra den fakta som framställts.  
 
Då internet används som informationskälla är det extra viktigt att en kritisk granskning av 
informationen genomförs. Vi är medvetna om osäkerheten som råder kring internet som 
informationskälla vilket har bidragit till att vår försiktighet har varit hög. För att kunna 
styrka förtroendehalten i de källor som brukats i studien har vi försökt att hitta två 
oberoende källor som bekräftar varandra.  
 
När litteratur har använts i studien har vi varit noggranna med att referera till erkänt 
kunniga författare. Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av författare som 
tidigare blivit refererade till i andra studier. Vi har även använt oss av lagtext vilket är en 
säker informationskälla då den har en hög pålitlighet.  
 
Vi har i vår studie använt oss av artiklar från Balans. Då Balans inte använder sig av Peer 
review har vi varit noga med att kritiskt granska innehållet. Peer review innebär att 
anonyma och kompetenta forskare inom samma ämnesområde granskar innehållet i till 
exempel vetenskapliga artiklar (Buttriss, 2006). 
 
Sammanfattningsvis vill vi förtydliga att vi under framtagandet av använd sekundärdata 
kritiskt granskat källorna som brukats. Vi vill dock påpeka att vi stött på svårigheter 
under framtagandet av relevant information som vi tror beror på att beslutet om att slopa 
revisionsplikten är relativt nytt.  
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2.6 Reflektion kring vald metod 
Studiens syfte är att studera konsekvenser som uppkommit till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten för små bolag i Sverige. För att få fram en rättvisande bild av 
konsekvenserna valde vi att inte begränsa oss till en grupp utan att både ta kontakt med 
småföretagare samt med intressenter som vi ansåg relevanta.  
 
För att få en åsikt från så många småföretagare som möjligt tog vi beslutet att en enkät 
via mejl var det bästa sättet att gå tillväga. Vi blev dock besvikna då svarsfrekvensen var 
oväntad låg. I efterhand kan vi se att intervjuer med ett flertal småföretagare förmodligen 
skulle ge ännu mer information. Vi anser trots detta att vi fick den information vi 
behövde genom vår enkätundersökning för att svara på våra forskningsfrågor.  
 
Vi är positiva till den empiriska data som intervjuerna gav. Vi är nöjda med valet av 
respondenter då de gav oss en inblick i deras kompetens och de var alla väl förberedda 
och insatta i ämnet. Vi upplevde däremot svårigheter att få banker att ställa upp på 
intervjuer då vi berättat om vårt forskningsämne. Detta resulterade i att två mejlintervjuer 
var tvungna att genomföras vilket resulterade i väldigt kortfattade svar.  
 
Vi fann svårigheter att hitta relevanta artiklar som behandlade vårt undersökningsområde. 
Det gjorde att vi valde att inrikta oss extra mycket på två artiklar som vi anser är 
välskrivna och ger en perfekt matchning mot valt forskningsämne.  
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3 Teoretisk referensram 
Följande kapitel inleds med en redogörelse för förändringsteorier för att 
sedan övergå i en presentation av revision och dess bakgrund. Vidare 
behandlas begreppen konsekvenser samt förtroende. I slutskedet av kapitlet 
görs en beskrivning av tidigare forskning. 

3.1 Förändringsteorier 
Förändringar ses ofta som något helt naturligt. Förändringen kan ses som ett utomstående 
och oberoende fenomen som ändrar omgivningen vi lever i (Morgan, 1999). Hatch 
(2002) påtalar hur forskning om förändring har en skiftande historia. Den klassiska 
forskningen har haft fokus på hur en organisation skapar stabilitet och rutiner. För att på 
så vis vara så effektiv som möjligt. Med utgångspunkt i detta så uppfattades förändringar 
som en medveten handling som det gjordes mer av eftersom det gav ett bra resultat 
(Hatch, 2002). Jacobsen (2005) uppger att det idag finns olika teorier för uppfattning av 
förändring. Vissa teorier bygger på människan och att förändringar presenteras i termer 
av faser och kriser i livet. Andra tar sin grund i Darwins teorier om att förändring är en 
långsam process som sker naturligt. Där det endast är de som är bäst anpassade som 
överlever (Jacobsen, 2005). För att en stor organisation ska förändras krävs flertalet 
handlingar både inom organisationen och externt till organisationen (Fligstein, 1991).  
 
Laughlin och Pallot (1998) presenterar en modell för att öka förståelsen om varför 
förändringar inom redovisningen skiljer sig åt mellan länder. Modellen bygger i 
huvudsak på två olika typer av variabler, intervenerande och samverkande variabler. 
Laughlin och Pallot (1998) har modifierat en modell som tidigare har tagits fram av 
Lüder. En kategori av samverkande variabler nämns som stimulanser med detta åsyftas 
finansiella skandaler och annan finansiell påverkan. Ytterligare en kategori med 
samverkande variabler är strukturerade variabler. Dessa delas in i tre underkategorier. 
Den första kategorin är samhällets påverkan genom kultur och kapitalmarknaden. 
Kategori nummer två är politiska strukturerade variabler så som den politiska kulturen, 
politiskt system och konkurrensen inom politiken. Den sista kategorin är administrativa 
fenomen såsom den administrativa kulturen, organisations uppbyggnad och 
standardsättande organisationer. En tredje samverkande variabel är implementerings-
barriärer. Det kan vara om det finns lagar och regler som påverkar implementeringen av 
en reform. En annan påverkande faktor är vilken kunskapsnivå som finns inom 
personalen (Laughlin & Pallot, 1998). 
 
Laughlin och Pallot (1998) beskriver intervenerande variabler som förväntningar och 
förändringsbeteende hos nyckelpersoner förväntas att bli influerade av de samverkande 
variablerna, stimulanser och strukturerade variabler. Det är tre huvudsakliga aktörer som 
berörs i modellen. Den första är allmänheten som använder informationen som 
produceras. Aktör nummer två är politiska aktörer som både är användare av 
informationen samt framställer information. Den sista aktören som tas upp är 
administrativa aktörer som producerar information. Modellen antar att det är den sist 
nämnda aktören som kommer ha den slutgiltiga påverkan på förändringen. Det är dock 
inte utan påverkan av de övriga aktörerna samt variablerna stimulanser och strukturerade 
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variabler. Den slutgiltiga förändringsprocessen influeras av de intervenerande variablerna 
samt regler och lagar som kan vara implementeringsbarriärer (Laughlin & Pallot, 1998) 
 

 
Figur 3.1, Modified Contingency Model of Public Sector Accounting Innovations ur 
Laughlin och Pallot (1998, s. 382) 
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Poole och Van de Ven (2004) definierar organisationsförändringar som en skillnad i 
form, kvalitet eller tillstånd över tiden i en enhet. Enheten i det här fallet kan vara en 
individs arbete, en arbetsgrupp, en del av en organisation eller en hel organisation i form 
av en hel industri. Vidare hävdar Poole och Van de Ven (2004) att en mätning av en 
enhet kan genomföras vid två olika tidpunkter för att sedan jämföra resultaten. Upptäcks 
det en skillnad så kan det konstateras att det har skett en förändring inom enheten (Poole 
& Van de Ven, 2004).  
 
Hatch (2002) behandlar en förändringsteori som kom fram på 1950-talet detta var Kurt 
Lewins modell, ”Lewins modell”. Synen på organisationer var att det fanns två krafter, 
där den ena var för förändring och den andra försökte att förhindra en förändring. Dessa 
krafter som verkade mot varandra gav en balans inom organisationer. Denna balans 
rubbas ibland och då sker en förändring för att senare nå ett nytt dödläge och på så vis en 
ny balans. I huvudsak bygger modellen på tre olika aktiviteter. De tre faserna är 
upptining, rörelse eller förändring och nedfrysning. I den första fasen rubbas balansen i 
organisationen, det är inte längre jämvikt mellan de båda krafterna. Det är först efter den 
första fasen, upptining, som det blir möjligt att gå till aktivitet nummer två, själva 
förändringen. Först nu finns det enligt Lewins modell möjlighet till att påverka 
rörelseriktningen i organisationen. När organisationen har uppnått ett nytt dödläge och 
funnit en ny stabilitet har organisationen kommit till nedfrysningsstadiet (Hatch, 2002). 
 
Hatch (2002) anger att Lewins modell fick kritik från andra forskare och det ansågs att 
modellen var för statisk och platt. Kanter, Stein och Jick är forskare som såg på 
förändring som en mer kontinuerlig händelse (Hatch, 2002). De kom fram till en egen 
modell som de kom att kalla ”Big Three”. Modellen har ett evolutions tänkande i botten 
och det finns inte bara en faktor som utlöser en förändring som i Lewins modell. Det är 
aktiviteterna inne i organisationen som påverkar hur förändringarna kommer att ske. Det 
finns olika nivåer som det diskuteras om inom organisationsteori. En omvärlds nivå, 
organisationen ses som en nivå och den tredje nivån som diskuteras är individ nivå. I Big 
Three modellen anses det att förändring sker på alla tre nivåerna. Forskarna bakom 
modellen anser att deras modell är mer dynamisk än Lewins modell, men det kan 
ifrågasättas. Till exempel får Big Three modellen kritik för att vara för generell och att de 
förändringar som är mer vanliga och vardagliga glöms bort (Hatch, 2002).  
 
I en studie från 1995 av Van de Ven och Poole presenterar de fyra grundläggande teorier 
som kan vara grunden till hur organisationer förändras. Teorierna har sin utgångspunkt i 
flera olika teorier som Van de Ven och Poole (1995) har sammanfört och kommit fram 
till fyra grundläggande teorier. De fyra teorierna beskriver olika sekvenser av en 
förändring som drivs av olika motorer. Teorierna kallas ”life-cycle”, ”teleology”, 
”dialectics” och ”evolution” teorier (Van de Ven & Poole, 1995). 
 
Van de Ven och Poole (1995) påtalar att inom ”life-cycle” teorin är grundstenarna att 
organisationer förändras på ett förutbestämt sätt och utvecklingsmönster. Redan vid 
födseln av enheten ligger det latent eller dolt vilka förändringar som kommer att ske. 
Enheten kan påverkas av omgivningen men det är i grund och botten det underliggande 
förändringsschemat som styr utvecklingen (Van de Ven & Poole, 1995). 
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”Teleology” teorin beskrivs av Van de Ven och Poole (1995) och denna teori bygger på 
att förändringar sker till följd av uppsatta mål. Det är målet eller syftet som styr hur 
förändringen kommer att gå. Enheten ses i sig själv som målmedveten och 
anpassningsbar. Det viktigaste är att förändringen är avsiktlig.  Den tredje teorin 
”dialectics” handlar om att förändring uppstår ur konflikter mellan olika intressen (Van 
de Ven & Poole, 1995). I en organisation kan detta ses genom att det sker en maktkamp 
mellan olika delar i en organisation. Den sida som vinner får genomföra sina förändringar 
(Jacobsen, 2005).  
 
Van de Ven och Poole (1995) behandlar även ”Evolution” teorin som handlar om naturlig 
utveckling, den biologiska utvecklingen. Förändringen beskrivs här som en regelbunden 
och växande utveckling av variationer, urval och bibehållande av organisatoriska enheter. 
”Evolution” teorin är mycket bred och rymmer många olika inriktningar bland annat det 
Darwinistiska synsättet (Van de Ven & Poole, 1995). Det Darwinistiska synsättet bygger 
på Charles Darwins tankar kring utvecklingen av hur jordens arter har uppstått. Darwins 
tankar utgår från att det sker ett naturligt urval, med detta menas att det är de bästa 
individerna i varje art som för utvecklingen av arten framåt5.      
 

3.2 Revision 
Wernerman (2006) beskriver revision som en kritisk granskning av ett företags 
bokföring, årsredovisning och förvaltning av företaget. Det finns olika varianter av 
revision, till exempel extern och intern revision, miljörevision och statlig revision 
(Wernerman, 2006). Revisionen av ett företag kan delas in i en räkenskapsrevision och en 
förvaltningsrevision. Räkenskapsrevisionen behandlar företagets räkenskaper genom 
bokföringen och årsredovisningen. Granskningen som görs när revisorn undersöker 
förvaltningen av företaget kallas för förvaltningsrevision (SOU 2008:32). Revisionen 
finns till för att intressenter som till exempel aktieägare, banker och leverantörer skall 
kunna lita på informationen som kommer från företaget. Det är för allmänhetens intresse 
som revisionen görs. Trovärdigheten för ett företags finansiella information ökar när det 
har utförts en revision (Wernerman, 2006).  
 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver. Om bolaget är moderbolag, skall revisorn 
även granska koncernredovisningen, om en sådan har upprättats, 
samt koncernföretagens inbördes förhållanden.” 9 kap. 3 § ABL 

 
Revisorn skall komma fram till en revisionsberättelse där det görs ett uttalande om hur 
tillförlitligt materialet är som revisorn har granskat (Wernerman, 2006). 
Revisionsberättelsen skall också innehålla ett uttalande om räkenskaperna har upprättats i 
enlighet med berörda lagar (RVL, 28§). Det finns även utrymme för revisorn att uttala sig 
om annat revisorn har upptäckt som är av sådan betydelse att det anses vara intressant för 
utomstående (SOU 2008:32). I svenska aktiebolag måste revisorn vara auktoriserad eller 

                                                
5 http://www.ne.se/lang/charles-darwin 2012-02-13 
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godkänd revisor. Eller så krävs det att företaget är ett registrerat revisionsföretag 
(Regeringskansliet, 2010).   
 
Från 1980-talet har det varit lagstadgat för samtliga aktiebolag att de skall bli reviderade. 
Då spelade inte storleken någon roll. Idag finns det gränsvärden som talar om vilka bolag 
som berörs av den nya reformen som trädde i kraft 2010. Dessa gränsvärden innefattar att 
personalstyrkan består av fler än tre personer, balansomslutningen måste vara större än 
1,5 miljoner kronor och en nettoomsättning som är större än 3 miljoner kronor. Bolag 
som uppfyller minst två av dessa tre gränsvärden är skyldig att använda sig av en revisor. 
Är det ett publikt aktiebolag så skall det bli reviderat oavsett om de uppfyller 
gränsvärdena eller inte (Regeringskansliet, 2010). Ett publikt aktiebolag är ett bolag som 
vem som helst kan köpa aktier från, via till exempel börsen6. 
 
Förändringen har lett till att närmare 250 000 företag numera har möjlighet att välja 
huruvida de vill revidera sin redovisning eller inte. Cirka 14 000 handelsbolag berörs 
också av regeländringen om revision. Det är i bolagsordningen som det är dokumenterat 
hur många revisorer ett bolag skall ha. Det är här det måste dokumenteras en 
bestämmelse om att företaget inte längre skall använda sig av en revisor. Förändringen 
måste också anmälas till bolagsverket. Nystartade bolag efter 1 november 2010 kan redan 
från starten välja bort revisor (Regeringskansliet, 2010). 

3.2.1 Historia om revisionen  
Wallerstedt (2009) skriver att fram till 1800-talet var det endast 10 procent av Sveriges 
befolkning som försörjde sig genom handel, tjänster eller kommunikation. Detta faktum 
är en anledning till varför det dröjde ända fram till år 1848 innan aktiebolagslagen (SFS 
1848:43) upprättades. Framtagandet av aktiebolagslagen innebar att möjligheten att 
bedriva en verksamhet med begränsat personligt ansvar av satsade pengar blev 
genomförbart. En bidragande orsak till att förutsättningarna för företagen förändrades var 
att skråordningen avskaffades år 1846. Ytterligare en anledning uppstod år 1864 då alla 
fick rätten att starta ett företag med hjälp av Näringsfrihetsförordningen. Denna nämnda 
förordning lade i sin tur grunden till att den nya banklagstiftningen genomfördes samma 
år. Den nya banklagstiftningen innebar att bankerna själva fick styra över in- och 
utlåningsräntorna. En annan faktor som påverkade den svenska industrialiseringen 
positivt var när den allmänna folkhögskolan infördes år 1842 (Wallerstedt, 2009). 

När industrialiseringen tog fart i Sverige runt år 1900 uppstod, enligt Wallerstedt (2009), 
ett stort kapitalbehov som inte tidigare hade existerat i Sverige. Svenska bolag som 
Svenska Kullagerfabriken och LM Ericsson blev betydande utomlands och finansiering 
utifrån blev då oundvikligt. Det var i företag som hade ett väsentligt avstånd mellan 
ägarna och företaget som det upplevdes ett behov av att bolaget kontrolleras vilket låg till 
grund för uppkomsten av lekmannarevisorer och finansiell revision. Lekmanna-
revisorerna granskade företagens redovisningar vilket bidrog till ett underlag för 
investerare som således kunde försäkra sig om att deras investering förvaltades 
ändamålsenligt (Wallerstedt, 2009).   

                                                
6 http://www.ne.se/lang/publikt-aktiebolag 2012-02-07 
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Sverige blev först i världen med att införa lag på att revisorer även skulle granska 
styrelsens förvaltning av företaget. Det stod klart när den nya aktiebolagslagen tillkom år 
1895. Revisionsplikten har sedan dess alltid funnits med i aktiebolagslagen. Det som 
däremot inte stod i lagen år 1895 var några krav på att revisorn måste ha en särskild 
utbildning eller vara oberoende av bolaget som revisorn skall granska (SOU 2008:32).  

De första reglerna som krävde att revisorn måste vara oberoende av företaget kom år 
1910 i Lag om aktiebolag. Den lagregleringen innebar att det inte längre var tillåtet för 
revisorn att själv verka i bolaget. Dessutom innebar det att styrelseledamöter inte fick 
vara med och utse vilken revisor som bolaget skulle anlita (Wallerstedt, 2009).  

Stockholms handelskammare fungerade som ett tillsynsorgan över revisorerna och det 
var de som år 1912 fattade beslut om auktorisera revisorer som vi har än idag. Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR) grundades år 1923 och verkar fortfarande genom att ge ut 
rekommendationer för revision samt redovisning (SOU 2008:32). Efter en 
sammanslagning med Svenska Revisorsamfundet SRS år 2006 kom de att kallas FAR 
SRS fram till år 2010 men som nu bytt namn till Far7.  

År 1944 förändrades aktiebolagslagen igen där fler förändringar satte högre krav på 
auktorisation och även revisorns oberoende. Införandet av den nya lagen innebar att det 
blev lag på att börsnoterade bolag var tvungna att ha auktoriserade revisorer som 
granskade bolaget (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  Enligt Johansson, Häckner 
och Wallerstedt (2005) kan denna nya lag vara en följd av Kreugerkraschen år 1932 som 
hade utlöst en massiv kritik mot professionen. Revisorernas uppgifter är att granska 
företagets räkenskapsrevision och förvaltningsrevision i den utsträckningen att god 
redovisningssed uppfylls (SOU 2008:32). 

Brottförebyggande rådet (Brå) var en ledande debattör när ett tillägg till aktiebolagslagen 
kom år 1983. Tillägget innebar att minst en av revisorerna måste vara auktoriserad eller 
godkänd revisor (Wallerstedt, 2009). Anledningen till att Brå var angelägna om att detta 
tillägg gjordes var att deras undersökningar visat på att ekonomisk brottslighet oftast 
förekom i de bolag som enligt lag inte var tvungna att använda sig av en auktoriserad 
alternativt godkänd revisor. Brås undersökningar visade att det var i de små aktiebolagen 
som det var vanligast förekommande med ekonomisk brottslighet och ville därför att alla 
bolag oavsett storlek skulle beröras av lagen om auktoriserad alternativt godkänd revisor 
(SOU 2008:32).  

Som beskrevs ovan var det trycket av ökat antal intressenter som låg till grund för 
skapandet av revisonen då intressenterna krävde en försäkring om att deras investering 
förvaltades väl, vilket revisionen blev en lösning på. Än idag finns revisionen för att 
skapa förtroende mellan företag och intressenter. Att det blev en nyckelfråga i just 
aktiebolag har att göra med att ägarna själva inte är ansvariga för företagets skulder och 
därför är en tillförlitlig redovisning avgörande för att locka intressenternas intresse 
(Wallerstedt, 2009).    

                                                
7 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340195&_dad=portal&_schema=PORTAL (2012-02-07) 
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3.3 Konsekvenser 
Bowerman (1998) skriver att en reform inte alltid leder till det som i förväg var målet att 
uppnå. Saknas det klarhet i reformen kan detta resultera i att det uppstår förvirring och 
oförutsägbara konsekvenser. Att förvirring uppstår kan vara en helt oavsiktlig 
konsekvens till följd av en reform. Det kan också uppstå spänningar mellan intressenter. 
Framförallt kan en strukturell reform påverka intressenter. För en intressent kan reformen 
uppfattas som en förbättring medan en annan intressent upplever ökade problem till följd 
av reformen. Uppfattningarna kan dock vara mer än bara uppfattningar, i vissa fall går det 
att dokumentera en verklig skillnad. När resultatet av reformen inte blir det samma som 
syftet med reformen blir det en paradox konsekvens. Förvirringen som uppstår i samband 
med spänningar mellan intressenter påverkar att reformen kan upplevas som paradox 
(Bowerman, 1998).  
 
Collis (2010) studie som har genomförts i Danmark visar på att nyttan av revisionen är 
störst när det kommer till förhandlingar med banker och långivare. I Storbritannien är 
revisionen av större vikt vid förhandlingar med leverantörer (Collis, 2010). Innan 
avskaffandet av revisionsplikten för små bolag trädde i kraft i Sverige diskuterades 
konsekvenserna som reformen skulle kunna resultera i (Sundgren & Svanström, 2010). 
Sundgren och Svanström (2010) skriver att revisionsbyråer, banker, skatteverket och 
småföretagarna kan komma att påverkas av konsekvenser till följd av avskaffandet. En av 
de konsekvenser som förväntades var en minskad efterfrågan av revisionsuppdrag. Detta 
torde påverkas utifrån hur kreditinstitut och andra intressenter tar ställning till en 
oreviderad årsredovisning (Sundgren & Svanström, 2010). Agélii och Engerstedt (2010) 
påtalar i sin artikel att en av konsekvenser som uppstår när småföretagare väljer bort 
revision av sina räkenskaper är avsaknaden av kvalitetssäkring.  

3.3.1 Legitimering 
Legitimering är ett begrepp som inger förtroende från samhället8. Zabihollah (2004) 
skriver att en revisors omdöme påverkar trovärdigheten för ett företags finansiella 
information. Inom redovisning är en revisor legitimerande (Power, 1994). För den 
enskilde ska en legitimering i dess kraft innebära ett förtroende om att personen i fråga 
har de kvalifikationer som dess yrke kräver för att fatta rätt beslut9.  
 
Broadbent och Laughlin (2003) anger att revisionstjänster tillämpas där avsikten med 
tjänsten inte eftersträvar att få ta del av en oberoende parts åsikter utan en önskan att få 
en legitimerad revisors underskrift. Vid utnyttjandet av revisionstjänster så ökar 
allmänhetens förtroende vilket leder till färre frågor om tillvägagångssätt och handlingar. 
Storbritanniens regering har använt sig av revisionstjänster även i form av att upprätta 
interna organ för att visa allmänheten att de är under utredning. Syftet med dessa interna 
utredningar uppges inte vara att få de grundläggande åtgärderna reducerade utan syftet är 
att få legitimation till de ursprungliga åtgärderna (Broadbent & Laughlin 2003).  

                                                
8 http://www.ne.se/lang/legitimation/239202 (2012-05-02) 
9 http://www.ne.se/lang/legitimation/239202 (2012-05-02) 
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3.4 Förtroende 
Diskussionen kring förtroende för information har blivit ett viktigt ämne (Kelton, 
Fleischmann & Wallace, 2008). Busco, Riccaboni och Scapens (2006) definierar 
förtroende som en mekanism som kan ta bort osäkerheten. Förtroende är ett fenomen som 
har behandlats flitigt inom management och organisationsforskning (Busco, Riccaboni & 
Scapens, 2006). Vilket även har blivit ett väldiskuterat ämne inom redovisnings 
forskning. Dirks och Ferrin (2001) beskriver förtroende enligt följande: “trust is a 
complex psychological state that may consist of different dimensions.” (Dirks & Ferrin 
(2001), s 451). 
 
Enligt Busco, riccaboni och Scapens (2006) kan förtroende delas in i två olika grupper. 
Grupp ett är personligt förtroende vilket innebär att det finns förtroende för en individ. 
Den andra gruppen är förtroende för ett system med detta åsyftas att det finns tillit för 
systemet som används i exempelvis redovisning. Vad som dock bör poängteras är att 
dessa två typer av förtroende allt som oftast är beroende av varandra. Vanligtvis är det 
människor som har tillgång till systemen och kan genom kontakt med potentiella 
användare av informationen påverka genom att påtala att systemen är trovärdiga. Det kan 
också vara som så att förtroendet för systemet påverkar förtroendet för personerna. 
Existerar stabila och trovärdiga system ökar det förtroendet för individer (Busco, 
Riccaboni & Scapens, 2006). 
 
Busco, Riccaboni och Scapens (2006) beskriver förtroende som ett fenomen som hanterar 
osäkerhet, men samtidigt medför det en risk. Busco, Riccaboni och Scapens (2006) 
sammanfattar förtroende som ett fenomen där någon har tillit för någon annan i ett visst 
sammanhang eller situation. Förtroende för en förändring eller inlärningsprocess bygger 
på praxis och tidigare erfarenheter. Detta betyder att förtroende för en förändring inom 
redovisning skapas genom aktivt deltagande och reflektion av processen (Busco, 
Riccaboni & Scapens, 2006).    
 
Johansson och Baldvinsdottir (2003) hävdar att de uppgifter som används vid redovisning 
påverkar förtroende både negativt och positivt, utifrån hur de personer som är inblandade 
i utvärdering av uppgifterna agerar. I Johansson och Baldvinsdottir (2003) studie har de 
upptäckt att vissa personer i ett företag påverkar förtroendet mer än andra, dessa kallas 
”carrier of trust”. Vilket innebär att andra personer hyser förtroende för dessa. ”Carrier of 
trust” är personer som mer än andra skapar rutiner och påverkar rutinerna inom företaget. 
För att ett företag skall kunna utnyttja informationen som redovisare producerar på ett 
effektivt sätt och som skall föra företagets utveckling framåt krävs det att det finns 
förtroende för redovisarna och deras redovisnings figurer (Johansson & Baldvinsdottir, 
2003).  

3.5 SOU 2008:32 
SOU 2008:32 är en utredning gjord av Justitiedepartementet som behandlar revisorer och 
revision. I utredningen togs förslaget att revisionsplikten för små företag bör avskaffas 
fram. Det förre detta justitierådet Bo Svensson tillsattes som särskild utredare då 
regeringen år 2006 beslutat att en utredning skulle genomföras. SOU 2008:32 är ett 
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delbetänkande som låg till grunden då beslutet att avskaffa revisionsplikten för små bolag 
i Sverige fattades (SOU 2008:32). 
 
Det huvudsakliga syftet med avskaffandet var att minska kostnader för revisionstjänster 
för små bolag. Företagen ska själva kunna välja vilka tjänster de vill betala för. Det skall 
vara ytterligare ett steg i riktningen mot att Sverige skall vara ett land där det är lätt att 
starta nya företag. Detta påbörjades redan när reformen om att sänka det ingående 
aktiekapitalet till 50 000 kronor genomfördes (SOU 2008:32).    
 
Det finns flera tänkbara konsekvenser som behandlas i utredningen. Utredarna gör 
bedömningen att det skulle få ringa eller inga konsekvenser för aktieägare, anställda, 
kunder och leverantörer. Det anses också att skatteintäkternas minskning i princip inte 
skulle visa sig. Av den anledningen behöver inte kontrollen för de berörda bolagen ökas. 
Däremot föreslås att två motåtgärder införs. Dessa innebär att skatteverket kan göra 
kontroller under det löpande beskattningsåret samt att företagen ska lämna uppgifter om 
hur deras bokföring upprättats och om redovisningen har blivit reviderad eller inte (SOU 
2008:32). 
 
I utredningen görs också en bedömning rörande huruvida den ekonomiska brottsligheten 
skulle öka eller inte. Utredarna kommer fram till att avskaffandet av revisionsplikten för 
små bolag inte skulle leda till någon större skillnad när det kommer till ekobrott. När det 
kommer till minskad efterfråga på revisionstjänster, vilket skulle kunna leda till ett 
överskott på revisorer, så bedömer utredarna att nya efterfrågningar kommer uppstå. 
Detta skulle innebära att det finns revisorer som väljer att specialisera sig inom ett visst 
område till exempel skatterådgivning. Dock är det svårt att i förväg avgöra hur stor 
minskningen kommer att bli. Revisionsbyråer på glesbygden tros kunna påverkas hårdast 
av avskaffandet av revisionsplikten (SOU 2008:32). 
 
Däremot kommer redovisningskonsulter och andra rådgivare få möjligheten att utöka och 
utveckla sina tjänster. Dock kommer säkerligen konkurrensen på denna marknad att öka 
då även revisorer kan komma att erbjuda mer av dessa tjänster (SOU 2008:32).  
 

3.6 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer två väsentliga artiklar att behandlas i form av en kortare 
sammanfattning. Artiklarna utgör en del av tidigare forskning som anses vara relevant för 
studien.  

3.6.1 Voluntary Audits versus Mandatory Audits  
Lennox och Pittman skrev år 2011 en vetenskaplig artikel med titeln Voluntary Audits 
versus Mandatory Audits. I sin studie har författarna valt att inrikta sig på vad de 
eventuella konsekvenserna är för de företag som väljer att tillämpa revision i förhållande 
till de som väljer att inte anlita någon revisor då lagen inte kräver det.  
 
För att undersöka hur det förhåller sig har författarna valt att utföra ett experiment. 
Författarna lät frivillig revision ersätta obligatorisk revision i privata brittiska företag som 
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valts som målgrupp. Tillvägagångssättet ger en inblick i värdefull information om vilka 
typer av företag som frivilligt låter sig granskas. 
 
I sin studie har Lennox och Pittman (2011) kommit till insikt att de företag som väljer att 
fortsätta anlita en revisor då det blivit en frivillig tilläggstjänst signalerar om en trovärdig 
kredittagare. Dessa företag ger indikationer på starka revisionsgarantier vilket uppehåller 
och stärker företagets förtroende. Motsatt effekt väntar de företag som väljer att inte 
anlita en revisor och låta sig granskas frivilligt. 
 
Lennox och Pittmans (2011) slutsats blir att enligt deras undersökningar är det positivt 
för företag att tillämpa revision även då det är frivilligt eftersom det är gynnsamt för 
företaget. Slutligen tillkännager de att deras studie inte definitivt kan svara på om 
revision bör frivillig läggas eller inte då de anser att fler undersökningar i ett större 
perspektiv bör genomföras. 

3.6.2 Perceived value of mandatory audits of small companies  
Chung och Narasimhan skrev artikeln Perceived value of mandatory audits of small 
companies år 2001. I artikeln tar de avstamp i att Hong Kong har följt i Storbritanniens 
utveckling då det gäller redovisning- samt revisionsstandarder. En viktig punkt har de 
dock valt att avvika från Storbritanniens standarder och det är vid avskaffandet av 
lagstadgad revision för små bolag. Chung och Narasimhan (2001) har därför valt att 
undersöka huruvida revisionen bör vara lagstadgad för små bolag eller inte genom att 
jämföra det upplevda värdet av lagen.  
 
Författarna vill undersöka hur de små bolagen samt de små revisionsbyråerna, som oftast 
genomför revisionen i de små bolagen, påverkas av revisionsplikten i Hong Kong. De vill 
alltså undersöka vad de som berörs av lagen anser om den och vad konsekvenserna är. 
 
Chung och Narasimhan (2001) använde sig av ett frågeformulär som var indelat i fem 
delar som datainsamlingsmetod till denna studie. Första delen samlade in demografiskt 
information om deltagarna i studien. Del två berörde frågeställningar angående det 
upplevda ekonomiska värdet eller nytta i samband med ett avskaffande av revisionen för 
små bolag. I frågeformulärets tredje del berördes frågan om respondenten var positiv eller 
negativ till avskaffandet av revisionsplikten för små bolag. I fjärde delen ställdes frågor 
angående de fördelar och nackdelar som revisionen medför i små bolag. I den femte och 
sista delen av frågeformuläret så ombads respondenterna att uppge om de var för eller 
emot avskaffandet av revisionsplikten i små bolag. 
 
Studiens resultat förvånade författarna då det visade sig att de två tillfrågade grupperna 
svarade att de tycker att den obligatoriska granskningen av små bolag är till nytta och bör 
vara kvar i Hong Kong. Respondenterna lyfter tydligt fram att sidoeffekterna påverkade 
deras beslut i frågan. Författarna ifrågasätter dock om de svarandes kunskaper i frågan 
berörande kostnader kan påverka deras beslut. Men författarna menar att med den 
kunskap och insikt som finns idag i Hong Kong är beskedet från de små bolagen samt de 
mindre revisionsbyråerna tydlig efter genomförandet av den här studien.  
 



 

24 

4 Empiri 
I kapitlet som följer presenteras studiens empiri som samlats in via 
intervjuer samt enkätundersökning. För att förtydliga insamlat material via 
enkäterna presenteras tabeller med beskrivande information. Intervju-
respondenterna har vi valt att skildra var för sig för att tydligt spegla dennes 
åsikter och tankar.  

4.1 Småföretagarnas enkät svar 
Respondenterna på enkäten är representanter för små aktiebolag i Borås med omnejd. 
Enkäterna har varit anonyma och för att veta att företaget har varit berört av 
revisionsplikten behandlas detta i fråga ett. Av de 21 respondenterna var det tre företag 
som inte berördes av revisionspliktens avskaffande (se bilaga 8 tabell 8.1). Nedan 
presenteras resultatet av fråga ett i ett stapeldiagram för att visualisera resultatet.         
 

 
Figur 4.1  
 
Var svaret ja eller delvis ombads respondenten att besvara fråga två som behandlar hur 
företaget gått tillväga med möjligheten att avskaffa revisionen. I tabell 8.2 (bilaga 8) kan 
utläsas att tre respondenter har avskaffat revisionen. Detta motsvarar 14,3 procent av 
samtliga respondenter.   
 



 

25 

 
Figur 4.2 
 
De tre respondenterna som idag har avskaffat revisionen ombads att gå vidare till fråga 
fyra. I fråga tre får respondenterna ta ställning till om hur de tror att företaget kommer att 
göra i framtiden. Det är endast en respondent som svarar att de kommer att avskaffa 
revisionen i framtiden. Tre respondenter har svarat att de inte vet och 14 har svarat nej. 
Övriga tre respondenter är de som redan har avskaffat revisionen och har därmed inte 
svarat på frågan om framtiden. Resultatet från fråga tre klargörs i figur 4.3 samt tabell 8.3 
(bilaga 8). 

 
Figur 4.3 
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Tre av de nio frågorna var öppna frågor där respondenterna fick möjlighet att besvara 
frågorna med egna ord. Fråga fyra var av denna karaktär och respondenterna fick skriva 
ner sina åsikter om vad de anser är den största fördelen med avskaffandet. Fyra 
respondenter lämnade denna fråga obesvarad (se bilaga 8 tabell 8.6). 15 av 
respondenterna nämner antingen kostnaden, ekonomisk vinst eller pengar i sitt svar.  
 
”Den ekonomiska effekten. Det är väldigt dyrt att göra en revision årligen.” Citat från 
fråga fyra (se bilaga 8 tabell 8.6).  
 
”Onödig kostnad för revisorns lagstadgade dokumentation utan motsvarande nytta. 
Förutsätter att bolaget i stort sett inte är skuldsatta eller har mycket affärer med stora 
företag.” Citat från fråga fyra (se bilaga 8 tabell 8.6).  
 
Valmöjligheten att som företagare kunna välja själv om de skall behålla revisionen eller 
inte är det två respondenter som lyfter fram som positivt.  
 
”Det är alltid bra med valmöjligheter. Det är en stor kostnad för småföretagare.” Citat 
fråga fyra (se bilaga 8 tabell 8.6). 
 
En respondent svarar enligt följande: ”Anar att det kan begränsa mängden administrativa 
uppgifter” Citat från fråga fyra (se bilaga 8 tabell 8.6). 
 
Att det skulle minska byråkratin uppger ytterligare en respondent. Det finns dock en 
respondent som tror att kostnaden skulle öka för sin egen administrativa personal.  
 
”Endast kostnad isåfall, vilket säkerligen äts upp av kostnad för egen 
administrationspersonal” Citat från fråga fyra (se bilaga 8 tabell 8.6). 
 
En respondent uppger att han/hon inte kan se några fördelar alls med att avskaffa 
revisionen.  
 
Fråga fem är även den en öppen fråga där respondenterna ombads svara på om de upplevt 
några nackdelar med avskaffandet av revisionsplikten (bilaga 8 tabell 8.7). Nio 
respondenter lämnade denna fråga obesvarad. Två respondenter har svarat med endast nej 
på frågan, de har alltså inte upplevt några nackdelar med avskaffandet av revisions-
plikten. En representant som besvarat enkäten uppger inte heller att han/hon kan se några 
nackdelar med avskaffandet. Denna respondent uppger även att revisorn också sköter 
företagets bokföring och anser att det har varit en onödig kostnad att betala för att 
revisorn granskar sig själv. Ytterligare en respondent har svarat nej, men tillägger att det 
ändå kan vara bra att en utomstående part granskar bokföringen. En annan respondent har 
valt att besvara frågan enligt följande: 
 
”Vi har valt att behålla vår revisor då vi tycker att det är bra att företaget granskas och 
bedöms av tredje part och där igenom ha tillgång till dennes kompetens. Små företag som 
tappar kontrollen riskerar att försent upptäcka fel som kan bli förödande för deras 
verksamhet.” Citat från fråga fem (se bilaga 8 tabell 8.7). 
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Att det skulle kunna uppstå fel i deklarationen uppger en respondent som nackdel till 
avskaffandet. En annan respondent nämner både skatteverket och banker i sitt svar.  
 
”Nu har jag inte avskaffat revisionen, men jag kan tänka mig att skattemyndigheterna 
håller ett extra öga på de utan revision. Samt att banker kräver kompletterande uppgifter 
vid vissa ärenden.” Citat från fråga fem (se bilaga 8 tabell 8.7). 
 
Att det skulle kunna bli problem vid kreditgivning anser ytterligare en respondent. 
Han/hon skriver att det nog kan vara svårare att få en kredit eftersom underlagen inte 
behöver vara lika sanningsenlig. Tre respondenter uppger att de inte har avskaffat 
revisionen och en av dessa uppger att han/hon därför inte kan se några nackdelar. Ännu 
en av dessa tre anger att de har statliga verk och kommuner som kunder och tror att det 
därför skulle kunna bli negativt att avskaffa revisionen.  
 
En av enkätens frågor behandlar om företagarna har upplevt problem med långivare eller 
skatteverket efter avskaffandet (bilaga 8 tabell 8.4). Tre respondenter svarar att de inte 
har upplevt några problem med kreditgivare eller skatteverket. Ett alternativ till frågan 
var att företaget ej varit i kontakt med bank/skatteverket och detta har fem respondenter 
uppgett som svar. Det är ingen som har valt svarsalternativet ja och därmed har 
resterande del av respondenterna besvarat frågan med att de ej har avskaffat revisionen. 
  

 
Figur 4.4 
 
Nästföljande fråga behandlar om respondenterna tror att det kan uppstå problem med 
långivare eller skatteverket (bilaga 8 tabell 8.5). 11 respondenter uppger att de tror att det 
skulle kunna bli problem med skatteverket eller med kreditgivare. Detta motsvarar 52,4 
procent av samtliga respondenter. Det är 2 respondenter som svarar nej på frågan och 
övriga har uppgett att de inte vet.   
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Figur 4.5 
 
Sista frågan på enkäten ombeds de respondenter som har svarat ja vid fråga 7 och/eller 8 
att beskriva hur de upplevde problemet som kan uppstå (bilaga 8 tabell 8.8). 16 
respondenter har lämnat denna fråga obesvarad. En respondent uppger följande: 
 
”När jag var i kontakt med banken ang. helt annat ärende, påpekade de att det var väldigt 
bra när man inte avskaffat revisionen....” Citat från fråga nio (se bilaga 8 tabell 8.8). 
 
En annan respondent svarar att det inte finns någon opartisk syn. Det finns ännu en 
respondent som är inne på samma spår. 
 
”Utan revision kommer det att bli problem med alla former av kredit, när ingen 
utomstående granskar bolagets tillgångar och skulder” Citat från fråga nio (se bilaga 8 
tabell 8.8). 
 
Att det skulle uppstå problem med långivare eller vid affärer med exempelvis större 
bolag uppger en respondent skulle kunna vara ett problem.  
 
”Vid större upplåning eller affärer med större företag (volvo-ikea etc) kommer de 
sannolikt kräva att få en reviderad årsredovisning.” Citat från fråga nio (se bilaga 8 tabell 
8.8). 
 

4.2 Externa intressenter till små bolag 
När revisionsplikten avskaffades kom detta även att beröra externa intressenter till de små 
bolagen. Banker, revisorer och skatteverket måste numera hantera den nya reformen och 
dess konsekvenser. Nedan görs en presentation av dessa tre intressenter. 
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4.2.1 Banker 
För att få driva en bank i Sverige behövs ett tillstånd från regeringen. En bank är ett 
företag som har rätt att förvalta pengar åt andra genom inlåning på konto mot ränta. 
Många banker tillhandahåller andra tjänster som betalningsfunktioner, handel med 
värdepapper och rådgivande tjänster10. Företag som behöver utöka sitt kapital kan vända 
sig till banker som då agerar som långivare11.  

4.2.2 Revisorer 
En revisor har som uppgift att granska redovisning, räkenskaper och ett företags 
förvaltning12. Efter revisorns granskande skall han/hon framställa en revisionsberättelse. 
Revisorn har skyldighet att anmäla brott, om det finns några, som kommit till revisorns 
kännedom under revisionen. Personen som sköter företagets redovisning får inte vara den 
samma som den som reviderar företaget13.   

4.2.3 Skatteverket 
Skatteverket är en myndighet i Sverige vars ansvarsområde är att hantera beskattningen i 
Sverige. Skatteverket tar emot deklarationer och granskar dessa. Utöver detta har de 
uppgifter som folkbokföring, fastighetstaxering och dokumentering av boupp-
teckningar14. Beskattningen i Sverige inkluderar inkomstskatt, det vill säga skatt på alla 
inkomster som till exempel lön eller sjukpenning. Dessutom har Sverige moms, eller 
mervärdesskatt som är en viss procentsats av såld vara eller tjänst som staten tar ut. 
Näringsidkare som driver handelsbolag eller enskild näringsverksamhet betalar skatt på 
överskottet som verksamheten har genererat15. Över hela landet finns ett 100-tal kontor 
med cirka 10 700 anställda16. 
 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervju: revisorer 

4.3.1.1 Intervju med respondent 1 
Respondent 1 är godkänd revisor sedan 1991 och delägare i Företagsrevision Sjuhärad 
AB. Respondent 1 har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1986 då han efter fem år 
ansökte om att bli revisor hos revisionsnämnden som vid tidpunkten hette kommers-
kollegium. Därefter startade han direkt en revisionsbyrå med namnet Företagsrevision 
Sederlund AB med en kollega som idag efter en hopslagning med Sjuhäradsbygdens 
revision fått det befintliga namnet Företagsrevision Sjuhärad AB.   
 
 

                                                
10 http://www.ne.se/lang/bank/123564 2012-02-20 
11 http://www.ne.se/lang/finansiering 2012-02-20 
12 http://www.ne.se/lang/revisor 2012-02-20 
13 http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/starta_aktiebolag/revisor/ 2012-02-20 
14 http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html 2012-02-20 
15 http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb780008148.html 
2012-02-20 
16 http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html 2012-02-20 
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Avskaffandet av revisionsplikten 
Respondent 1 tycker inte att de har påverkats särskilt mycket av avskaffandet av 
revisionsplikten då de är en förhållandevis stor byrå utan att vara en ”storbyrå”. Byrån 
har 23 anställda varav 20 personer arbetar i Borås och tre stycken i Svenljunga. 
Respondent 1 lyfter fram att de har många kombiuppdrag vilket innebär att de utför både 
redovisning, bokslut, revision och skattekoncentrationer. Det är en av anledningarna till 
att revisionsbyrån inte påverkats av avskaffandet av revisionsplikten då kunderna 
fortfarande finns kvar i olika former. Respondent 1 kan inte se att avskaffandet har 
påverkat revisionsbyrån i någon större utsträckning då efterfrågan varken ökat eller 
minskat men han belyser även att marknaden alltid går upp och ner.  Respondent 1 tror 
dock att det kommer att kunna observeras på marknaden om några år att revisionsplikten 
har avskaffats.  
 
Av kunderna på Företagsrevision Sjuhärad AB så är det runt 30 procent som berörts av 
avskaffandet av revisionsplikten och av dem uppskattar Respondent 1 att det är ungefär 
30 procent som valt att avskaffa revisionen. De bolag som har valt att avskaffa revisionen 
har gjort det på byråns rekommendationer.  
 
Gränsvärdena som upprättades för att dela in bolagen som berörs av revisionsplikten är 
bra i dagsläget enligt respondent 1. Den tidigare diskussionen om att gränsvärdet på 
omsättning skulle uppgå till 83 miljoner hade varit för hög då det hade berört nästan 98 
procent av bolagen i Sverige men vetskapen om att de kommer höjas så småningom 
finns. 
  
Relationen mellan småföretagare och banker 
Bankerna har varit väldigt tysta då det gäller avskaffandet av revisionsplikten. 
Respondent 1 har bjudit in representanter från banker för att få klarhet i vad de begär av 
småföretagarna utan ha fått klara besked om krav på revision. Respondent 1 tror däremot 
att om bankerna förlorar pengar vid upprepade tillfällen där en revisor hade agerat kan 
det bli en ökad efterfråga. Då menar respondent 1 inte ökad efterfråga på en total revision 
utan ett intyg eller en delrevision av företagets varulager. Han spekulerar vidare om att 
det är avgörande vem som står bakom företagets redovisning. Om det är en revisor eller 
redovisningskonsult med gott rykte i banken lägger de antagligen inte lika stor vikt vid att 
undersöka redovisningen. En revision kommer alltid sättas högre då revisorer blir 
granskade av revisionsnämnden. 
 
Konsekvenser för bolagen 
Den största risken för de små bolagen som valt att avskaffa revisionen är att det blir fel i 
deras årsredovisning vilket leder till att fel resultat presenteras. En annan konsekvens som 
Respondent 1 lyfter fram för små bolag som valt att avskaffa revisionen är att det i en 
konkurrenssituation kan vara en fördel att ha en reviderad redovisning. Respondent 1 tror 
att han personligen skulle ställa sig frågande om han hypotetiskt skulle anlita en ny 
leverantör och ser att företaget valt att avskaffa revisionen. Automatiskt skulle han lita 
mer på ett annat företag som har en reviderad redovisning då han anser att det blir en 
sämre kvalitet på redovisningen utan revision. Det blir inte alltid en rättvisande bild utan 
revision. 
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Respondent 1 har upplevt att företagare som tänkt avskaffa revisionen har ändrat 
uppfattning då de blivit upplysta om att skatteverket kräver att det dokumenteras om 
företaget använder sig av revisor eller inte. En rädsla att hamna i registret hos 
skatteverket har legat bakom beslutet.  
 
Småföretagarnas syn på revisionen ser respondent 1 som positiv och han tycker att det 
bevisas då endast cirka 30 procent av de behöriga bolagen valt att avskaffa revisionen. 
Han tror att det är förväntningarna på att revisorerna gör ett bra jobb som påverkar deras 
uppfattning positivt samt en trygghet att få höra om de har gjort fel från sin revisor istället 
för från skatteverket. Trovärdigheten ute på marknaden är också en viktig aspekt, 
framförallt om bolaget i fråga har statliga myndigheter eller kommuner som kunder. 
Respondent 1 har dock inte sett att varken statliga myndigheter eller kommuner öppet 
krävt reviderad redovisning men han tror att det är önskvärt utan att det har uttalats högt. 
 
Respondent 1 har ingen statistik på hur vanligt det är att företag har avskaffat revisionen 
på den svenska marknaden. Revisorerna kan påverka utfallet. Han tror att revisorerna har 
agerat individuellt i denna fråga då de kan välja att försöka hålla fast vid kunder eller 
rekommendera dem att avskaffa. Orsaken till detta är att de revisorer som sitter på en 
liten byrå och endast har hand om ett företags revision automatiskt tappar kontakten helt 
med kunden medan byråer som Företagsrevision Sjuhärad AB har kvar kunden då de 
även utför redovisningstjänster. En anledning till att så få har avskaffat revisionsplikten 
kan ha att göra med att kunskapen om de nya reglerna är förhållandevis liten på vissa håll 
då de helt förlitar sig på sin revisor och att denne skall tala om vad som är bäst för 
företaget. Samtidigt som somliga har varit tydliga med att de skall avskaffa revisionen då 
de endast ser tjänsten som en onödig kostnad. 
 
Ett problem är att de redovisningskonsulter som är verksamma på marknaden inte alltid 
håller tillräckligt hög kvalitet. Som revisor märker respondent 1 att de får rätta en del 
årsredovisningar som är utförda av en redovisningskonsult och efter avskaffandet 
kommer inte dessa fel att uppmärksammas. Respondent 1 nämner förbjudna lån och 
aktieutdelningar som exempel. När det gäller aktieutdelningar är det styrelsen som tar 
ansvar för om de följer försiktighetsprincipen och frågan är om de tar hänsyn till den 
regeln.  
 
Det viktigaste är att lyfta fram att det ska vara ett bra företagsklimat och det bästa är 
givetvis när kunden själva frågar efter revisionstjänster. Respondent 1 trivs som bäst när 
han blir efterfrågad och han vill inte tvinga sig på företagen.  
 

4.3.1.2 Intervju med respondent 2 
Respondent 2 har varit godkänd revisor i fyra år och har arbetat på Ernst & Young i 
Borås i tio år. Han började arbeta på revisionsbyrån direkt efter att ha avslutat sina studier 
på Högskolan i Borås. Han arbetar med kunder som är allt från mindre bolag till större 
börsnoterad bolag i Borås. 
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Avskaffandet av revisionsplikten 
Respondent 2 har inte upplevt några förändringar i arbetet efter avskaffandet av 
revisionsplikten. Han har däremot ett antal kunder som valt att avskaffa revisionen. En 
stor skillnad då det gäller kontakten med nystartade bolag har däremot märkts i större 
omfattning. Uppdelningen mellan revision och redovisning har blivit tydligare efter 
avskaffandet på kontoret. Anledningen till uppdelningen är att förtydliga för kunderna 
vilka tjänster de erbjuder. Somliga kunder har tidigare inte vetat skillnaden på 
redovisning och revision och således haft svårt att förstå deras olika roller. 
Personalstyrkan skall ökas på redovisningsenheten och detta arbete har redan påbörjats 
med nyanställningar. Tidigare har en redovisningskonsult utfört alla steg där enklare 
uppgifter ingått. I dagsläget så måste företaget minska kostnaderna för kunderna och 
därför tilldelas dessa enklare uppgifter till mindre erfaren personal. Det innebär inte att 
kvaliteten försämras då den person som är mer kvalificerad har hand om kundkontakten 
och tar de sista besluten. Det är så de arbetar inom revisionen idag där 
revisionsassistenter är ett vanligt inslag. Beslutet om att utföra denna förändring inom 
företaget togs långt innan revisionsplikten avskaffades. Då Ernst & Young är en stor 
organisation har de flertalet interna avdelningar som dagligen arbetar med liknande 
frågor.  
 
Ernst & Youngs kontor i Borås har i dagsläget ingen statistik på hur många av deras 
befintliga kunder som valt att avskaffa revisionsplikten. Respondent 2 uppskattar att han 
har förlorat 10 kunder av totalt 60 stycken men han vill uppmärksamma att de revisorer 
på byrån som har lång erfarenhet har cirka 150 kunder. Det är därmed svårt att uppskatta 
hur många bolag som valt att avskaffa revisionen av byråns kunder. I de fall där en 
redovisningskonsult arbetat mellan kunden och revisorn ser respondent 2 det som svårare 
att behålla kunden då dennes kontakt endast varit med konsulten. Således vet oftast inte 
kunden vad revisorn har gjort och vilka fel som konsulten har utfört.  
 
Respondent 2 har inga åsikter om gränserna som sattes. Han tycker dock att det var bra 
att förslaget på 83 miljoner i omsättning slopades då han anser att det var alldeles för 
högt. Han tror dock att gränserna kommer höjas med tanke på anpassningen till EU.  
 
Relationen mellan småföretagare och banker 
Ernst & Young i Borås har varit i kontakt med banker för att få deras syn på avskaffandet 
av revisionsplikten. Bankerna har uttryckt deras förtroende för Ernst & Young och om en 
företagare har ett intyg på att tjänster från Ernst & Young har tillämpats så har bankerna 
högt förtroende även om det handlar om konsulttjänster eller revision. Respondent 2 
berättar att bankerna de varit i kontakt med har förstärkt sina egna led med personal som 
är kunnig på redovisning och har förmågan att läsa en årsredovisning. Han tror dock att 
det stämmer att bankerna helst ser att företagen fortfarande ser att de små bolagen har en 
reviderad redovisning även om de inte uttalat det högt.  
 
Konsekvenser för bolagen 
Ett intressant exempel som respondent 2 lyfter fram är då ett bolag kommer till dem efter 
exempelvis fem år och har vuxit sig över gränserna för vad avskaffandet av 
revisionsplikten berör. Då kommer frågan hur mycket revisorn ska granska, hur långt ska 
den gå tillbaka och hur lång tid behöver den lägga ner. Det kommer ta tid och blir således 
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kostsamt för företaget i fråga. Det är ett argument för att ha kvar revisionsplikten och för 
att det leder till att företaget hålls i bra skick löpande. Likaså om ägaren vill sälja sitt 
företag bör det vara enklare att göra det då de kan uppvisa en löpande revision.  
 
De små bolagen missar en viktig kvalitetssäkring som de idag kanske ser som en kostnad 
men som på sikt kan ses som en investering i bra kvalitet. I de lägen då respondent 2 
tydligt kan se att en befintlig kund inte behöver revision så meddelar han det till kunden. 
Det kan exempelvis beröra en snickare utan banklån som endast arbetar och tar ut sin 
egen lön. I dessa fall är det ingen annan som är intresserad av att se deras revision och 
således är den onödig. Andra som väljer att avskaffa revisionen är självklart de som 
tycker att det är jobbigt att ha någon som granskar deras företag. Problem som kan uppstå 
för de företag som väljer att avskaffa revisionen är den dag då de ska ansöka om banklån, 
sälja sina aktier eller föra en offentlig upphandling som ställer krav på att de har en 
revision. I dagsläget har inte respondent 2 varit med om detta i praktiken.  
 
Av de tio företag som avskaffat av respondent 2:s kunder har de flesta själva varit klara 
med att de inte vill ha kvar revisionen. I de flesta fall har respondent 2 och kunden delat 
uppfattning om att avskaffa revisionen. Det finns dock fall då en diskussion ägt rum 
vilket resulterat i att kunden valt att behålla revisionen på respondent 2:s rekommen-
dationer.  
 
Företagarnas inställning till revisorer skiljer sig åt om de har en konsult emellan sitt eget 
företag och revisorn eller inte. Om företaget inte har någon direktkontakt med revisorn så 
vet de oftast inte vad revisorn utför för tjänster för företaget, utan de vet bara att de 
kommer in i slutskedet. Om företagarna ser på revisionen på rätt sätt så ser de revisionen 
som en hjälp och en kvalitetssäkring. I vissa fall så ses revisorn mer som en polis som 
letar fel. I de fall då det inte finns en redovisningskonsult mellan parterna upplever 
respondent 2 att han har god kontakt med kunderna då de ofta ringer för rådgivning. Då 
en redovisningskonsult är inblandad är det dem som företagarna ringer istället för råd. 
Respondent 2 berättar att han i de flesta fall måste rätta till fel som redovisningskonsulten 
begår, vilket som sker utan att företaget får reda på det. Då företaget endast har kontakt 
med sin anlitade konsult kommer informationen om att fel har begåtts aldrig till 
företagarens kännedom om konsulten inte själv påtalar detta.  
 
De som valt att ha kvar revisionen har tagit det beslutet då de anser att det är positivt när 
revisorn granskar så de har gjort rätt. En annan synpunkt kan vara att företagarna vill ha 
kontroll på att deras konsult upprättat redovisningen korrekt. Respondent 2 anser att de 
flesta bolagen är positiva till revision.  
 
Respondent 2 säger att han tycker det är bra att revisionsplikten för små bolag slopades. 
För Ernst & Young i Borås del tror han att det kan vara bra för nu måste de bli bättre på 
att upplysa kunderna om vad det är de faktiskt gör. Då företaget även erbjuder andra 
tjänster är de inte oroliga för att få för lite uppdrag till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten.  
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4.3.2 Intervju: skatteverket 

4.3.2.1 Intervju med respondent 3 
Respondent 3 är sektionschef för en av de två revisionssektionerna på skatteverket i 
Borås. Respondent 3 är utbildad nationalekonom och började arbeta på skatteverket i 
Göteborg 2006 där han blev kvar i tre år. Sedan arbetade han drygt ett år som controller 
på ett fastighetsbolag för att sedan börja på skatteverket i Borås där han nu har varit 
anställd i tre år. Idag finns sju sektioner på skatteverket i Borås där respektive sektion har 
15-20 anställda.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
I dagsläget har avskaffandet av revisionsplikten inte inneburit några stora förändringar 
för skatteverket. Det finns dock några nya aktiviteter som framtagits efter avskaffandet av 
revisionsplikten genomfördes. Det handlar till exempel om att Skatteverket idag kan 
förelägga ett företag och titta på bokföringen under pågående år. Respondent 3 har inte 
upplevt någon skillnad i arbetsbördan för bokföringskontrollerna. Det kan dock tänkas att 
det blir fler som arbetar med det i framtiden men han ser inte att resurser utifrån skall 
behöva tillsättas på grund av det. Respondent 3 påpekar även att avskaffandet av 
revisionsplikten för små bolag fortfarande är ganska nytt och därför är det svårt att uttala 
sig om framtiden. Hittills har respondent 3 inte fått känslan av att fler fel har upptäckts 
men det har inte genomförts några analyser på det än.  
 
Idag följer skatteverket de nystartade företag som valt att från början inte anlita en revisor 
lite noggrannare än de nystartade bolagen som tillämpar reviderat bokslut. Det handlar 
inte om några stora resurser i dagsläget men det kan komma att öka. De företag som inte 
har reviderad redovisning blir inte granskade på ett annorlunda vis än de företag som har 
det. Skatteverket arbetar istället med bokföringskontroller där fokus ligger på ett 
framåtsyftande tankesätt. Tanken är att inte kontrollera bakåt om de inte ser att det är 
absolut nödvändigt utan istället kontrollera så att företagen har de kunskaper som krävs 
för att kunna sköta bokföringen själva. Upplysning om skyldigheterna som uppstår då 
man bedriver näringsverksamhet är en viktig faktor.  
 
Skatteverket har inte tagit fram några siffror på hur många företag som valt att avskaffa 
revisionen efter att reformen introducerades. De företag som valt att avskaffa alternativt 
aldrig anlita en revisor sorteras inte in i ett speciellt fack hos skatteverket men de är mer 
intresserade av dessa bolag. Enligt respondent 3 handlar det om att kontrollera så att de 
ligger på en godkänd nivå från början i sin bokföring. Detta är ett sätt att underlätta för 
företaget likväl för skatteverket då det blir en större arbetsbörda för skatteverket att 
granska företaget efter exempelvis fyra år. 
 
Respondent 3 har inga direkta åsikter om gränserna som är satta som kriterier för vilka 
bolag som ska räknas som ett litet bolag idag. Han tycker dock att de diskuterade 
gränsvärdena med 83 miljoner i omsättning var för höga. Idag är gränserna tämligen låga 
vilket är positivt då man bör vara försiktig i början. Möjligtvis så höjs gränserna längre 
fram till kontinental europeisk nivå.  
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Konsekvenser för bolagen 
Respondent 3 har ingen uppfattning om förhållandet mellan småbolagen utan revison och 
kreditgivare har förändrats. Han tror dock att det är avgörande om företaget har en bra 
kvalificerad redovisningskonsult då den personen är väldigt viktig för kvaliteten. 
Personligen så tycker respondent 3 att det är sunt att företagen själva får bestämma vilka 
tjänster de ska betala för.  
 
Det händer att företagare kommer till skatteverket för att få råd. Skatteverket jobbar 
mycket med att hjälpa nya företagare. De har riktad information till vissa branscher och 
nystartsträffar. Skatteverket ger även personliga råd till personer som vill starta en 
verksamhet där de ger ut kunskap om hur man kommer igång. Skatteverket arbetar 
mycket med detta för att senare slippa rätta fel i företagets inkomstdeklaration ett par år 
senare då det är mer tidsödande och kostar mer. Skatteverket jobbar sålunda mycket med 
förebyggande arbete.  
 
Skatteverket har aldrig någon åsikt om ett företag bör avskaffa revisionen eller inte. 
Respondent 3 menar att det hade varit fel om de hade någon uppfattning i den frågan. I 
skatteverkets remissyttrande inför avskaffandet var de ganska negativt inställd till 
avskaffandet, något som respondent 3 idag anser var överdrivna farhågor. Idag hade 
skatteverket antagligen uppvisat en positivare inställning om de fick behandla samma 
frågeställning igen berörande avskaffandet av revisionsplikten för små bolag. Det beror 
bland annat på att de som väljer att inte göra rätt för sig antagligen skulle begå de 
felaktigheterna oavsett om det fanns en revisionsplikt eller inte. Det som är att 
rekommendera är att de anlitar en bra redovisningskonsult om de själva inte behärskar 
området bokföring och redovisning av skatt för då är småbolagen en bra bit på vägen. 
 
Respondent 3 tycker att det är svårt att ange vilka konsekvenser som kan uppstå längre 
fram på grund av avskaffandet av revisionsplikten. Men en förutsättning är att 
skatteverket ges bra instrument som kan bemöta eventuella konsekvenser. Bokförings-
kontrollen är ett uppskattat instrument som möjliggör att skatteverket snabbt kan granska 
ett företags bokföringsstatus och på så vis få en bild av om det är ett riskföretag eller inte. 
De slipper sålunda göra hela skatterevisionen. Detta gör skatteverket effektivare och fler 
företag kan kontrolleras. Det leder till att eventuella risker för bokföringsbrott minskar, 
vilket avskaffandet av revisionsplikten skulle kunna innebära. Om denna åtgärd inte 
funnits hade det fått negativa konsekvenser på grund av avskaffandet men det är bara 
spekulationer i dagsläget.  
 
Avskaffandet av revisionen är anledningen till att instrumentet, bokföringskontroll, 
infördes vilket är positivt för skatteverket samtidigt som det är positivt för företagen. 
Tidigare kunde skatterevisionen innebära att de fick gå tillbaka fem år för att granska ett 
bolag. Idag jobbar skatteverket istället närmare företagen vilket är positivt. Om ett antal 
år tror respondent 3 att en utvärdering kan genomföras för att se vilka konsekvenser som 
avskaffandet av revisionsplikten inneburit. Han anser dock att förtroendet för skatteverket 
ökar i takt med att de inte längre ses som ett hot.  
 
Om skatteverket upptäcker att ett nystartat företag har gjort fel när de exempelvis dragit 
momsen på leasingbilar ger skatteverket idag ett förslag på vad de tycker är fel och hur 
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företaget ska rätta till det. Då får företaget frågan om de är överens, vilket de oftast är, 
vilket leder till att relationen till skatteverket blir bättre då de på ett enkelt sätt kommit 
fram till en lösning tillsammans. Det är en markant skillnad mot hur skatteverket gjort 
tidigare vid ett liknande ärende. Innan den nya reformen infördes hade skatteverket 
konstaterat vad som var fel, rättat till det och skickat ut ett nytt omprövningsbeslut med 
höjningar till företaget. 
 
Avskaffandet, bra eller ej? 
Respondent 3 tycker personligen att det är bra att revisionsplikten avskaffades då han 
anser att det är viktigt att företagen själva får välja vilka tjänster de ska betala för.  
 
Skatteverkets förtroende för företag som väljer att inte använder sig av revision har inte 
förändrats men däremot har det betydelse vem som utför redovisningen. Om det är ett 
nystartat företag som inte tar hjälp av en redovisningskonsult eller en revisor så är 
skatteverket intresserade av att gräva djupare för då antas det finnas en ökad risk för fel i 
den löpande bokföringen. 
 
Respondent 3 tror ändå att det var bra att skatteverket var så pass kritiska när förlaget om 
avskaffandet av revisionsplikten lades fram för annars kanske de inte fått instrumentet 
bokföringskontroller. Hade Skatteverket inte fått det instrumentet hade även respondent 3 
varit negativt inställd till förändringen idag.  
 

4.3.3 Intervju: banker 

4.3.3.1 Intervju med respondent 4  
Respondent 4 är kundansvarig på företagssidan på Handelsbanken i Borås. Respondenten 
är utbildad systemvetare och har även studerat ekonomi. Arbetslivserfarenhet besitter 
respondenten från Danske Bank i Göteborg där han arbetade i fyra år innan han började 
på Handelsbanken i Borås där han har arbetat i ett och ett halvt år.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
Handelsbanken har inte ändrat sina instruktioner för utlåning efter avskaffandet av 
revisionsplikten för små bolag. Det beror på att de ser sig som en relationsbank och 
bygger på relationer snarare än fasta regler. Det innebär att en individuell bedömning 
alltid görs vid kreditprövningar och kreditgivning.  
 
Respondent 4 har hittills inte stött på något bolag som har avskaffat revisionsplikten och 
har således inte behövt behandla frågan i någon större utsträckning. Han uppger dock att 
han stöter på kunder som vill starta upp ett nytt företag som inte har reviderat bokslut. I 
dessa fall är det tämligen ovanligt att företagen accepteras finansiering på grund av att de 
är riskkapital och att det är ägarkapital som ska in i sådana fall och det är inte bankens 
uppgift att finansiera. Så några konsekvenser har respondent 4 inte upplevt än.  
 
Det finns idag inga instruktioner på Handelsbanken om hur de de nya reglerna skall 
hanteras. Respondent 4 tror att det har att göra med att på Handelsbanken får kontoren 
själva bestämma när det gäller den individuella bedömningen. Det är Handelsbankens 
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kultur. Han tror dock att det är skillnad hos sin tidigare arbetsgivare Danske Bank där 
styrning kom från högre led i organisationen. På Handelsbanken behövs inga uppdaterade 
rutiner då de traditionellt sätt är mer försiktiga än andra banker och om de är osäkra på 
grund av att det inte finns ett reviderat bokslut eller inte spelar egentligen ingen roll 
menar respondent 4.  
 
Det som avgör bankens förtroende är en individuell prövning samt relationen till kunden 
historiskt. Det innebär att företagaren i fråga har varit kund hos banken en längre tid. De 
tittar även på vilket intryck som ges samt att de tittar på historiskt kassaflödet i första 
hand vid kreditgivning. Förtroendet för siffrorna skulle minska om det inte var ett 
reviderat bokslut fastslår respondent 4 samtidigt som han påpekar än en gång att det inte 
påträffats hittills. Risken för att siffrorna är i oordning finns då det inte är reviderat 
bokslut.  
 
Respondent 4 tycker inte att det är bankens uppgift att rekommendera företag att anlita 
alternativt avskaffa revision. Men han kan tänka sig att företagarna själva vill ha reviderat 
bokslut för att kunna visa upp vad de har gjort och på så vis få en bekräftelse på att de 
gjort något bra. Han påpekar även att andra intressenter kan vara intresserade av att se ett 
reviderat bokslut, så som kunder och leverantörer, då räknar han även in banken som en 
leverantör. Han säger dock att det kan vara bättre att småföretagarna lägger pengarna på 
konsulting istället.  
 
Om en småföretagare kontakta Handelsbanken i Borås och frågar om finansiering så 
behöver de ett bokslut som är reviderat enligt respondent 4. Om deras ärende istället 
berör att öppna ett konto hos banken går de på personen i fråga och om de tror på dennes 
affärsidé.   
 
Handelsbanken kommer således aldrig att ändra sina rutiner där de kräver reviderat 
bokslut utan det kommer alltid vara en individuell bedömning. Det är förtroendet för 
bolagets siffror som påverkas utan ett reviderat bokslut inte förtroendet för själva bolaget 
och dess ledning eller ägare. Om respondent 4 inte har ett förtroende för siffrorna 
kommer han begära ett reviderat bokslut men om det inte fanns ett förtroende för bolaget 
i sig från början blir det ändå ett nej till finansiering.  
 
Konsekvenserna för de små bolagen är att de får göra ett reviderat bokslut ändå vilket han 
inte anser är så förfärligt. Han anser ändå att det är bra att avskaffandet av revisions-
plikten genomfördes för små bolag då det finns bolag utan krediter som det är en onödig 
kostnad för. Han ser hellre att företagen lägger pengarna på bra konsulting som sköter 
företagets ekonomi även om han anser att en revisor slår högre. Men en konsult gör att 
det blir mer strukturerat vilket som förenklar bankens arbete.  
 
Respondent 4 kan inte ge några siffror på hur många av deras kunder som hamnar inom 
ramen för små bolag som får avskaffa revisionen men han upplever att det är många dock 
finns det ingen statistik som styrker detta.  
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4.3.3.2 Intervju med respondent 5 
Respondent 5 är bankchef på Danske Bank i Borås. Han har cirka 20 års erfarenhet av 
kvalificerat och komplicerad kreditgivning.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
Danske bank har inte ändrat sina instruktioner på grund av förändringen av 
revisionsplikten. Respondent 5 har därför inte heller märkt varken positiva eller negativa 
aspekter i sitt arbete efter avskaffandet då nästan alla av deras kunder gör, som 
respondent 5 uttrycker det, ett riktigt bokslut.  
 
Danske bank rekommenderar alltid små bolag att anlita en revisor. Respondent 5 
uttrycker vidare att det är mycket ovanligt att företag valt att avskaffa revisionen och att 
det endast förekommer vid mycket begränsad kreditgivning.  
 
Respondent 5 uppger att deras förtroende för de bolag som valt att avskaffa revisionen 
minskar eftersom en opartisk part då inte granskar och verifierar resultat- samt 
balansposterna. Danske Banks bedömning påverkas negativt om företaget inte har ett 
reviderat bokslut vid ett eventuellt lån.  
 

4.3.3.3 Intervju med respondent 6 
Respondent 6 är kontorschef på SEB Borås med drygt 25 års arbetslivserfarenhet av 
kreditgivning.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten 
SEB:s instruktioner har inte förändrats vid utlåning för små bolag efter avskaffandet av 
revisionsplikten. De använder sig av samma krav på företaget i fråga om att lämna 
underlag för kreditbedömning på samma sätt som de gjorde tidigare.  
 
Respondent 6 har fram till nu inte märkt någon större förändring i sitt arbete efter att 
avskaffandet genomfördes. Han lyfter fram det som positivt att det är en besparing för de 
bolag som har en väldigt enkel struktur. 
 
SEB rekommenderar i de flesta fall att små bolag anlitar en revisor alternativt en person 
med motsvarande kompetens. Men han påpekar även att det är beroende på 
verksamhetens art och komplexitet samt företagens egen kompetens.  
 
I dagsläget är det väldigt få som valt att avskaffa revisionen. De bolag som har valt att 
avskaffa revisionen har varit bolag med en begränsad verksamhet. Det är däremot många 
nystartade bolag som saknar revision idag men då föreligger oftast att de inte är i behov 
av till exempel krediter.  
 
Förtroendet för ett bolag som inte anlitar en revisor behöver inte påverkas negativt. Allt 
bygger på förtroende och att företaget har den kompetens som passar till bolaget. Det kan 
vara i form av en redovisningskonsult alternativt att man besitter kompetensen själv som 
företagare. Vid ett eventuellt lån hos SEB ställs alltid krav på underlaget som de får ta del 
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av. Förtroendet är det viktiga för SEB, att de kan förlita sig på de underlag de får för en 
kreditbedömning. 
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5 Analys  
I detta kapitel kommer studiens empiriska material analyseras i förhållande 
till den teoretiska referensramen. Kapitlet delas in i tre delar, inledningsvis 
kommer två mikroanalyser av enkätsvaren samt intervjuerna presenteras 
och slutligen redogörs en makroanalys. 

5.1 Mikroanalys av enkätsvaren 
Majoriteten av de respondenter som svarat på enkäten har valt att inte avskaffa 
revisionen. Detta bör beaktas genomgående i analysen av enkätens svar i och med att det 
endast är tre av 21 respondenter som i dagsläget kan se den verkliga effekten genom sitt 
eget företag.  
 
Utifrån svaren på fråga fyra som behandlar vilka fördelar som avskaffandet av revisions-
plikten medför kan det konstateras att kostnaden och möjligheten till att spara pengar är 
det som nämns flitigast. Att minska kostnaden för småföretagarna var ett av de största 
målen med avskaffandet av revisionsplikten för små bolag (SOU 2008:32). Det finns 
dock en respondent som inte kan se några fördelar alls med avskaffandet samt en 
respondent som tror att minskade kostnader möjligtvis kan vara en fördel, men att nya 
administrativa uppgifter skulle uppstå och med det förloras den ekonomiska vinst som 
företaget skulle kunna fått. En annan aspekt som nämns är möjligheten till att själv få 
välja vilka tjänster som företaget betalar för. Detta var också något som eftersträvades när 
reformen genomfördes (SOU 2008:32).  
 
Frågan som behandlar vilka negativa effekter avskaffandet har medfört, lämnas 
obesvarad av nästan hälften av respondenterna. En av respondenterna nämner att han/hon 
inte har avskaffat revisionen, men kan tänka sig att skatteverket är mer noggranna i sin 
granskning för de som har avskaffat revisionen samt att långivare kan komma att kräva 
kompletterande uppgifter i vissa ärenden. Att redovisningen granskas av tredje part och 
möjligheten att använda sig av revisorns kompetens anges som en fördel av en 
respondent. Samme respondent tror att små företag som tappar kontrollen snabbt kan 
komma att hamna i problem. Detta kan jämföras med resultaten som Chung och 
Narasimhan (2001) kom fram till, att nyttan med att använda sig av revisor är tillräckligt 
stor för att försvara kostnaden som granskningen medför. 
 
Av enkäten kunde konstateras att många av respondenterna trodde att det kunde uppstå 
problem med kreditgivare eller skatteverket om företaget avskaffade revisionen. En 
respondent uppgav att han/hon hade fått höra från sin bank att det var bra att företaget 
valt att behålla revisionen. Detta är i samma linje som Lennox och Pittman (2011) 
kommer fram till i sin studie, att de som väljer att fortsätta med revision trots att den har 
frivilliglagts inger ett större förtroende som kredittagare. 

5.2 Mikroanalys av intervjuer 
Intervjurespondenterna upplever att det inte är en stor del av de berörda företagen som 
valt att avskaffa revisionen. Respondenterna 1, 2 och 6 har däremot sett en ökad andel 
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nystartade bolag som väljer bort revisionen. Respondent 6 anger att det i dessa fall 
handlar om företag som inte är i behov av krediter. Respondenterna från 
revisionsbyråerna är eniga om att revisorer har en påverkan då de individuellt kan välja 
om de vill rekommendera ett bolag att tillämpa revisionstjänsten eller inte. 
Respondenterna 3 och 4 är de enda som uppger att de inte anser sig ha rätten eller 
behovet av att varken rekommendera eller avråda småföretagare från att slopa revisionen. 
Respondent 1 och 2 är överens om att deras bedömning skiljer sig från fall till fall. Det är 
mer än de tre gränsvärdena som avgör företagets behov av revision. Respondent 1 och 2 
lyfter fram samma problematik som Collis (2010). Collis (2010) ifrågasatte om 
omsättningens storlek kan vara en tillräckligt stor faktor för att avgöra om ett företag bör 
frångå revisionsplikten eller inte. 
 
Gränsvärdena för att ett företag skall vara tvungen att upprätta ett reviderat bokslut i 
Sverige innebär att man uppfyller minst två av följande tre kriterier: fler än tre anställda, 
mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre miljoner kronor i 
nettoomsättning (Regeringskansliet, 2010). Respondenterna 1 och 2 som representerar 
revisionsbyråerna är överens om att dagens gränser ligger på en bra nivå samtidigt som 
de samt respondent 3 påtalar för en höjning i framtiden. De tre sistnämnda 
respondenterna var skeptiska till de påtänkta gränserna där omsättningen skulle ligga på 
83 miljoner kronor då de såg negativt på att merparten av de svenska bolagen då skulle 
falla inom ramen för avskaffandet av revisionsplikten.  

5.2.1 Konsekvenser 
Respondenterna från intervjuerna uppger att de inte har ändrat sitt arbetssätt efter 
avskaffandet av revisionsplikten genomfördes med ett undantag hos respondent 3. 
Skatteverket har fått ett nytt instrument som respondent 3 benämner som 
bokföringskontroll. Skatteverkets negativa inställning till den nya reformen var troligtvis 
nödvändig för att det nya effektiva elementet skulle framtas men deras inställning i 
dagsläget har förändrats (personlig kontakt, respondent 3). Innan avskaffandet av 
revisionsplikten genomfördes 2010 varnades det för att revisionsbyråernas arbetsmängd 
skulle gå ner i volym (SOU 2008:32) men det är ingenting som respondent 1 eller 2 ser i 
någon stor utsträckning eller som ett problem. Efter avskaffandet av revisionsplikten har 
dock en del av arbetsbördan förflyttat sig från revisionen till redovisningsavdelningen. På 
respondent 2:s arbetsplats har det lett till att personalstyrkan har ökat på 
redovisningsenheten och att gränserna mellan avdelningarna har blivit tydligare. 
 
Respondent 1 menar att den största konsekvensen för småföretagare som valt att avskaffa 
revisionsplikten är att det kan uppstå felaktigheter i deras årsredovisning. Respondent 2 
står i samma linje då han anger att företagens kvalitetssäkring uteblir vid avsaknaden av 
revision vilket som även Adélii och Engerstedt (2010) påtalar i sin artikel. Respondent 1 
och 2:s farhågor bekräftas av Collis, Jarvis och Skerratt (2004) som anger att revisionen 
kan behövas i små bolag i syfte av den interna kontrollen som bidrar till minskad risk av 
materiella fel i företaget. Revisorerna får i de flesta fall rätta till fel som 
redovisningskonsulter har begått. En problematik är att företagen oftast enbart har 
kontakt med den anlitade konsulten och därför går miste om den information som belyser 
de fel som konsulten har utfört. Detta är en anledning till varför vissa företag ser 
revisionen som en onödig kontrollant (personlig kontakt, respondent 2).  
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Ett argument för att avskaffa revisionsplikten var att minska kostnaderna för 
småföretagarna (SOU 2008:32) vilket även respondent 6 ser som positivt för de företag 
som har en enkel struktur och därför i dennes mening inte är i behov av ett reviderat 
bokslut. Respondent 2 belyser ett intressant argument i frågan om kostnad. Hur stor blir 
kostnaden för ett företaget om det efter exempelvis fem års verksamhet utan reviderad 
revision expanderar över gränserna för vad som räknas som litet bolag och därför enligt 
lag krävs anlita en revisor? Respondent 2 menar att det kommer bli tidskrävande och dyrt 
för företaget då revisorn måste gå flera år bakåt i redovisningen för att säkra kvaliteten. 
En revision kan ses som en investering som håller företaget i bra skick (personlig 
kontakt, respondent 2).   

5.2.2 Förtroende 
Förtroende är ett brett begrepp som kan delas in i två grupper, där personligt förtroende 
och förtroende för systemet är två indelningar som kan göras. Det ska lyftas fram att 
dessa två grupper ofta är beroende av och påverkar varandra (Busco, Riccaboni & 
Scapens, 2006). Inom redovisning så anses en revisor vara legitimerande (Power, 1994) 
vilket inger förtroende för den legitimerade personens beslut17. Respondent 4 anser att 
förtroendet för ett företags siffror minskar om företaget valt att inte anlita en revisor. 
Samtidigt anger respondent 4 att en individuell prövning alltid genomförs och att en kund 
med en långvarig relation med banken höjer förtroendet för företaget. Tidigare nämnda 
respondentens slutsats blir att om ett företag ansöker om finansiering krävs det att 
bokslutet är reviderat för att få finansieringen beviljad. Respondent 5 är inne på samma 
tankesätt då han anger att banken alltid rekommenderar små bolag att anlita en revisor. 
Vid en ansökan om finansiering påverkas banken negativt av ett företag som valt att inte 
upprätta ett reviderat bokslut då bankens förtroende minskar för bolaget. Det beror på att 
en granskning av en opartisk part uteblir (mejlintervju, respondent 5).  
 
Respondent 6 är mer försiktig och vill inte generalisera samtliga företag som valt att 
avskaffa revisionen. Istället uppmärksammas kravet på att företaget förfogar över rätt 
kompetens för bolagets redovisning (mejlintervju, respondent 6). Respondent 6 uppger att 
banken i stor omfattning rekommenderar små bolag att anlita en revisor eller en person 
som besitter motsvarande kompetens. Det genomförs även en individuell bedömning 
baserad på verksamhetens art och komplexitet i samförstånd med företagets interna 
kompetens (mejlintervju, respondent 6). Respondent 3 dementerar att deras förtroende för 
företag som väljer att avskaffa revisionen har förändrats. Däremot så anser respondent 3 
att det har betydelse vem som har utfört redovisningen.  
 
Respondent 1 samt 2 anger att de ofta får korrigera fel som redovisningskonsulter begår. 
En nackdel med att revisionsplikten har avskaffats är att felen inte kommer uppmärk-
sammas (personlig kontakt, respondent 1 & 2). En aspekt som respondent 1 exemplifierar 
som en anledning till att småföretagare väljer att inte avskaffa revisionen är för att 
företagen inte vill bli extra granskade av skatteverket. Respondent 3 slår däremot mot det 
argumentet då han fastställer att bolag som väljer att inte avskaffa revisionen blir hårdare 
granskade än de som väljer att ha kvar revision som tilläggstjänst. Respondent 3 medger 

                                                
17 http://www.ne.se/lang/legitimation/239202 2012-05-02 
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dock att skatteverket är extra intresserade av nystartade företag som väljer att inte 
tillämpa en revisor.  

5.2.3 Intressenternas syn på att revisionsplikten avskaffats 
Respondent 3 anser att det är bra att revisionsplikten avskaffades då det är positivt att 
företagen själva får välja vilka tjänster de ska betala för. Respondent 1, 2, 4 och 6 är inne 
på samma linje då de ser kostnadsbesparingarna som fördelar för de små bolag utan 
krediter som inte är i behov av revision. Vad respondent 5 tycker i frågan är oklart men 
han uppger att av kunderna på den bank där han är verksam förekommer det endast att 
företag med mycket begränsad kreditgivning har avskaffat revisionen och han 
rekommenderar alla att tillämpa tjänsten.  
 
Vad bankerna anser om avskaffandet av revisionsplikten har varit väldigt otydligt för 
respondent 1 och 2. De båda har bjudit in och diskuterat den nya reformen med 
representanter från bankbranschen. Respondent 2 har fått bekräftelse på att banken har 
förtroende för den revisionsbyrå där han arbetar även då det handlar om konsulttjänster. 
Respondent 2 har dock en bestämd känsla av att bankerna helst ser att småföretagare i 
Sverige fortsätter att revidera redovisningen trots att lagen inte kräver det. Respondent 1 
är inne på samma tankesätt som respondent 2 då han tror att det är av betydande vikt vem 
som står bakom redovisningen. Om redovisningskonsulten har ett gott rykte i banken 
sedan tidigare anser respondent 1 att bankerna kommer lägga mindre fokus på sin 
granskning. Detta resonemang bekräftar respondent 4 då han påtalar att en bra konsult 
gör redovisningen mer strukturerad vilket förenklar för banken samt vikten vid historisk 
kontakt med banken lyfts fram.  
 
Nedan har tabell 3 framtagits för att illustrera de viktigaste punkterna som lyfts fram i 
den teoretiska referensramen med de svar som empirin har åstadkommit. Indelning har 
skett för varje begrepp samt med ett konkret svar från varje respondent. Den första frågan 
är framtagen för att uppmärksamma att intervjuerna har genomförts på två olika sätt 
vilket kan påverka omfattningen av åsikter och insamlat material. De nästkommande tre 
frågorna är inledningsfrågor som ger en demografisk bild av respondenterna. Frågorna 
som behandlas berör respondenternas bransch, arbetslivserfarenhet samt arbetstitel. Det 
ger en djupare förståelse för hur respondentens bakgrund kan påverka svaren i de 
följande fyra frågorna. Arbetslivserfarenheten mellan respondenterna ligger mellan 5.5 
och 27 år. Hälften av de intervjuade personerna har minst 20 års erfarenhet inom sin 
bransch medan andra hälften har tio års arbetslivserfarenhet eller mindre från sin aktuella 
bransch.  
 
Frågan som berör hur vanligt det är att företag har valt att avskaffa revisionsplikten 
beskriver inga exakta siffror. I dagsläget har inte någon av respondenternas företag tagit 
fram statistik på detta utan det är en individuell uppskattning som presenteras. För att få 
klarhet i hur småbolagens intressenter har påverkats av avskaffandet av revisionsplikten 
lyfts frågan om konsekvenser i yrket. Mönstret från svaren belyser att det inte har varit 
stora skillnader för aktörerna inom de olika branscherna.  
 
När respondenterna besvarar frågan om konsekvenser som påverkar småföretagarna som 
avskaffat revisionsplikten anger respondenterna varierade utfall av konsekvenser. 
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Respondent 1 trycker på risken för att fel i företags årsredovisning uppstår samtidigt som 
respondent 2 lyfter fram avsaknaden av kvalitetssäkring. Respondent 2 tar även upp det 
kostsamma bakslag som kan bli följden av att ett bolag växer över gränsvärdena för små 
bolag och tvingas tillämpa revison i verksamheten ett antal år efter dess start. Respondent 
3 belyser de positiva konsekvenserna som bokföringskontrollen fört med sig. 
Respondenterna 4 och 5 är mer negativt inställda till vilka konsekvenserna blir. 
Respondent 4 påtalar att om ett småbolag vill ha finansiering från banken krävs ett 
reviderat bokslut medan respondent 5 anger att det bedöms som negativt då företag valt 
att inte ha reviderat bokslut. 
 
Sista frågan som behandlas i tabell 3 berör respondenternas förtroende för små bolag som 
valt att avskaffa revisionen. Respondent 3 anger att förtroendet inte minskat men att det 
är av betydande vikt vem som har utför redovisningen åt företaget. Respondent 4 är 
hårdare i sin gränsdragning då han anger förtroendet för ett företags siffror sjunker då de 
inte är reviderade. Respondent 5 är inne på samma spår som respondent 4 då han 
klarlägger att förtroendet för ett bolag utan revision minskar. Respondent 6 tycker att det 
är kompetensen som avgör om förtroendet ska påverkas eller inte. Frågan ställdes inte till 
respondent 1 och 2 då de är delaktiga aktörer som kan hjälpa till att bygga upp företagens 
förtroende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

Tabell 5.1 

Respondent 1 2 3 4 5 6 
Typ av intervju Personlig Personlig Personlig Personlig Mejl Mejl 

Bransch Revision Revision Skatteverket Bank Bank Bank 

Antal år i yrket 27 år 10 år 6 år 5,5 år 20 år 25 år 
Arbetstitel Godkänd 

revisor & 
delägare 

Godkänd 
revisor 

Sektionschef Kund-
ansvarig på 

företags-
sidan 

Bankchef Kontors-
chef 

Uppfattning 
kring hur 
vanligt 
avskaffandet är 

30 % av 
berörda 
kunder. 

10 kunder av 
totalt 60. 

Ingen 
uppfattning, 
har ej tagit 
fram någon 

statistik. 

Har inte 
påträffat 

någon som 
har 

avskaffat. 

Nästan 
ingen av 

deras 
kunder. 

Väldigt få 
av deras 
kunder. 

Konsekvenser i 
yrket 

Kombi-
uppdrag gör 

att de behåller 
sina kunder 

inom firman. 

Arbets-
uppgifterna 

är 
oförändrade. 

Tydligare 
uppdelning 

mellan 
revision och 
redovisning, 
redovisnings

enheten 
växer. 

Bokförings-
kontroller. 

Tror att mer 
resurser 
kommer 
läggas på 

bokförings-
kontrollerna i 

framtiden. 

Instruktion-
erna vid 

utlåning har 
inte 

förändrats. 
Det beror 

på att de ser 
sig som en 
relations-

bank. 

Instruktion-
erna vid 

utlåning har 
inte 

förändrats. 

Instruktion-
erna vid 

utlåning har 
inte 

förändrats. 

Konsekvenser 
för små-
företagare 

Fel i års-
redovisning  
leder till att 
fel resultat 

presenteras. 
Fördel i 

konkurrens-
situation att 

behålla 
revision. 

Avsaknad av 
kvalitets-

försäkring. 
Kostsamt 

om företaget 
växer över 
gränserna 
och måste 
tillämpa 
revision. 

Bokförings-
kontroller 

under 
löpande 

räkenskapsår 

Om 
företaget 

ansöker om 
finansiering 
kommer ett 

reviderat 
bokslut att 

krävas. 

Bedömning
en av 

företaget 
påverkas 

negativt om 
företaget 
inte har 
revision. 

Har inte 
angett 
några 

konsekven-
ser. 

Förtroende X X Förtroendet 
har inte 

förändrats. 
Däremot är 

det av 
betydelse 
vem som 

utför 
redovisning-

en. 

Förtroendet 
för bolagets 

siffror 
påverkas 
negativt 

utan 
revision. 

  

Förtroendet 
för bolag 

utan 
revision 
minskar.  

Då det inte 
finns en 
opartisk 

granskning. 

För-
troendet 
behöver 

inte 
påverkas 
negativt 

utan 
revision. 

Kompetens 
avgör. 
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5.3 Makroanalys 
Konsekvenserna en förändring kan medföra är inte alltid tydliga från början (Bowerman, 
1998). Ur småföretagarnas synvinkel framställs osäkerheten kring hur en avskaffad 
revision påverkar skatteverket och kreditgivare. Samtidigt som flertalet nämner minskade 
kostnader som den största fördelen med att avskaffa revisionen (se bilaga 8). Skatteverket 
som från början verkat negativa till reformen tycks ha ändrat inställning till följd av 
bokföringskontrollerna som de numera har möjlighet att utföra (personlig kontakt, 
respondent 3). Att efterfrågan på revisionstjänster skulle minska var något som 
diskuterades redan i statens utredning (SOU 2008:32), men revisorerna har inte upplevt 
någon större skillnad. En del kunder avskaffat revisionen, men vissa har då valt att nyttja 
andra redovisningstjänster istället (personlig kontakt, respondent 1 och 2).  
 
En förändring som bygger på uppsatta mål eller ett visst syfte har ett teologiskt 
förhållningssätt (Van de Ven & Poole, 1995). Målet med reformen var att minska 
revisionskostnaderna för småföretagare, företagen ska själva kunna välja vilka tjänster de 
vill betala för samt att Sverige ska bli ett land där det är enkelt att driva och starta företag 
(SOU 2008:32). En förändring i en stor organisation kräver ett flertal handlingar både 
inom organisationen och externt till organisationen (Fligstein, 1991). Utifrån det 
empiriska materialet kan utläsas att det är få företag som valt att agera genom att avskaffa 
revisonen. Bankerna har inte stött på några som har avskaffat revisionsplikten och har 
inte ändrat sina instruktioner för utlåning till företag. Detta borde innebära att 
tillvägagångssättet vid utlåning är anpassat till att samtliga små bolag har revisionsplikt. 
Modellen nedan är en egen omarbetning och förenkling av Laughlin och Pallots (1998) 
modell.  
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Figur 5.1, egen omarbetning av Laughlin och Pallots (1998) modell  
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Avskaffandet av revisionsplikten 
för små bolag. 

 

Förväntningar från 
småföretagare 

 
Minskade kostnader för 

revision 

Reformens mål 
 

Minskade kostnader för 
små bolag och att det 

 ska vara enkelt att starta 
bolag i Sverige 

Förväntningar från 
revisorerna 

 
Minskad efterfrågan på 

revisionstjänster 

Implementeringsbarriärer 
 

Skatteverket 
 

Kreditinstitut 

Resultat av reformen 
 

Valmöjlighet för små bolag av 
enklare struktur 

 
Ingen större skillnad ännu för 
revisorer, men vad händer när 

nystartade företag som ej använt 
revisor blir ”för stora" och måste 

revideras? 
 

Nytt instrument för skatteverket, 
bokföringskontroller 

 
Bankernas ställning till icke 

reviderad redovisning är negativ 
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Förväntningarna från småföretagarna grundar sig i svaren på enkäten, majoriteten hade 
inte avskaffat revisionen men många anger kostnaden som den främsta fördelen (bilaga 
8). Vad målen för avregleringen var kan utläsas i utredningen som gjordes och där anges 
också en av konsekvenserna till avskaffandet att det skulle kunna bli en minskad 
efterfrågan på revisionstjänster (SOU 2008:32). Skatteverket ligger som 
implementeringsbarriär eftersom de till en början var negativt inställda till reformen 
(personlig kontakt, respondent 3). Bankerna är också en form av implementeringsbarriär 
eftersom flera av respondenterna på enkäten nämner att de tror att det skulle kunna uppstå 
problem med långivare och skatteverket om revisionen avskaffas. En respondent nämner 
till och med att hans/hennes bank tycker det var bra att revisonen inte hade avskaffats 
(bilaga 8).  
 
I textrutan längst ned i figur 5.1 presenteras de viktigaste resultaten av reformen. Där 
nämns valmöjligheten för småföretagare som ett av resultaten. Då det i dagsläget inte är 
en särskilt stor del (baserat på enkätsvaren samt intervjuerna) som har valt att avskaffa 
revisionen så lyfts valmöjligheten fram som den bästa beskrivningen av resultatet för 
småföretagare.   
 
Respondent 1 och 2 ansåg inte att avskaffandet än så länge hade medfört betydande 
skillnader. Detta för att kunderna i många fall finns kvar inom byrån men utnyttjar andra 
tjänster (personlig kontakt, respondent 1). Respondent 2 belyser att antalet nystartade 
bolag som har tagit kontakt med honom har minskat. Det är också respondent 2 som 
lyfter problematiken som kan komma att uppstå ännu längre fram i tiden. Hur ska 
revisorerna agera när ett bolag har växt till den storlek att det krävs att en revisor granskar 
bolaget men har under de första åren inte haft någon revisor (personlig kontakt, 
respondent 2). Denna problematik omnämns inte i statens utredning (SOU 2008:32). 
 
Efter intervjun med respondent 3 uppfattas skatteverket mer positiva till reformen, 
mycket beroende på att de fick ett instrument som de kunde arbeta med och som än så 
länge verkar fungera tillfredsställande. Det var kanske tack vare den kritiska inställningen 
som skatteverket hade från början som gjorde att bokföringskontroller infördes (personlig 
kontakt, respondent 3).   
 
Bankerna säger sig inte ha stött på problemet i särskilt stor utsträckning ännu. 
Respondent 4 och 5 säger att ett bolag som vill ha finansiering måste kunna visa en 
reviderad redovisning. Detta för att förtroendet för siffrorna minskar om redovisningen 
inte är reviderad (personlig kontakt, respondent 4). Respondent 6 är lite mer försiktig i 
sitt uttalande och säger att de rekommenderar bolag att använda sig av en revisor eller 
någon med motsvarande kompetens. Respondent 4 och 6 säger båda att förtroendet för 
själva bolaget inte behöver minska till följd av en icke reviderad redovisning, däremot 
anser respondent 5 att så är fallet eftersom redovisningen då inte längre granskas av en 
utomstående part. Sammanfattningsvis så bör ett bolag som vill införskaffa en kredit 
behålla revisionen (personlig kontakt, respondent 4 och mejlintervju, respondent 5 & 6.) 
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras. 
Svaren delas in efter de två frågor som studien behandlar.  

6.1 Besvarande av frågeställning 
I det första kapitlet presenteras studiens syfte, vilket är att undersöka konsekvenserna 
som avskaffandet av revisionsplikten har medfört. För att besvara frågeställningen har vi 
varit i kontakt med två revisorer, tre banker, en representant från skatteverket samt 
småföretagare. Vad som först och främst kan konstateras är att reformen inte tycks fått 
stort genomslag. Med detta åsyftas att andelen som har valt att avskaffa revisionen 
uppfattas som ganska liten. Detta bekräftas både genom enkätsvaren samt intervjuerna.  
 
Vilka konsekvenser upplever småföretagare till följd av avskaffandet av revisions-
plikten? 
Av de 21 småföretagare som besvarade vår enkät var det endast tre stycken som valt att 
avskaffa revisionen. På frågan angående vilka positiva effekter de tror att ett avskaffande 
skulle leda till var besparingen på kostnaden ett återkommande begrepp. Vad vi erfar är 
det endast företag bestående av enklare struktur utan behov av kreditsökning som kan 
fortsätta verka obehindrat på marknaden utan en reviderad redovisning. Det innebär att 
det är en liten andel av de små bolagen i Sverige som kan ta del av den nya reformen med 
endast positivt utfall. Hos dessa bolag kan målet med reformen uppnås då kostnaden för 
revisionen sparas in. 
 
Konsekvenser som småföretagarna benämner är oro för att det kan bli problem för dem 
att få ansökan om lån accepterad av låneinstituten. En av småföretagarna angav att 
dennes bank uttryckligen sagt åt företagaren att reviderat bokslut behövdes för dennes 
företag trots att den befinner sig inom ramarna för små bolag där revisionsplikten nu är 
slopad. En rädsla för att fel i redovisningen ska leda till förödande konsekvenser då felen 
upptäcks försent är också en oro som en respondent belyser.  
 
Vilka konsekvenser upplever skatteverket, banker samt revisorer till följd av 
avskaffandet av revisionsplikten?  
Bankerna anser att de inte upplevt några direkta konsekvenser till följd av avskaffandet 
av revisionsplikten än. De har däremot märkt liksom de andra intressenterna vi talat med 
att flertalet nystartade bolag väljer att inte tillämpa revision i första steget. Bankerna 
trycker på att de själva inte har ändrat sina instruktioner överhuvudtaget efter reformen 
genomfördes. Om en kreditgivning ska ske så krävs i de flesta fall ett reviderat bokslut 
från deras sida. Konsekvenser som bankerna anger kan komma att uppstå är fel i företags 
redovisningar.  
 
Revisorerna har märkt att en mindre andel av deras kunder har valt att avskaffa 
revisionen vilket är en konsekvens av den nya reformen. De anger även att det ofta är ett 
beslut som fattas på deras egna rekommendationer. Den största konsekvensen för 
revisorerna blir således att de måste vara tydligare mot sina kunder för att belysa vilka 
fördelar revisionen medför och vad deras tjänster innebär i praktiken. Revisorerna har 
även märkt att deras redovisningssida får allt fler uppdrag vilket kommer leda till att 
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bemanningen på redovisningsenheterna förväntas öka. Revisorerna är positiva till den 
nya reformen och ser inte att minskningen av kunder är en negativ konsekvens för dem. 
Revisorerna belyser oron för att den betydande andel fel som de finner i dagens 
redovisningar inte kommer upptäckas då revision inte genomförs.  
 
Även skatteverket är positiv till reformen idag. Det nya instrumentet, bokförings-
kontroller har tagits emot positivt. En konsekvens de ser efter reformens genomslag är att 
de idag känner sig som en tillgång för företagen istället för ett eventuellt hot. Skatteverket 
uppskattar att de får ha en dialog med företagen under räkenskapsårens gång istället för 
att rätta fel som upptagas vid räkenskapsårets slut.  
 
Intressenterna trycker på att det kan vara för tidigt att se de riktiga konsekvenserna som 
avskaffandet kan leda till efter att reformen verkat i några år.  
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7 Kritisk reflektion 
I detta kapitel kommer det föras en diskussion med våra egna tankar kring 
resultatet av studien. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Diskussion 
Revisionsplikten för små bolag avskaffades 1 november 2010 i Sverige. Efter studiens 
genomförande ställer vi oss dock frågande till huruvida reformen har fått 
genomslagskraft eller inte? 
 

• En förändring i en stor organisation kräver handlingar både internt och externt till 
organisationen för att förändringen skall ske. 

• Konsekvenserna till en reform är svåra att förutspå. 
• Revision ger legitimering och påverkar förtroendet för bolaget. 
• En reform som det saknas klarhet i kan leda till att förvirring uppstår och att 

reformen därför kan upplevas som paradox.  
 
Först och främst tycks det inte vara särskilt stor andel av de små företagen som valt att 
avskaffa revisionen idag. För det andra upplever vi att externa intressenter till bolagen 
inte upplevt förändringen särskilt tydligt. Våra undersökningar tyder på att bankerna inte 
har ändrat sina instruktioner och tycks i de flesta fall kräva reviderad redovisning vid 
finansiering. Detta anser vi förhindrar att reformen får större utslag. Då de berörda 
aktörerna inte har agerat efter statens önskemål är en konsekvens att förändringen inte 
fått önskat genomslag. Ett av målen som staten hade med avregleringen var att det skall 
bli enklare att starta företag i Sverige, men frågan är då om det har förenklats? Är 
reformen tillräckligt välanpassad för samtliga parter?  
 
Uppfattningen vi har är att det framförallt är bolag av enklare struktur som inte behöver 
hjälp med finansiering som har störst nytta av att avskaffa revisionen. Då andra bolag 
som kan komma att behöva hjälp med finansiering troligtvis kommer behöva revidera sin 
redovisning trots allt. Bankernas kritiska inställning till oreviderad redovisning anser vi är 
en barriär för att fler småföretagare skall välja att avskaffa revisionen. Ett av målen med 
avregleringen var att det skall vara enkelt att driva företag i Sverige och att minska 
administrativa kostnader. Vi anser inte att de målen uppfylls fullt ut, då det endast är 
bolag av enklare struktur som inte är i behov av finansiering utifrån som får den positiva 
effekten av minskad kostnad genom avskaffandet av revisionen. Är det ett företag som 
har som mål att växa och då är i behov av extern finansiering anser vi att avregleringen 
inte förenklat för företagarna samt att kostnaden för revision kommer kvarstå.  
 
Ett komplement till revisionen som troligtvis kommer användas i allt större utsträckning 
är redovisningskonsulter. Fördelen med redovisningskonsulter är enligt oss att företag 
kan hyra in den kompetens som inte finns internt i bolaget. En nackdel som revisorerna, 
som vi har haft kontakt med, lyfte fram är att konsulterna ofta inte håller den önskade 
kvaliteten då fel ofta uppstår. Ett annat problem som vi ser med detta är att 
småföretagarna oftast inte får reda på de fel som deras inhyrda konsult begår. Det är en 
nackdel då småföretagarna inte vet vilken kvalitet det är de betalar för. Det kan få 
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konsekvenser för de bolag som väljer att avskaffa revisionen då felen inte kommer 
påträffas längre. Vi upplever inte att utredningen berört denna problematik i tillräckligt 
stor utsträckning och vi ställer oss frågande till om det i reformen har tagits ställning till 
denna problematik.  
 
Hur kommer det att bli om ett nystartat bolag, som har valt att inte ha en revisor från 
början, växer till den storlek då de måste granskas av en revisor? Troligtvis kommer 
kostnaden bli mycket hög för ett bolag av denna karaktär. Det beror på att revisorn 
förmodligen kommer behöva gå tillbaka längre i tiden vilket skulle ta mycket längre tid 
än en revision där revisorn varit med från början. Vi ställer oss frågande till om den 
tidigare insparade kostnaden blir likvärdig eller till och med mindre om bolaget längre 
fram i tiden behöver börja revidera sin redovisning. Därmed undrar vi om den kostnaden 
kommer bli högre vid en klumpsumma än för de bolag som väljer att tillämpa revisionen 
från starten? 
 
Vi tror att revisorernas image kommer att förändras i och med slopandet av 
revisionsplikten. Den tanken grundar vi i att revisorerna nu inte tvingar sig på företag 
som faktiskt inte behöver eller vill ha revison idag. Revisorerna har själva medgivit att de 
upplevt en negativ inställning till deras arbete från små bolag tidigare även om de flesta 
sägs varit nöjda. Många småföretagare ser förmodligen endast kostnaden för revisorn och 
har inte förståelse för vad de faktiskt gör. 
 
Efter att ha genomfört studiens undersökningar ställer vi oss frågande till bankernas 
ansvar i den här frågan. Men är det verkligen bankerna som är orsaken till att reformen 
inte får genomslag eller är det statens utformning av reformen som brister? Reformen blir 
paradox då staten säger en sak angående behovet av reviderad redovisning medan 
intressenter på marknaden i detta fall kreditinstituten säger en annan. Vi anser att 
avskaffandet av revisionsplikten i dagsläget är en misslyckad reform då staten inte 
motverkat de konsekvenser som reformen lett till. Att tillsätta en utredning och 
genomföra en ny reform är en tidskrävande och kostsam process, kan det vara så att 
utredningen som gjordes inte var tillräckligt bra? Med tanke på dagens svaga respons på 
reformen anser vi att staten bör se över konsekvenserna för att finna åtgärder. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Vi vill belysa vetskapen om att reformen fortfarande ses som ny. Detta faktum leder fram 
till frågor kring om konsekvenserna har förändrats alternativt blivit fler då en längre 
period har passerat.  
 
Vi anser att det kan vara intressant att studera vidare hur förtroendet skiljer sig åt mellan 
en reviderad redovisning och en icke reviderad redovisning. Vi tror att det hade varit 
intressant att mäta skillnaden.  
 
För att lösa problemet som vi idag upplever med bankernas inställning till de företag som 
valt att avskaffa revisionen är ett förslag att undersöka möjliga kompromisser som kan 
begränsa detta. I dagsläget verkar det inte finnas ett steg mellan fullständigt reviderat 
bokslut och icke reviderat bokslut. Vi tror därför att en kompromiss kan vara i form av ett 
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intyg som bevisar att en revisor har kollat igenom redovisningen eller vissa delar utan att 
gräva på djupet. På så vis kan redovisningen bli legitimerad till en mindre kostnad 
samtidigt som bankerna får sin säkerhet som de eftersträvar.  
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8  Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervju med Johan Gabre, Företagsrevision 
Sjuhärad AB 

Emma: Ja, vi kan väl börja med första frågan helt enkelt. Vad har du för befattning idag? 
 
Johan: Ja då gör vi det. Ja, jag är godkänd revisor och delägare i det här företaget, 
Företagsrevision Sjuhärad AB. Jag har varit godkänd revisor sedan 1991 och började då 
jobba 1986 och på den tiden skulle man jobba i fem år praktik. Sen fick man ansöka om 
att bli revisor hos revisionsnämnden hette det inte då utan Kommerskollegium, 
revisionsnämnden heter det idag. Sen startade jag eget direkt då. 
 
Caroline: Var det detta du startade då eller? 
 
Johan: Njao inte riktigt denna regi utan jag startade ihop med Ingvar som jag hade innan 
något som heter Företagsrevision Sederlund AB. Sen körde vi det fram till för tre år sen 
ungefär då gick vi ihop kan man säga, vi gjorde ett generationsskifte då Ingvar klev åt 
sidan, han var lite äldre, och jag och en annan kollega i det bolaget startade upp den här 
verksamheten ihop med Maria Ullinger som kom ifrån den här byrån vi gick ihop med. 
 
Caroline: Jaha 
 
Johan: Så vi gick ihop med något som hette Sjuhäradsbygdens revision och så startade vi 
företagsrevision Sjuhärad AB istället. Så tog vi lite grann från båda namnen där så alla 
kunder skulle känna sig hemma. 
 
Emma: Ja 
 
Johan: Så det är tre år sen nu ungefär 
 
Caroline: mm 
 
Emma: Ja, okej 
 
Johan: Jag är ju även lite grann utav personalchef lite, ja det är väl inte så noga, jag är 
delägare, haha 
 
Emma: Vad modigt att starta upp så direkt så.. 
 
Johan: Ja det var det ju en lång historia som kanske inte alls hör hemma här. Haha kort 
sådär så var det en liten byrå jag började på men sen efter fyra år där så gick den in i en 
stor byrå och kände aldrig att det var min grej riktigt. Och min kollega som också var min 
chef från början kände också det att det här blir inte så efter ett år där så hoppade vi av 
och startade eget istället. 
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Caroline: Jaha. 
 
Johan: Så ja det var väl modigt, haha. 
 
Emma: Ja, det var ju ett bra beslut helt enkelt. 
 
Johan: Ja. Så jag vet knappt hur det är att vara anställd. 
 
Caroline: haha nej precis. 
 
Caroline: Eh, men då om vi går in på det med revisionsplikten då, har du märkt någon 
skillnad i ditt arbete, som har, hur har det påverkats, eller har det gjort det? 
 
Johan: Jag tycker inte att det har påverkats så mycket. Vi är ju en ganska stor byrå till 
antal vi är ju idag 23 personer. Varav tre sitter i Svenljunga och jobbar. Så vi är en stor 
byrå men vi är ingen storbyrå om man får kalla, ni förstår skillnaden där. 
 
Caroline: Ja  
 
Johan: Vilket som gör att vi har väldigt mycket kombiuppdrag. Där vi gör mycket. Vi har 
både redovisning, vi har bokslut, vi har revision och skattekoncentrationer, hmm, då har 
vi uppdraget här ändå. Om de då väljer bort revisionen eller inte så har det inte påverkat 
oss så jättemycket. Revisionsinsatsen i de här mindre, har varit rätt skönt att slippa i en 
del faktiskt får man säga så, så nej det har inte påverkat oss jättemycket, kan jag inte 
säga.  
 
Caroline: Nej. Eh, och då har du inte upplevt någon ökad eller minskad efterfråga heller 
då egentligen utav tjänsterna eller? 
 
Johan: Nej, jag tycker det har varit rätt sådär, nu har det varit rätt så lugn så att säga, viss 
efterfråga ökning har det vart den sista tiden men det går alltid upp och ner. Ibland är man 
inne i ett litet stim som det kommer väldigt mycket förfrågningar och där emellan kan det 
vara lite tunnare på det, men på sistone har det varit rätt bra tycker jag.  
 
Caroline: Så man vet inte egentligen om det har påverkats av just avskaffandet av 
revisionsplikten, utan.. 
 
Johan: Nej, nej det tycker jag inte, vi har inte fått en högre efterfrågan på de här nya 
tjänsterna som man har pratat så mycket om, det har vi inte, nae, det är väl något intyg 
man har skrivit men nae, ingenting extra på grund av revisionsplikten.  
 
Emma: Tror du att det kan bli om några år eller så?  
 
Johan: Jo det tror jag.   
 
Emma: Om det kan påverka, det är ju ganska nytt nu ändå. 
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Johan: Nu kanske vi hoppas på en fråga ni har längre ner där. 
 
Emma: Det är ingen fara. 
 
Johan: Tycker att den passar in här lite. 
 
Caroline: Ja. 
 
Johan: Det här med banker tycker jag, de har ju inte sagt ett ord. 
 
Caroline: Nej. 
 
Johan: Det har varit väldigt tyst från deras sida då, vi har frågat flera och haft de här på 
besök och jag har varit där och även i större grupper har vi frågat men nej de har inte haft 
några krav eller någonting, men det kan bli om de går på pumpen här några gånger och 
förlorar pengar i, där revisorn kanske skulle ha gjort något och agerat och de märker att 
ingen hände för det inte fanns någon revisor så tror jag kanske att det kan bli en ökad 
efterfråga på dem revisionsinsatserna, punktinsatserna, om någon frågar efter vårt jobb, 
inte totala revisionen då alltså utan mer kanske ett intyg eller någon del-revision av 
varulager eller sådär.  
 
Emma: Mm, ähm, är det en stor andel av era kunder som berörs av avskaffandet? Hur ser 
det ut i företagen ni har hand om? 
 
Johan: Jaa, jag satt och tittade lite på det innan ni kom här nu men vi har inte haft någon 
fullständig statistik eller så men säg någonstans mellan 25-30 procent av våra kunder tror 
jag kanske omfattades av, som ligger under gränsen. 30 procent är det kanske. Av dom 
sen som valt att hoppa av tror jag är 30 procent av dom. 
 
Emma: Jaha okej. 
 
Johan: Så det är inget massavhopp. 
 
Emma: Nej det är det ju verkligen inte. 
 
Caroline: Det har vi också märkt för vi har gjort lite enkätundersökningar då till 
småföretagare å av dom vi fått svar på är det ingen som har avskaffat faktiskt. 
 
Johan: Nej. 
 
Caroline: Så det verkar vara lite försiktigt. 
 
Johan: Av dom här kan jag väl säga att det är lite grann på inrådan av oss, det har varit 
väldigt små bolag. 
 
Emma: Jaha okej.  
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Johan: Ett typexempel är ju en person som har ett hyreshus som aktiebolag med inga lån 
och haft den där i evigheter. Det finns 150 tusen per år i hyresintäkter och det finns ingen 
anledning att ha en revision. Det är bara en kostnad på 5, 6,7,8 tusen kanske, som känns 
helt onödigt. Det är ett typexempel, sen har du andra där det varit struligt och där jag vet i 
och med det nya ISA som kommer så det är ju så här att det är lite dumt det här, först tar 
man bort revisionsplikten för små bolag, för dom som är kvar sen så tuffar man till det 
lite, och gör det lite bökigare, lite mer jobb, lite mer insatser så det fördyrar ju för dom 
som är kvar. Ehm, får se om jag tappa min tråd här hur det var, nae, jo det var ju såhär att 
vissa av de bolag som har då är lite struliga så att säga, kanske man inte vill göra revision 
på för de är rätt så omfattande och väldigt dyrt för dem. Förhållandevis hur små de är å vi 
har svårt att få betalt för det jobbet och då har väl inte jag gjort så hemskt mycket för att 
övertala dom att ha kvar revisionen 
 
Emma och Caroline: nä 
 
Johan: Har väl mer medlat att de här reglerna finns du behöver inte ha revisor längre. Och 
då har de valt bort revisionen. Sen har vi kvar dem här som redovisningsuppdrag och de 
är ju inte så lätt det heller med reko och annat, det ska ju skötas det också. 
 
Caroline: Tror du att, om man säger, om man går tillbaka till det med banker igen, eh, 
tror du att banken påverkas av att revisionsbyrån har gjort redovisningen, så att det väger 
upp där det inte varit revision eller sådär?  
 
Johan: Jo, ja det har jag pratat med banker om och dom säger, de jag har pratat med, är 
väldigt noga med vem som står bakom, vem som har hjälpt till. Om det är en revisor eller 
en redovisningskonsult som har ett väldigt gott rykte i banken lägger de inte så stor vikt 
vid vid det läget, mest frågan om vem som har hjälpt till. Sen är det klart att revisorn, jag 
har ju mycket större koll på mig så att säga, jag har ju mer, ähm, granskning på mig, jag 
har ju revisorsnämnden över mig och allt det där så visst förlitar de sig något mer om det 
finns en revision i bolaget. Ähm, men jag vet inte hur mycket insatsen med reko, en 
standardisering av redovisningstjänster, vi gjorde ju så för ett par år sen så började man 
auktorisera redovisningskonsult så man kan ha en sån titel idag, auktoriserad 
redovisningskonsult. Då kan man vara med i Far, känner ni till kanske? 
 
Emma: Ja. 
 
Caroline: Mm. 
 
Johan: Också, i den branschorganisationen, eh, men det har ju ställt lite krav på de här 
redovisningskonsulterna. Dels så kan inte alla bli det, man måste ha en viss utbildning, 
idag är det högskoleutbildning tror jag som gäller, eh, gamla kunde bli på gamla meriter 
under en övergångsperiod. Haha 
 
Emma: okej. 
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Johan: Och de ska också granskas vart sjätte år med Far branschorganisationen som vi 
som revisorer, så är man med i regeln, är man med i far som auktoriserad redovisnings-
konsult så måste man jobba enligt reko och reko är ett helt eget regelverk där hur man ska 
jobba och det innebär en hel del granskning i sig också så jag brukar rita upp för 
kunderna ibland, om detta är bokslutsarbete och revision, så hörs väl det här dåligt i 
radion. Haha 
 
Caroline: ja precis. 
 
Johan: Men om detta är bokslutsarbete och revision. 
 
Emma: Mm. 
 
Johan: så var kanske bokslutsarbetet fram hit förut och sen tog revisorn över och gjorde 
granskning så blev det färdigt 
 
Emma: mm 
 
Johan: idag med det här så tror jag att bokslutsarbetet har flyttats fram hit, för den här 
redovisningskonsulten som är auktoriserad gör mycket mer som jag kan förlita mig på 
sen. 
 
Caroline: Ja precis. 
 
Johan: Så för revisorer blir det en mindre del så att säga, inom byrån här är det den som 
kan göra bokslutet som kan göra lite mer av granskningen och som vi kan förlita oss 
mycket mer på, så ser det väl ut så lång fråga på det där med bank. Haha 
 
Emma: Aa, men det är intressant. 
 
Johan: De förlitar sig mycket på det men även om det är ett gott rykte som sagt. 
 
Caroline: Ja, eh, vad skulle du kunna se att det blir för problem för de som väljer att 
avskaffa, blir det några ytterligare problem? 
 
Johan: Jag satt och grubbla på eran fråga där om det var från företagets synvinkel eller 
om det var någon annan synvinkel?  
 
Caroline: Njaa. 
 
Johan: har ni vridit den så det är ur företagarsynvinkeln?  
 
Emma: Ja. 
 
Johan: Så, kan jag tänka mig, här finns det ju en risk att det blir fel i årsredovisningarna 
givetvis att det blir fel redovisat och därmed visar det fel resultat, eh, det är den största 
risken, sen är det små företag men som en konkurrentsituation så kan det vara en fördel 
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ibland att ha revision tror jag. Om någon kommer och ska ta en upplysning på mig så, jag 
kanske ska bli en ny leverantör så har jag inte en revision, jag tror att det skapar en liten 
uppmärksamhet hos andra iaf, varför har ni valt bort revision? jag tror att om jag skulle 
va ute efter en tjänst skulle jag ju lite mycket mer på en årsredovisning som var reviderad 
än en som inte va. 
 
Emma: Ja jo. 
 
Johan: Den kan ju innehålla va fasen som helst, haha. 
 
Emma: Ja faktiskt. 
 
Johan: Eh, det blir en sämre kvalitet på redovisningen, det tror jag, det blir inte alltid en 
rättvisande bild åh, rätt redovisat. Ta det här med tjänsteuppdrag eller entreprenader är 
fasiken inte lätt. Och ta en då som tänker att jag fixar det själv, skriver av förra året i 
princip hur han skrev där, det kommer inte bli lätt i alla lägen och då får man ju problem 
med skatteverket, kan få, och sen dessutom det här krysset i frågan på deklarationen som 
finns, eh, har du haft revisor eller inte, när man kommer dit i den här listan när man går 
igenom med kunder om de vill ha revisor eller inte, då brukar de, nae men jag ska ha 
revisor, för de vill inte hamna i det registret hos skatteverket. 
 
Caroline: Nae precis. 
 
Johan: Här finns det risk att de granskar hårdare. 
 
Caroline: Du sa att om man såg ur en annan synvinkel, vad syftar du på då?  
 
Johan: Vad syfta jag på då, jo, det är väl samma sak egentligen, fel i årsredovisningen, 
fast ur en läsares negativa synvinkel, alltså det är inte rätt det som står där, företagaren 
kan ju ha friserat till det lite. Ehm, han kan ju ha tagit med intäkter som inte ska vara där 
egentligen för han har valt en annan regel att redovisa, han kanske blandar ihop reglerna 
litegrann, nu går det dåligt i år, då vill jag ta med lite intäkter, eh, förbjudna lån som vi 
revisorer ska anmärka på, det kommer ju aldrig anmärkas på om man inte har revision, 
man kan ju låna pengar hur som helst, det uppmärksammas ju egentligen ingenstans. Det 
ska de skriva i sin förvaltningsberättelse men hur många gör det?  
 
Emma: Nae. 
 
Johan: Förbrukade kapital, det kan ju vara för båda sidor så att säga, för företag och för 
de andra att man inte har följt regelverket vilket som gör att man kan få personliga ansvar 
som man inte tänkt sig. 
 
Caroline: Nej. 
 
Johan: Nä alltså man har ju inte ändrat regelverket man har samma aktiebolagslag, 
samma årsredovisningslag, samma bokföringslag som man ska följa, fast man tar bort 
revisionen då. 
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Emma: Eh, om du ser, det har du ju lite varit inne på men företag, de små företagen, hur 
de ser på revisionen? 
 
Johan: Ja, jag tror såhär att det finns en, de ser positivt på den absolut, det säger sig själv 
när det är 20-30 procent av de som har möjlighet har tagit bort, ehm, men jag tror att de 
ser positivt på den, de har en förväntan på oss som revisorer, vi ska titta igenom detta, det 
är bättre att du säger att det här var inte bra ni får rätta på detta än att skatteverket gör det, 
så ser de på det, en förväntan att de ska kunna sova gott om natten, en trygghet i det, det 
är väl därför de har revisionen.  
 
Caroline: Och trovärdigheten då kanske? 
 
Johan: Ja trovärdigheten ute på marknaden, absolut, det är viktigt framförallt om man 
jobbar kanske statliga myndigheter eller kommuner som kunder, då tror jag att många har 
valt att ha den kvar.  
 
Caroline: Har man upplevt någon påtryckning från kommuner och statliga myndigheter 
då? 
 
Johan: Inte uttalat men jag tror att en del har sagt att, nä men de vill nog det men det har 
nog varit mer att de nog vill det, det har inte skrivits in i anbudsförfrågningar vad jag har 
sett att de kräver revision, det tror jag inte. 
 
Emma: Nae okej. 
 
Caroline: Den var vi också inne på lite hur vanligt det verkar va, har du någon 
uppfattning utöver era kunder, vet du om det är någon större skillnad?  
 
Johan: Jag tror att det är väldigt individuellt mellan revisor och revisor, hur man har 
agerat, eftersom att vi har kombiuppdrag är det ju ingen anledning att hålla fast så mycket 
vi orkar vid en kund, vi har ju kunden kvar ändå, han är ju här ändå, är du däremot en 
revisor som bara är en revisor som jobbar mot en redovisningsbyrå så tror jag att du kan 
tycka att det är jobbigt som revisor, att man kanske gör mer för att hålla fast vid 
revisionen. Tappar han kunden där tappar han kontakten med kunden också. Kunden har 
ju kontakt med redovisningsbyrå. Så han kanske inte ens träffar kunderna då . 
 
Caroline: Men, så då är det, inte jättevanligt att de har kommit själva först småföretagarna 
och sagt att de vill avskaffa utan det är lite mer på rekommendation? 
 
Johan: Nja, en kombination, många har inte känt, hängt med på det här. 
 
Caroline: Nej. 
 
Johan: Men det är väl också så att de är hos oss och förlitar sig på att, vi medlar dom vad 
som är bäst och sämst o då tror jag att man litar på oss att vi kommer ordna det här. Sen 
har vissa varit väldigt noga att nu ska vi inte ha revision längre av någon anledning. 
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Caroline: Bara för kostnaden då.  
 
Johan: De har bara sätt det som en utgift eller kostnad då så absolut så är det. Nödvändigt 
ont. Och dom ska vi väl vara ärliga att säga att det är rätt skönt i så fall, för så mycket har 
jag i alla fall här så jag känner att kan man rensa lite bland dom som ser mig som ett 
nödvändigt ont så tycker väl jag att vi kan tacka för samarbetet. 
 
Emma: Ja det förstår man ju. 
 
Johan: Jag vill jobba med trevliga kunder, haha. 
 
Emma: Haha det är sant. Tänkte på det om du bara ser, liksom i det stora hela, tycker du 
att det var bra att de avskaffade revisionsplikten? Eller vad tycker du om det? 
 
Johan: Ja, jag har funderat en del på det där och jag tror att en del revisorer i mindre 
bolad kunde tyckt att man kan ha kvar revisionsplikten men gjort, en light eller vad man 
ska kalla det en liten enklare revisionsinsats, inte sådär tung med all dokumentation och 
rutinbeskrivningar och allt vad det är som ska göras utan en lite enklare form där vi ändå 
har en helhetssyn på det å skriver på så att säga som revisor att vi tittat igenom och allt är 
bra. Ehm, jag tycker att det är olyckligt att man tar bort revisionen innan man släpper på 
det här redovisningsjävet för oss, ehm, det innebär först säger man att alla bolag inte 
behöver ha revision men då får du inte jobba med redovisning men sen om några år säger 
de såhär att då får ni göra mycket mer. Man kunde tagit allt på en gång tycker jag. Nu är 
det ingen större grej för oss men för mindre revisorer som har egna revisionsbyråer är lite 
bakbundna för de får inte behandla redovisningsfrågor för mycket och kassaförvaltning 
och sånt där åt kunden men som får heller inte ha revisionen kvar för en del, det känns 
lite sådär dumt, jag tycker man skulle gjort en samlad av allt på en gång och sagt att nu 
tar vi bort redovisnings jäv och redovisningsplikt då hade vi kunnat komma ut och 
konkurrerat på lika villkor som redovisningskonsulter.  
 
Caroline: Mm, vad tycker du om storleken då? Att de valde dom här gränserna som 
sattes. 
 
Johan: Jag tycker de var bra storlek på det dom är små dom bolagen där under, det 
pratades ju först om 83 miljoner i omsättning eller vad det var och då kanske väl jag att 
det blir lite stort, asså det är ju nästan 98 procent av Sveriges bolag. 
 
Emma: Mm, vi läste det. 
 
Johan: Och det är ju typ 99 procent av mina bolag tror jag, haha. 
 
Caroline: Ja precis haha. 
 
 Johan: Så då hade jag känt att, då hade det varit tyngre den här gränsen kan vi leva med, 
sen kommer den väl höjas det får vi väl inse så småningom. 
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Caroline: Ja om man tittar på EU:s gränser så är ju de rätt så mycket högre. 
 
Johan: Mm, sen får vi väl se, det är väl en politisk fråga också, hur mycket man kommer 
jobba för det, ähm, det var väl centern som jobbade som allra mest för att ta bort 
revisionsplikten, nu har de ju bytt partiledare å jag vet inte hon kanske också jobbar för 
detta den nya men blir det nu att det röda blocket går fram var väl inte de lika för att ta 
bort revisionsplikten så det är svårt att veta. Jag tycker att det är viktigast att vi har ett 
sunt företagsklimat om det ska innehålla revision eller inte, det bästa är givetvis om 
kunden själva frågar efter det tycker jag. Då är jag efterfrågad och då trivs jag. Jag vill 
inte tvinga mig på. 
 
Caroline: Nae precis. 
 
Caroline: Hade du något mer? 
 
Emma: Nae, har du? 
 
Johan: Alltså man kan väl säga såhär också att många redovisningskonsulter som nu får 
ta hela ansvaret när man tagit bort revisionen vi märker ju med de redovisningsbyråer 
som vi jobbar ihop med en del att det inte är så väldigt bra kvalitet på redovisningen, 
årsredovisningarna, vi får ju rätta en hel del årsredovisningar. 
 
Caroline: Även fastän det är en konsult som har gjort det då? 
 
Johan: Även om det är en konsult som har gjort det så är det fel i dom, fel som vi inte 
tycker att man kan leva med så att säga, utan vi vill ändra. äh, de kommer ju kvarstå dom 
felen. 
 
Caroline: Ja, de kommer inte upptäckas då. 
 
Johan: De kommer inte upptäckas och det är lite synd, men små skönhetsfel kan man leva 
med, det spelar ingen roll alls men det är när det är sakfel då kommer det inte att bli bra. 
Jag pratade om de förbjudna lånen som inte kommer synas även utdelningar, 
aktieutdelningar är ju en fråga som styrelsen ska ta ställning till om det följer 
försiktighetsregeln i aktiebolagslagen och de ska ju jag som revisor godkänna eller inte 
godkänna det kommer ju ingen säga nej utan de kommer dela ut hej vilt så att man 
kommer inte ta hänsyn till försiktighetsregeln kanske om det är privat goa pengar. 
 
Emma: Nej det är klart. 
 
Caroline: Men om man säger det, det var ju lite på tapeten också om att man skulle tagit 
bort förvaltningsrevisionen helt, vad tycker du om det då? 
 
Johan: Jadu, det är svårt att svara på, jag har ju alltid haft med det haha jag har inte tänkt i 
dom banorna sen har jag väl inte tänkt, jaha nu ska jag sitta och jobba med 
förvaltningsrevision idag det är ju en del i revisionen, det är ju ingen stor del, tycker jag 
inte det är väl ansvarsfrågor vi ska svara på inför styrelsen och så men det är ingen 
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jättestor grej man lägger vikt vid så. Jag tycker att det är en bra grej att man kan titta på 
försäkringsfrågor till kunden och det kan vara en konsultinsats många gånger som leder 
fram till, som ligger felförsäkrad till exempel. Nae men där har jag inga åsikter riktigt. 
 
Caroline: Så det skulle inte göra varken till eller från kanske? 
 
Johan: Nej det är väl något mindre med dokumentation.  
 
Caroline: Hade du något mer? 
 
Emma: Nae, jag tror vi har fått med det mesta nu.  
 
Johan: Ja, annars får ni väl väldigt gärna ringa igen. 
 
Caroline: Ja, men då får vi tacka för oss. 
 
Emma: Ja tack för att du tog dig tid. 
 
Johan: trevligt då får ni lycka till med det här. 
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8.2 Bilaga 2: Intervju med Peter Emanuelsson, Ernst & Young 
Emma: Men vi kan väl börja med att höra vad du har för befattning idag?  
 
Peter: Eh, jag är då godkänd revisor, vart det, jobbat här i tio år men varit godkänd 
revisor i 4 år. 
 
Emma: Har du alltid jobbat på det här kontoret eller? 
 
Peter: Ja. 
 
Emma: Gick du på högskolan här i Borås också? 
 
Peter: Ja, gick där i fyra år sen började jag här. 
 
Emma: Jaha, okej. Och då är det den erfarenheten du har? 
 
Peter: Eh ja precis, jag jobbar både med, jag har både kunder som är mindre då och sen 
jobbar jag med våra större börsnoterade bolag som vi har här i Borås så jag jobbar liksom 
med hela spannet kan man säga. 
  
Caroline: Mm, hur många anställda är det här? 
 
Peter: Vi är 32 i dagsläget. 
 
Emma: Mm, men vi kan väl gå in då på om du har upplevt någon skillnad i arbetet efter 
avskaffandet av revisionsplikten?  
 
Peter: Äh, nae, inte så i själva arbetet har jag inte märkt det mer än att jag har ett antal 
kunder som har valt bort revisorn eh, och sen är det väl kanske att innan kom kanske alla 
nystartade bolag, men de nystartade väljer ofta nu att starta utan revisor och innan kanske 
man fick mer, det kom in sådana som vill ha revisor eller de kom först när de skulle starta 
ett nytt bolag. Dom är ju färre, som hör av sig för de startat nytt. 
 
Emma: Har ni märkt av stor skillnad där? 
 
Peter: Jag har väl inte känt att jag har haft några sådana möten och så på senare tiden, 
man såg då efter november 2011 eller 2010 eller vad det nu var det gick igenom, 10 var 
det väl och då startades ju plötsligt väldigt många bolag med 50 tusen utan revisor och eh 
så att dom, sen kanske vi kommer in i ett senare läge, eller dom behöver ju oftast 
redovisningshjälp eh och det är ju dom, där de hittar en annan då som kommer in, så sätt 
men vi har ju, vi är uppdelade här, vi har ju 8 personer som jobbar med redovisning sen 
har vi revision också så vi har ju båda delare här. 
 
Emma: Så ni kanske kan få kunderna ändå fast.. 
 



 

68 

Peter: Ja, fast då blir det ju redovisningsavdelningen som får ta dom eh, förut behövde 
man en revisor men nu behöver de ju ha hjälp med just rådgivning då de ska starta upp så 
att säga och ofta är det ju banken eller försäkringsbolaget är då första kontakten eller 
något nytt företagarcentrum eller sådär då så att de kommer då till oss från banken eller 
försäkringsbolaget om dom ställer kraven på revision då.  
 
Emma: Om du sätter ihop dom här två avdelningarna då redovisning och revision har ni 
märkt någon minskning i efterfrågan av era tjänster?  
 
Peter: Eh, nae inte så direkt utan det här har ju lett till att vi har blivit tvungna, eller vi har 
ju liksom gjort gränserna, eller tydligare gjort gränserna mellan revision och redovisning 
och fått tala om vad vi faktiskt gör mer än själva revisionen för att när vi är, när man gör 
revisionen gör man mycket annat också som man kanske inte alltid tänker på för vi går in 
och hjälper till att här gör ni såhär och så hjälper man till med vissa bitar så att det vävs 
ihop väldigt mycket, man gör båda delarna, både bokslut och revisionen i samma veva så 
därför har de här företagen kanske tror att revisorn är samma sak, redovisning och 
revision och sådär. Dom har liksom inte förstått skillnaden alltid. Och då har vi liksom, 
nu får vi tydligare göra våra tjänster, det här är revision, det här är faktiskt allt annat vi 
gör och liksom få presentera material på vad är det för mer tjänster vi verkligen gör 
faktiskt, eh, förutom revision. Så då kan vi ju sälja mer av det till dem, istället då.  
 
Emma: Ja  
 
Caroline: Men det har inte blivit så att ni har ökat typ personalstyrkan eller så i 
redovisningsenheten eller så på grund utav detta? 
 
Peter: Det är planen, vi har anställt några, innan har det vart så att eh, det har vart en 
redovisningskonsult här så har den personen gjort eh, allt från a till ö, från det enkla 
bokföringarna, momsdeklaration till bokslut, årsredovisning och andra rådgivningar, 
samma person som har varit väldigt erfaren men det kanske nu när det är en annan 
konkurrens på marknaden med byråer som tar helt andra, kanske kostar mindre i timmen 
än vad vi gör, ja då måste ju vi konkurrera med dom och då kanske  vi inte kan ha en så 
kvalificerad arbetare som gör alltihopa utan då måste vi anställa mindre kvalificerade 
som gör grundjobbet och så tar den mer kvalificerade kundkontakten och tar de sista 
besluten så vi blir billigare och gör jobbet mer priseffektivt då och att vi har strukturerat 
om affären vad det gäller redovisningen då att istället för att ha en erfaren att dela upp det 
för så jobbar ju vi inom revision då har man ju assistenter som gör enklare jobb sen 
kommer de kvalificerade revisorerna och gör de svårare sakerna då, å det är ju för att man 
ska lära sig, eh, då man jobbar så det blir lite mer den strukturen även på redovisningen 
då, så det är ju en effekt då som vi har fått tänka till internt, hur ska vi vara mer effektiva 
för att motsvara, eller kunna svara mot den efterfrågan då på de här tjänsterna då. 
 
Emma: Planerade ni det här innan avskaffandet eller är det för att ni har sett effekten och 
sen ändrat? 
 
Peter: Nej, det låg väl med långt innan, så fort det var snack om det här egentligen så. Vi 
brukar eller Ernst & Young är en så stor organisation så vi har många interna avdelningar 
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som jobbar med sådana här frågor så vi är med. Nu har ju Rs försvunnit och vi har ju ISA 
som är internationell och de trädde ju i kraft nu men det har vi redan vart med, våran byrå 
har ju redan jobbat så i två år för Ernst & Young ligger ju redan och anpassar sig 
internationellt så för oss var det inte en så stor förändring då hur vi jobbar och det var 
likadant här. När det kom var vi förberedda å, på detta då så att säga,  
 
Caroline: Mm, okej, är det en stor andel av era kunder som berördes av avskaffandet?  
 
Peter: Vi har ingen statistik på det, jag skickade in senast i förrgår och efterfrågade 
centralt om det var någon som visste hur många kunder vi har tappat och hur mycket 
arvode, så vi är på gång å ta in statistik nu när vi vet hur det har gått för det är först nu vi 
vet egentligen facit. 
 
Caroline: Ja precis. 
 
Peter: Så därför fick ju jag tänka till här nu före ni skulle komma haha, hur mycket det 
var och det är ett ungefär 10 stycken som jag kanske har valt att inte ha revisor, eh, och 
ofta är det så att det sitter en redovisningskonsult emellan mig och den för den kunden 
har ju oftast alltid kontakt med konsulten så sen är det konsulten som har många uppdrag 
som har kontakt med revisorn å så det blir att ibland har inte vi direktkontakt med kunden 
och då tar ju den alla sina löpande frågor med sin redovisningskonsult å då ser dom ofta 
revisionen som, ja vad är det den där gubben som kommer in på slutet som jag aldrig 
träffar, vad gör han liksom, han kostar bara pengar och skickar bara en faktura. Och det 
är oftast att har man då inget speciellt behov av en revisor att en annan ställer kravet då 
väljer man, dom tar ju ofta bort revisorn då eh och därför är det ju, det vi har, det är 
viktigt att man som revisor har kontakt med kunden för det blir ju lättare att behålla dom 
då, när de vet vad vi gör då. Men det blir inte riktigt så när de har en konsult emellan för 
då hjälper ju dom dem med att de behöver.  
 
Caroline: Mm, men är det tio utav dina egna kunder då eller? 
 
Peter: Ja av mig egna och vi är en kanske, vad är vi, tre godkända och fem, sex 
auktoriserade här och tappar alla tio, men jag vågar inte svara för dom då  
 
Caroline: Nej, men hur många har du totalt då? 
 
Peter: Jaa, 50 ungefär då. 
 
Caroline: Aa okej, så man ha lite hur många procent. 
 
Peter: Aa, så säg en, vad ska vi säga, säg en tio av 60 men nu är ju jag ganska, jag har ju 
bara jobbat som godkänd i fyra år de som har jobbat här i 20 år har kanske 150 kunder, så 
det är lite skillnad också. 
 
Emma: Aa precis det är klart 
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Peter: Plus att jag har säkert större del mindre bolag och andra med lite mer erfarenhet 
har lite större bolag då rå så därför kanske jag procentuellt har tappat mer än vad jag har 
gjort. 
 
Caroline: Men då vet vi ungefär lite uppskattning. Men skulle du kunna säga annars hur 
vanligt de är utöver era kunder, har du någon uppfattning om det? 
 
Peter: Nae, men som jag sa innan då att många som startar nya väljer att inte ha revision, 
och det är väl det största förändringen man kan se och det ska bli spännande, oavsett om 
man startar ett företag behöver det ju inte va i så fall förrän år tre oavsett hur mycket 
omsättning å man kanske överstiger de här talen direkt första året men det är ju de två 
senaste som man tittar på för det är, kan behöver man inte ha revisor förrän år tre. Men så 
långt har vi ju inte kommit än så att det är någon som haft ett antal år utan revisor och sen 
ska de ha revisor. 
 
Caroline: Nej  
 
Peter: Så där vet vi liksom inte, jaha vad, om någon kommer och frågar mig att nu har vi 
kört bolaget i fem år och vill ha en revisor här och så ska jag ta ställning till hur mycket 
jobb som ska göras, hur mycket det kostar och jaha nu har det gått fem år, det kan ju ha 
hänt vad som helst, hur mycket ska jag granska under tiden liksom eh, och den 
situationen har ju ingen varit i än då och då kommer vi säkert vilja ha mer betalt för det 
kommer ta mer tid att gå igenom det här bolaget och ett argument för att ha kvar revisorn 
kan ju vara att hålla det liksom i ett bra skick för en billigare penning som man har igen 
den dan man ska sälja sitt bolag till exempel för då vill köparen ofta, det är ofta enklare 
att sälja ett bolag som har en revision som håller det i ett säljbart skick kan man säga. Så 
det är ju ett argument för att ha kvar revisorn om man vill sälja sina aktier.  
 
Emma: Om du ska se några problem som kan uppstå då om vi pratar ur små företagarnas 
synvinkel om dom väljer att avskaffa? 
 
Peter: Ja, dom missar ju en kvalitetsförsäkring som de ser som en kostnad men en 
kostnad kan ju vara en investering i, i bra kvalité. Eh, alltså vi, när vi märker att man inte 
har ett behov av revision så säger vi naturligtvis det att vi ser inte att du har behov av en 
revisor. För vi vill ändå vara ärliga. Ofta är det ju dom som har det som sitt egna jobb 
som en rörmokare, snickrare där de inte har några banklån och bara jobbar och får lön 
och sen finns det inga pengar kvar varför ska dom, de behöver inte ha någon revisor för 
det, då de själva bara är intresserade av det, ingen annan är ju intresserad av det så att 
säga.  
 
Emma: Nej 
 
Peter: Har du inga banklån heller så är det ju meningslöst för dem att ha en revisor då 
räcker det ju att de får hjälp med bokslutet av en annan då. Och där är det oftast, det är 
den kategorin som går bort först om man säger så då. Det ju de som bara tycker att 
revisorn är en idiot som har den attityden och de väljer ju också bort revisorn och så de 
som tycker att det är jobbigt att ha någon som granskar en de väljer ju också bort revisor, 
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och så men problemen blir ju den dagen då en annan efterfrågar en revisionsberättelse om 
de ska sälja sina aktier eller ta banklån eller en offentlig upphandling kanske som ställer 
krav så måste de köpa dessa tjänster, det kan uppstå situationer och det är det som 
naturligtvis kan vara problemet då att ta bort revisionen och måste skaffa det senare. 
 
Emma: Men än så länge har du inte upplevt så att företag har kommit in och sagt, jag 
måste ha revision för att banken kräver eller någon annan? 
 
Peter: Nae, det har jag inte stött på.  
 
Emma: Okej. 
 
Caroline: Men av dom som har avskaffat där av dina tio eller vad det var, har det blivit ett 
samtal mellan er då eller är det dom som har kommit och sagt, jag vill inte ha min 
revision längre eller hur har det varit? 
 
Peter: De flesta har varit att de har varit klara med att de inte ska ha och i de flesta av de 
fallen har väl jag känt samma sak, eh, sen har jag haft diskussioner med någon som ville 
välja bort men som tänkt till lite till sen och valt att ha kvar, för det är lätt att tänka att så 
fort den försvinner ska jag välja bort men då har man inte alla delar klart för sig och man 
kanske, vad var frågan där igen, den var? 
 
Caroline: Nej det var om. 
 
Peter: Just det om det blivit en diskussion där, men nej de flesta har vi ju kvar som 
kunder fast som redovisning då så de är fortfarande kvar här eh, vad ska jag säga, jo en 
sak kan ju också vara att när man har en redovisningskonsult emellan som hjälper kunder 
först med årsredovisning och så kommer den till oss som gör slutet och alltid, eller alltid 
med väldigt ofta så rättar vi konsulten men det får ju aldrig kunden veta, konsulten går ju 
inte och säger till sin kund: aa, fan vad fel jag hade gjort liksom, är ni med? Haha. 
 
Emma och Caroline: haha jaa. 
 
Peter: Nae, så där får vi, kunden får ju inte veta och där har väl vi varit dåliga på att tala 
om vad vi gör egentligen faktiskt vad vi hjälper till med i de situationerna och det är klart 
att det om vi försvinner här nu och så sitter konsulten och gör fel, oj här var det fel i 
ingående balansen och så var det fel året innan ojdå säger han det visste inte jag, och det 
kan ju också va sånt dom inte tänker på då va. Det kan vara bra att ta upp och tänka på. 
 
Emma: Ja verkligen. 
 
Caroline: Vilken är din uppfattning om, ja det har vi varit inne lite på men hur mindre 
företag ser på revisionen är det som någon som kommer in som en polis och granskar 
eller? 
 
Peter: Det är återigen där det bror nog på om det sitter en konsult eller inte. Om de har 
kontakt med oss eller inte för då märker de ju inte vad vi gör direkt så. Om man är deras 
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rådgivare och sköter redovisningen så märker de att man hjälper till på ett annat sätt än en 
som kommer in i slutet eh, så det är väldigt olika, ser man det på rätt sätt så ser man att vi 
hjälper till och man får en kvalitetssäkring och man vet åh vad skönt att vi har gjort rätt 
medan andra tyvärr ser det som en polis eller något sånt då.  
 
Emma: Men känner du personligen att du ofta får kontakt med företagen, att du har ett 
nära samarbete och så? 
 
Peter: Ja nej men det ringer folk hela dagarna och frågar hit och dit om allt möjligt för jag 
är ju ändå deras revisor så de vet ju att jag kan så då blir man ju en rådgivare, så att så är 
det, så ja. Om de inte bara har redovisning för då är det ju den kontakten de ringer. 
 
Caroline: Mm, men vad tycker du om gränserna som sattes då? Är de bra eller vad tycker 
du? 
 
Peter: Ja det tror jag nog men jag tror de kommer höjas framöver eh, och ja jag har väl 
ingen speciell uppfattning om dom är bra eller inte men det var ju tal om 83 miljoner 
innan i omsättning och det tyckte jag var alldeles för högt så att säga, jag tror att många 
hade behållit revisor ändå av de stora bolagen tror jag ju, eh, det skulle säkert vara fler 
som inte behöver ha någon revisor men det är svårt, jag har egentligen ingen åsikt om 
gränserna eller uppfattning om beloppet direkt.  
 
Emma: Okej, men det är säkert som du säger att de kommer höjas om man ser på EU:s 
direktiv och så. 
 
Peter: Ja, allt går ju uppåt att vi ska anpassa oss.  
 
Emma: Ja precis. Mm, aa, men har du upplevt att inställningen mot små bolag har 
förändrats från kreditgivare om de valt att avskaffa, om banken till exempel har krävt att 
de måste ha revision om de ska få lån och så?  
 
Peter: Njae, själv har jag inte, de säger ju bankerna, vi har träffat bankerna och dom säger 
ju det att dom ja men vi tycker ju att om Ernst & Young har gjort, att vi har gjort som en 
konsult eller en revisor så borde det vara bra för er och de håller med om att det är klart 
att de har haft mycket kontakt med företag som ska starta upp och såhär, eh, jag har inte 
haft en kund som har varit i det läget. Men oftast ja, eh, vad ska jag säga, men oavsett så 
kräver ju banken borgen och har man ett nystartat företag så kräver de personlig borgen i 
alla fall, att man behöver borgen för det lån som företaget har så då har de ju en säkerhet 
där till att börja med men om det hade varit större företag hade det ju varit vanligare där 
man har löpande nya lån i verksamheten.  
 
Emma: Så då kanske det kan vara så att officiellt så säger inte bankerna ha revision men 
när det väl kommer till kritan kanske de säger att jo det skulle ju vara bra.. 
 
Peter: Ja precis det stämmer nog. Bankerna har ju, jag tror de har förstärkt också med sina 
egna led med folk som kan mer redovisning, alltså kan läsa en årsredovisning och förstå 
att när man ska ha revision eller inte. Man har diskuterat innan att ja om man har 
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varulager kanske banken kan kräva att i alla fall lagret är rätt för att det är den det är 
störst bedömningar i och kan vara störst fel i och oftast störst beloppsmässigt. Men där 
har vi inte heller fått något sånt särskilt uppdrag om man säger så jag tror det har gått för 
kort tid faktiskt för det, för att kunna säga någonting.  
 
Emma: Om du tänker bara i det stora hela tycker du att det är positivt att de avskaffade 
revisionsplikten? 
 
Peter: Ja det tror jag nog. Och för våran del, vi får att göra ändå med andra tjänster och 
så, så det kan vara bra för oss också för innan i början när alla hade revision var det ju 
bara att ringa, tjena tjena, nu kommer vi liksom, och tar betalt och nu är det ju inte alltid 
så så nu måste vi ju vara bättre på att tala om vad vi gör och vilka tjänster vi har så det 
tror jag är bra. Så vi är inte oroliga att vi inte ska ha å göra, det finns. 
 
Caroline: Så än så länge kanske man inte kan uppleva så många konsekvenser då av 
själva avskaffandet? 
 
Peter: Nae, jag har i alla fall inte märkt just dom effekterna på efterfrågan utan det är ju 
då dom nystartade och sen har vi tappat ett antal av dom där vissa bara är på 
redovisningsdelen nu då. Alltså har man en felaktigt så att säga bokslut eller ett resultat 
och sen så kanske, ja det blir väldigt med vinst så kan man ju ta en utdelning och om man 
äger aktierna en utdelning till sig själv och den beskattas ju lite olika beroende på hur 
förutsättningarna ser ut till 20 procent eller om det är 30 procent eller de kan va, om man 
då tar utdelningen och delar ut den privat så ställer ju skatteverket frågor på den och sen 
så leder det till att då får vi nog kolla bokslutet och då var det fel resultat om man säger 
så, ja då har de ju tagit felaktig utdelning och då kanske det bli sådana skattemässiga 
konsekvenser privat att a det blir fel här i första början då så att och har man då 
kvalitetssäkrat redovisningen med revision ja då är det ju klart att man vet att den 
utdelningen man tar faktiskt är rätt och det är också en synpunkt då.  
 
Emma: Okej, de företag som du haft en diskussion med och som då valt att ha kvar 
revisionen, vet du varför de vill ha kvar den, om de till exempel vill höja sitt förtroende 
eller om de ser det mest som en trygghet eller så? 
 
Peter: Ja, det är många som säger att det är så skönt när ni kollar för då vet jag att jag har 
gjort rätt. En del är väl kloka också och vill veta att sin konsult har gjort rätt, de kanske 
ska sälja sina aktier här om något år och vill att allt ska va rätt. Ibland måste man ju 
kvalitetssäkra flöden i logistik och inköp och vad det nu kan va men, det är så fort det ska 
kvalitetssäkras i de ekonomiska rapporterna, då kostar det, och blir dyrt så då är det inte 
värt dom pengarna kan man tycka ibland, eh, men de flesta har väldigt bra syn på 
revision. 
 
Caroline: Ja, men det var nog allt vi hade.. 
 
Peter: Ska se ni har väl material och sånt. 
 
Emma: Jo men det är ju alltid bra med lite mer. 
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Peter: Här har ni lite material som vi har tagit fram till våra kunder som ni kan titta på. 
 
Caroline: Tack så mycket va bra! 
 
Emma: Ja, vad bra. Tack för du tog dig tid och träffa oss.  
 
Peter: Ja är det något ni kommer på får ni skicka ett mejl eller så. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Bilaga 3: Intervju med Fredric Brolin, Skatteverket 
Caroline: Vad har du för befattning?  
 
Fredric: Jag är sektionschef för en av de två revisionssektorerna som vi har här i Borås. 
Vi är sju sektioner på kontoret ungefär 15-20 personer till varje. Sen har vi två 
revisionssektorer där jag har ansvar för en av dom då. 
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Caroline: Kan du förklara lite mer vad det innebär alltså? 
 
Fredric: Alltså revision är ju traditionellt kontroll och det sysslar vi ju med till stor del. 
Men vi gör ju även, vad ska man säga, vi stöttar även informationsarbete vi har ju en 
sektion som sysslar med mycket med information och är det så att de behöver en person 
som är duktig på införsel moms, till exempel EU moms. Så har jag ett par revisorer som 
är jätte duktiga på det. Då kan dom vara med och stötta på den informationen. 
Skatteverket idag, kontrollen är fortfarande viktig en stor del men vi jobbar mer och mer 
med information. Förebyggande. Äh så det är vi med på också kan man säga förutom den 
traditionella kontrollen. Äh men vi jobbar med massa olika aktiviteter det kan vara 
kontanthandel. Vi har en specialitet här i Borås som heter införsel motorfordon som vi 
egentligen är ensamma om i Sverige. Där vi har tio-åtta revisorer som jobbar heltid med 
att granska företag som för in bilar från andra EU-länder. Väldigt mycket fusk med det. 
 
Caroline och Emma: Ahhh. 

Fredric: Det är ju inte. Det är ju inte Hedin bil direkt utan det är ju liksom små handlare 
då va som gör det här på olika sätt bland annat för att fuska med moms och ibland är det 
rena svart försäljningar. Så det har vi en särskilt avsatt styrka till att jobba med. Sen är det 
traditionellt företagsarbete vi gör så kallade ku-revisioner vi tittar på företagets 
kontrolluppgifter de kan ha en väldigt massa olika traktamenten och saker. Och vi vet att 
skattelagstiftningen inte är helt lätt när det gäller dem sakerna så då är vi så att säga när 
de har lämnat kontrolluppgifter så gör vi en revision på det som dom har lämnat för att se, 
stämmer detta? Och det blir ofta informationer som vi får gå ut med för det kan va så att 
det sitter en person på ekonomiavdelningen och gör fel kontinuerligt då ser vi till att det 
blir rätt från början. Så det är väl vad vi sysslar med i stort. En massa olika aktiviteter 
som vi är inne i. 

Caroline: Vilken erfarenhet har du inom yrket? Har du alltid jobbat på skatteverket eller? 

Fredric: Jag började 2006 på skatteverket i Göteborg och var där i tre år. Sen var jag iväg 
och jobbade i drygt ett år som controller på ett fastighetsbolag. Sen kom jag tillbaks till 
skatteverket och till Borås så jag tog för giv… Jag har varit i tre år här nu äh och jag är 
nationalekonom från början. Så jag har inte varit här jämfört med många av mina 
kollegor särskilt länge då. 

Emma: Nää. Eh ja. A vi undrar ju då vilken skillnad om du upplevt någon skillnad i 
arbetet efter avskaffandet av revisionsplikten om det finns något positivt eller negativt 
med det? 

Fredric: Äh ingen jätte stor skillnad ännu. Det finns några aktiviteter som vi har idag som 
vi inte hade tidigare. Eh bland annat så kan vi nu gå ut och förelägga ett företag, som ni 
säkert vet att visa bokföring under pågående år utan att ta ut en fullskalig skatterevision 
för när vi gör det så tittar vi ofta på gamla år när inkomstdeklarationen redan är lämnad. 

Emma: Mm. 
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Fredric: Och det är ett instrument som vi har börjat att använda mer och mer. Det är ingen 
jättestor sak på helheten men vi har en särskild aktivitet där vi just försöker titta på 
nystartade företag för det är ofta då det blir fel i början. Och då går vi ut och tittar på 
bokföringen a så den ser hyfsat rätt och riktig ut. Så att man ska kunna lämna en bra 
inkomstdeklaration. Så det är. Så jobbade vi inte tidigare men det är för att det kan vi 
göra nu. För lagstiftningen ser annorlunda ut då. Den möjligheten införde man ju för att 
möta de problem som man trodde sig kunna komma att se när revisionsplikten 
avskaffades. Så det är en sak som är annorlunda. Ingen stor sak men men dock en sak 
som gör att vi jobbar lite annorlunda. 

Caroline: Mm. Men har du märkt någon skillnad liksom i arbetsbörda har ni liksom fått 
lägga mer folk på kanske och kontrollera företag på ett annat vis eller? 

Fredric: Aa, asså inte i någon större utsträckning vi har inte särskilt många personer som 
jobbar med det som vi kallar för bokföringskontroller. Eh det har vi inte men man kan 
tänka sig att det kanske är fler som kommer att jobba med det framöver. Men det är inte 
så att vi har behövt ta resurser från andra områden för att föra dit. Det är fortfarande en 
ganska liten skala. 

Caroline: Okej. 

Fredric: Så det är inga stora förändringar egentligen, men det kanske kommer framöver. 
Men det vet man ju inte det är ju fortfarande ganska nytt. 

Emma: Absolut. 

Caroline: Ehm kan man säga än så länge då, ja som du sa är det ju rätt så nytt fortfarande, 
men kan man se om det har ökat några att man upptäcker mer fel i redovisningarna efter 
avskaffandet? 

Fredric: Nej inget som vi har kunnat se hittills. Några analyser på det har väl i och för sig 
inte gjorts men min magkänsla och vad jag ser är så är svaret nej på den frågan. 

Caroline: Okej, ahh. Ehm har era, det var vi ju inne lite nu på då, men har arbetsrutinerna 
ändrats kring alltså hur revisionen eller granskningen utförs då efter att avskaffandet 
försvann då? 

Fredric: Näe, asså vi gör ju alltid en riskvärdering, vi tittar ju. Vi jobbar med stora 
riksplansaktiviteter mycket här i Borås då. Kontanthandel till exempel och införsel bilar. 
Det kan vara att vi tittar på svart arbetskraft och sådana saker och. Det är ju mer 
verksamheter som där vi letar efter vad ska vi säga skatteundandragande, 
ekobrottsverksamhet då. Om vi har en revisionsplikt eller inte. Asså dom som medvetet 
har bestämt sig för att fuska från början så spelar det ingen roll om vi har revisionsplikt 
eller inte. 

Caroline: Nä. 
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Fredric: Så den verksamheten ser ut som den gjorde tidigare men nu kanske vi följer 
vissa nystartade företag som medvetet från början valt att inte ha en revisor. 

Emma och Caroline: Mm. 

Fredric: Som har gjort det aktiva valet. Dom följer vi kanske lite noggrannare nu än vad 
vi gjorde för några år sedan. Fortfarande så lägger vi inte jättestora resurser men det kan 
komma att öka. Så det är den skillnaden som finns kan man säga. 

Emma: Eh, har du någon uppfattning om hur vanligt det är att företagen har valt att 
avskaffa revisionen? 

Fredric: Eh nej jag har inga siffror på det faktiskt. 

Emma: nä. 

Fredric: Vi… skulle man fråga någon revisor om det kanske de skulle ha någon 
uppfattning om det men det finns säkert statistik på det men det är inget som jag har sett. 
Inget som vi har tagit fram från myndighetens håll det är det inte. Men det kanske 
kommer det vet jag inte. 

Emma: Aa det är klart. 

Caroline: Och dom som blir granskade då som inte har eh revisor blir dom granskade på 
ett annat vis jämfört med andra bolag? 

Fredric: Nej. Det skulle jag inte säga att dom blir. Alltså där vi går ut och gör så kallade 
bokföringskontroller det gör vi ju väldigt mycket med ett framåtsyftande liksom tankesätt 
det är inte meningen att vi ska rätta bakåt i någon större utsträckning om det inte är totalt 
svart så att säga. Då gör vi kanske det men, men det är mer att se till att det här företaget 
har tillräckliga kunskaper om de nu får för sig att sköta bokföringen själva. Att dom 
förstår att det innebär skyldigheter att bedriva näringsverksamhet. Bokförings-
skyldigheten är ju, den ligger ju där i botten och den är ju jätteviktig. Och är det så att de 
inte har någon kvalificerad medhjälpare så är det ju svårt. Vi har ju svåra skatteregler i 
Sverige får man ju ändå säga relativt sett då och då ser vi ju till att lämna så mycket 
information vi kan och är det felaktigheter så ser vi till att man rättar dom framöver det är 
liksom ett väldigt framåtsyftande perspektiv. Det kanske vi inte alltid har i den övriga 
verksamheten. 

Caroline: Nä? 

Fredric: Vi pratar om ekobrottsverksamhet där vi, ibland måste vi gräva långt bak och det 
är liksom ett annat perspektiv än detta då kan man säga. 

Caroline: Så det är liksom inte så då att a dom som kommer in som inte har en revisor 
hamnar i en ”röd” hög som blir granskade? 

Fredric: Nej nej, så är det verkligen inte. 
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Caroline: Aa sen handlar det ju då om det var någon skillnad om det var något speciellt 
som undersöks mer noggrant, men då var det ju inte det? 

Fredric: Nej, det kan man inte säga att det är på det sättet. Mer än att vi om vi tidigare 
inte hade någon särskild tanke kring nystartade företag, det hade vi i och för sig, men nu 
kan de både vara nystartade och inte ha någon revisor. Ja, då kanske vi är mer 
intresserade av dom. Inte med perspektivet att vi ska kontrollera sönder dom så att säga 
utan se till att dom har en bra nivå på sin bokföring från början. För att ska man komma 
in efteråt och dom hållit på i tre-fyra år och har gjort fel det är mycket jobbigare både för 
dom och för oss. 

Emma: Har du upplevt att inställningen mot små bolag har förändrats i förhållande till eh 
aa kreditgivare då till följd av att de har valt att avskaffa? Har det blivit svårare för dom? 

Fredric: Asså eh nä det har jag ju svårt att se det har vi ju inte någon uppfattning om. Jag 
tror så här att det är avgörande om ett företag har en bra kvalificerad redovisningskonsult 
den personen är ju väldigt viktig för kvaliteten. Ehm och jag kan tycka att det är mest 
sunt att, det är i och för sig en personlig uppfattning jag har, att jag tycker det är sunt att 
företagarna själva ska få välja vilka tjänster de ska betala för. För det är ju egentligen vad 
det hela handlar om. Eh, ja det är väl vad jag kan säga om det egentligen. 

Caroline: Så om det kommer in en företagare hit och vill ha kanske råd eller så där, eller 
det kanske dom inte gör? 

Fredric: Det händer, vi har ju riktade informationer mot vissa branscher, nystart träffar 
och sen så har vi ju vår informations vår företagsnära sektion. Som jobbar väldigt mycket 
med att hjälpa ny företagare det kan ju vara att en enskild näringsidkare till exempel som 
ska starta verksamhet och som behöver ha hjälp med grundläggande ehm vad ska man 
säga kunskaper för att komma igång och då sitter våra informatörer som vi har kanske ner 
med den personen i ett par timmar för att hjälpa dom framåt. Så jobbar vi ju mycket mer 
för vi vet att om vi inte gör ja då får vi börja rätta deras inkomstdeklarationer ett par år 
efteråt och det är tidsödande och kostar jättemycket pengar. Och det är ingen som tjänar 
på det. 

Caroline: Nej. 

Fredric: Så vi jobbar mycket mer förebyggande kan man säga. 

Caroline: Ehm men om det kommer in någon som har ett aktiebolag då som håller sig 
inom ramen för att kunna avskaffa skulle ni rekommendera att man behåller eller? har ni 
någon ställning i det? 

Fredric: Nej, nej, vi skulle inte ha någon uppfattning om den saken alls. Det skulle vara 
fel om vi hade det. När remissyttrandet, när vi lämnade det för rätt många år sedan på det 
första delbetänkandet så var skatteverket ganska negativa till avskaffandet. 

Caroline och Emma: Ja. 



 

79 

Fredric: Jag tror att skulle man, jag tycker personligen att man överdrev farhågorna rätt 
rejält i det yttrandet nu var det ett tag sen jag läste det i och för sig. Men skulle man få 
samma frågor idag så att säga i synpunkt på detta så skulle man ha lite andra tongångar 
faktiskt. För det är ju så att dom som väljer att inte göra rätt för sig som vi sysslar med 
här i Borås till stor del dom begår dom felaktigheterna oavsett om det finns en 
revisionsplikt eller inte. Så det är ingen skillnad för oss egentligen. Utan det handlar ju 
mer nu om att företagen nu mer har möjlighet att själva välja om vad de vill betala för för 
tjänster. Men att ha en bra redovisningskonsult om man nu inte själv behärskar området 
bokföring och redovisning av skatt är väl att rekommendera, det kan man väl säga i alla 
fall. Det, då är man ju en bra bit på väg i alla fall. 

Caroline: Vad skulle du säga om gränserna då som sattes? Tycker du det är en rimlig 
gräns eller är det en hög eller låg? 

Fredric: Ja alltså så som det såg ut från början så var väl gränsförslaget det var ju det här 
som justitierådet Bo Svensson, tror jag, som tog fram ett första förslag och då var 
gränserna väldigt höga. Alltså nu ligger vi ganska lågt. Skulle man, alltså jag kan ju tycka 
att det är bra att vara lite försiktig i början så får man se hur det här faller ut. Sen är det 
möjligt att man kan höja dom till kontinental europeisk nivå senare. Och då är det ju fler 
aktiebolag som skulle kunna undvika eller hur man ska uttrycka det att ha revisor. Men 
alltså jag har inga synpunkter på nivån, den är väl den ligger ju där den gör idag sen får 
man väl utvärdera det och se vad som händer. 

Caroline: Vad tror du vi kommer kunna se, eller idag har vi kanske inte upptäckt så 
många konsekvenser än så länge vad tror du vi skulle kunna se för konsekvenser längre 
fram? 

Fredric: Av avskaffandet? 

Caroline: Ja precis. 

Fredric: Ja, det är svårt att säga faktiskt asså mycket handlar ju om hur alltså vi har ju fått 
instrument för att möta detta tycker jag. Bokföringskontrollen är jättebra och det gör att 
vi kan, vi slipper ta till det tunga artilleriet som skatterevision innebär. Vi kan snabbt gå 
ut idag och be att få titta på bokföringsstatus och då får vi snabbt en bra bild är det här ett 
riskföretag eller inte? Det gör att vi kan jobba med en helt annan snabbhet. Det gör att vi 
kan titta på fler företag och det tror jag kommer att möta den eventuella risken för att fler 
begår bokföringsbrott om vi säger så som avskaffandet skulle kunna innebära. Alltså 
hade vi inte fått den möjligheten då kanske man hade kunnat säga att det här fick vissa 
negativa konsekvenser men i och med att vi har det här instrumentet som jag tror mycket 
på så är det möjligt att det kanske möter de eventuella problemet som man kanske annars 
hade fått. Men återigen det är ju spekulationer det får man ju se om något år eller ett par 
kanske. 

Emma: Ja absolut. 

Caroline: Och positivt då vad tror du att man kommer kunna utvärdera något positiv? 
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Fredric: Ja det är ju sett från vilken parts perspektiv om man ser till samhället i stort då. 
Alltså för oss det har jag svårt att uttala mig om men för oss. Vi jobbar ju idag närmare 
och närmare företagen. Det är lättare för oss när vi har det här instrumentet än tidigare. 
För då kunde vi ta emot besök här på information eller så kunde vi ta fullskalig 
skatterevision där vi tittade i värsta fall, eller bästa fall beroende på hur man ser det, fem 
år bakåt. Nu har vi någonting som ligger lite så här mittemellan kontroll och information 
som kan passa både oss och företaget självt. Och det tror jag att man kommer kunna se 
om något år att det var bra att revisionsplikten avskaffades för då fick skatteverket den 
här möjligheten. Det gör ju att våra förtroendesiffror hos företagarna där vi idag ligger 
bra kan komma att bli ännu bättre framöver för man upplever inte oss som något hot. 
Någon stor jätte som kommer ett par år efteråt och vill gräva i bokföringen. Den risken 
finns ju alltid men jag tror att den blir mindre nu när vi har det här nya instrumentet. 

Caroline: Vad, hur går det till då om ni skulle hitta något när ni gör den här 
bokföringskontrollen blir det… 

Fredric: Säg så här att ett nystartat företag vi ser att dom kanske till exempel har ett antal 
tjänstebilar i företaget leasingbilar och så kanske dom har dragit hela momsen och det är 
ju bara halva som får dras på sådana bilar leasingbilar. Och det är nystart hade vi 
förmodligen sagt hypotetiskt hade vi förmodligen sagt så här att det här är fel ni ska göra 
på det här sättet det är vår tolkning är vi överens? Det skulle dom förmodligen va för det 
är en ganska enkel skatteregel och så skulle vi bett dom att ändra underlaget för momsen i 
nästa skattedeklaration. Alltså så att vi hade kommit fram till liksom en lösning 
gemensamt att det här var fel men ni har möjlighet att rätta detta framåt. Ungefär så 
skulle vi göra. Och det är ju rätt mycket annorlunda mot hur vi tidigare har jobbat kan 
man väl säga där det är mer det här är fel då rättar vi och så skickar vi ut 
omprövningsbeslut med höjningar. Sen kan det va så att vi halkar in i någonting, vi ser 
att, vi sysslar mycket med ekobrottsverksamhet där det kan tangera grov organiserad 
brottslighet då är det ju en helt annan sak. Då funkar kanske inte detta, då finns det 
företrädare för bolagen som är av en annan kaliber. Och då ja då är det annat läge va, men 
det får man ju se vad det är man ramlar på helt enkelt. 

Caroline: Alltså generellt vad tycker du personligen om avskaffandet? 

Fredric: Ja jag tycker att det är bra. Jag tycker att företagen ska kunna ha möjligheten att 
själva avgöra vad det är för tjänster som dom ska betala för. Det tycker jag är sunt. Och 
det är väl bra att man var lite försiktig med dom här gränserna på som här tre gränserna 
som ni känner till förstås. I ett första läge så kan man ju i så fall revidera dom senare, när 
man har utvärderat detta. Men jag tycker att det är en bra reform. 

Caroline: Så jag tänker på förtroendet för företag som inte har revisor har egentligen inte 
påverkats från skatteverkets sida då egentligen eller? Eller har… 

Fredric: Nej nej, det skulle man inte kunna säga. Man kan inte säga att vi automatiskt 
utgår ifrån att dom… vi tänker väl så här det kan finnas en ökad risk för att det kan finnas 
fel i bokföringen men återigen ser vi att ett företag har en kvalificerad 
redovisningskonsult då är det förmodligen ett jättebra kvalitetstecken. Att företaget sen 
inte har en revisor längre, ja det behöver inte va avgörande. Är det någon som kör igång 
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en verksamhet som snabbt blir ganska stor och vare sig har revisor eller 
redovisningskonsult och som försöker fixa detta själv, ja då är det, blir det förmodligen 
rätt mycket fel. Och då är vi kanske mer intresserade av att gräva djupare. Så att hur man 
ordnar sin löpande bokföring, vem som gör den det har betydelse. Det kan man nog säga. 

Caroline: Mer än om den är reviderad eller inte? 

Fredric: Ja, i vissa fall är det nog så skulle jag vilja säga. 

Caroline: Har du något mer? 

Emma: Nej, jag tycker vi har fått med det mesta. 

Caroline: Ja, det är ju lite skillnad. Vi har ju också läst det här skatteverkets uttalande om 
förslaget och då var det ju väldigt negativt nu känns det ändå som om det är rätt så 
positivt eller? 

Fredric: Ja alltså det är ju några år sedan. Får man ju ändå säga, ganska många år sedan 
faktiskt och ja jag tror att utgångspunkten var då att nu får vi mer jobb att göra och vad 
ska vi göra. Och det lyssnade ju politikerna på och dom kom ju sen fram till det att okej 
vi utför så kallade bokföringskontroller, det är vad vi kallar det för. Men just det här att vi 
kan förelägga under pågående räkenskapsår. Hade man inte gjort det så hade jag också 
varit mer negativ. Men i och med att vi har det här instrumentet så kan vi ligga mer rätt 
där vi vill vara. Alltså att kunna informera men att också kunna informera på samma gång 
det kunde vi förstås tidigare också men vi har ett instrument som är lättare att hantera nu. 
Så att vi var då ganska kritiska kanske innebar att vi fick det här istället. 

Caroline: Var det några mer sådana regler eller så som underlättade för er? 

Fredric: Nej det var det ju egentligen inte dom här reglerna om föreläggande av pågående 
räkenskapsår det införde man ju både i taxeringslagen när det gäller inkomstskatt och 
skattebetalningslagen, moms och arbetsgivaravgifter. Och det är ju överflyttat till den nya 
skatteförfarandelagen så det är ju samma regler egentligen bara det att man flyttat över 
dom, men det var väl inget annat förutom det som man införde lagstiftningsmässigt. Det 
var det ju inte. Men det här var ju å andra sidan en ganska stor sak som man gjorde, som 
fungerar väl. 

Caroline: Ja det är ju bra när det fungerar. 

Fredric: ja det verkar ju så i alla fall. Vi får ju utvärdera det här framöver och se vad som 
händer, men än så länge är vi nöjda med det här instrumentet. 

Caroline: Ni har inga planer på alltså att göra en utvärdering snart eller vad tror du om 
det? 

Fredric: Jag kan tänka mig det att någonting kommer nog ske nästa vår när vi har jobbat 
med dom här bokföringskontrollerna. Det är ju till och med att vi har fler aktiviteter nu 
men jag kan ju tänka mig om något år att det finns någon form av analys klar, det tror jag. 
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Emma: Det ska bli intressant att se. 

Fredric: är det det som är er problemformulering hur skatteverket uppfattar avskaffandet 
förtroendemässigt är det som blir lite av er tes i detta eller. 

Caroline: eh, vi har väl som huvudfråga hur avskaffandet påverkar små företagarna 
överlag. Sen har vi hur intressenter som skatteverket, revisorer och banker då hur dom ser 
på detta och konsekvenserna framförallt kring detta. 

Fredric: Ja just det. Och det är väl så att revisorskollektivet först var ganska negativa till 
detta men så insåg väl dom att det inte var någon idé att gnälla över detta. Sverige kan 
inte vara det enda landet i Europa som har kvar revisionsplikt. Utan vi får förnya oss och 
försöka visa att vi kan sälja in redovisningskonsulttjänster istället. Det är ju så dom 
ändrade sig ganska snabbt också. Bankerna vet jag inte vad dom har haft för inställning 
så det är väl lite grann samma sak där sitter du som företagsrådgivare och är duktig 
företagsekonom och kan tolka ett bokslut då kanske du känner att en revisionsberättelse 
som ser ut som en standardmall det kanske inte har jätte stor betydelse för mig. Du kan ju 
å andra sidan ringa till revisorn och kolla om du har någon mer information än det du har 
skrivit. Men så säger vi att du har en duktig konsult med som du kan ringa och prata med 
som verkligen kan. Revisorn kanske kommer in och tittar på bokföringen ofta långt 
efteråt och kan inte helheten, men en bra konsult har ofta varit med under hela året det 
kan ju vara mycket bättre att prata med än revisorn. Och känner den här 
banktjänstemannen det, då ja vad har man då för problem? Förmodligen inget problem 
alls. Sen vad dom generellt tycker har jag ingen aning om men jag kan tänka mig att dom 
borde se det på det sättet i alla fall som jag beskriver. 

Caroline: Om man kollar på dom efterforskningarna vi har gjort då om man jämför med 
andra länder som England och Danmark och då har bankerna varit rätt så negativt 
inställda till det så det är. Vi har inte varit på någon bank än och gjort intervju så det ska 
bli lite intressant att se vad dom säger. 

Fredric: Ja det ska bli intressant att se vad dom säger. Det blir det ju förstås. 

Caroline: Fast den revisorn som vi pratade med idag han sa ju att dom hade haft lite 
träffar angående just det hur det ska påverka finansiering och sånt. 

Fredric: Ja. 

Caroline: Och han sa ju att bankerna då sa i alla fall att det inte ska ha någon påverkan 
om de har någon reviderad redovisning eller inte. 

Fredric: Nej. 

Caroline: Sen får vi väl se om dom säger samma sak till oss sen. 

Fredric: Ska ni liksom gå till flera olika banker eller? 

Caroline: Ja, det blir väl två i alla fall. 
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Fredric: Ja precis. Ni får lite, om det är olika bild så får ni reda på det i alla fall. Det är 
nog vettigt att göra det. 

Emma och Caroline: Mmm precis. 

Fredric: Ja, va bra. Men ni får gärna när ni är klara får ni gärna skicka kopia på uppsatsen 
till mig. 

Emma och Caroline: Mm, det ska vi göra. 

Fredric: Det är bara att mejla till mig i så fall. 

Caroline: Det kan vi absolut göra. 

Caroline: Så, ja då får vi tacka för oss. 

Fredric: Tack själva. 

Emma: Ja tack så jätte mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Bilaga 4: Intervju med Martin Segelmark, Handelsbanken 

Caroline: Vad har du för befattning idag? 

Martin: Eh, jag är kundansvarig på företagssidan. Och det innebär ju då att jag har ett 
gäng kunder som jag är ansvarig för och att jag även då har hand om ägarfamiljerna då i 
företagen om det finns sådana. Så det är både privata företag då egentligen, det är det. Så, 
så fort det är något dom behöver hjälp med så vänder dom sig till mig då. Och så kommer 
det även nya företag då med förfrågningar också som jag tar hand om. 

Emma: Vad har du för utbildning och så?  

Martin: Du jag har halkat in på bank av ren slump egentligen jag är systemvetare 
egentligen.  

Emma: Jaha.  
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Martin: Fast jag har läst en massa bös och annat också, så jag har läst ekonomi också. Så 
är det, men egentligen är jag systemvetare. Så är det. Men har tröttnat på programmering. 

Caroline: Mm. 

Emma: Jaha.  

Martin: Ja, så är det. 

Emma: Så du känner att du har hittat rätt nu inom ekonomin?  

Martin: Ja, så är det.    

Caroline: Hur länge har du varit här på banken?  

Martin: Här på banken har jag inte varit så länge. I Handelsbanken har jag varit i ett och 
ett halvt år. Och då började jag på privatsidan först i tre månader tror jag, nått sånt där. 
Sen gick jag över på företagssidan efter tre månader. Och dess före innan har jag jobbat 
på Danske bank i Göteborg. 

Emma: Aha, okej. 

Martin: Så är det. Där jobbade jag väl i, ja vad kan det har vart, i fyra och ett halvt år, 
fyra år eller nått sånt där.  

Caroline: Ja då kan vi gå in på den första riktiga frågan, eller nummer tre på listan. Hur 
har Handelsbanken förändrat instruktionerna för utlåning för små företag efter 
avskaffandet av revisionsplikten för små bolag?  

Martin: Vi har egentligen inte ändrat det alls skulle jag vilja påstå. Asså vi är ju en 
relationsbank som det kallas och det bygger mycket på relationer snarare än fast regler 
och allting i det är en individuell bedömning hela tiden när det gäller kreditprövningar 
eller kreditgivning. Så att vi har inte ändrat det alls.  

Caroline: Har det på något vis liksom påverkat ert arbete efter det liksom? 

Martin: Ja vi kommer, det är en fråga här nere och det är också vilken uppfattning det är 
hur vanligt det är. Och det är ju så här att vi inte har, jag inte har stött på ett enda fall. Så 
är det. 

Caroline: Okej. 

Emma: Jaha. 

Martin: Jag har inte stött på en enda kund där det har varit aktuellt så säga att fråga efter 
ett reviderat på grund av att de inte har eller nått sånt där.  

Emma: Nehe. 
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Martin: Har aldrig hänt.  

Caroline: Har ni diskuterat det?  

Martin: Man stöter ju på kunder som är helt nya däremot. Som vill starta upp ett företag 
och då har de naturligtvis inte reviderat bokslut. 

Caroline: Nä. 

Martin: Men då handlar det ofta om, om de vill låna pengar så är det ju ganska ovanligt 
att dom får lån så att säga. På grund av att det är riskkapital och det är ju ägarkapital som 
ska in i så fall. Det är inte en banks uppgift att finansiera det i så fall. Så är det. Så att den 
frågan kommer sällan, kommer inte upp då heller egentligen. Det skulle va om det var en 
gammal relationskund då i så fall, men jag har inte stött på det fallet än faktiskt. 

Caroline: Nehe. 

Martin: Så är det.  

Emma: A, då har du väl inte upplevt någon skillnad i arbetet efter avskaffandet?  

Martin: Nej, konsekvenserna är oklara än så länge.  

Caroline: Men så ni har inte fått några instruktioner om det, om man tänker ifrån högre 
upp eller så då?  

Martin: Nej, det kan, det beror lite på hur handelsbanken fungerar också. Vi har ju. Jag 
jobbade ju på Danske bank tidigare och där är det mer styrning uppifrån, men här är det 
mer kontoren själva som bestämmer. Men det är ju, det gäller ju inte just kreditgivning, 
men just den här individuell bedömning och relationer och sånt där är ingrodd kultur kan 
man väl säga på handelsbanken. Så det finns liksom inget, det behövs egentligen inte 
några uppdaterade rutiner för Handelsbanken är traditionellt mer försiktiga än andra 
banker. Om vi är osäkra på grund av att det inte finns ett reviderat bokslut eller inte spelar 
egentligen ingen roll. 

Caroline: Vad skulle man kunna säga påverkar istället då förtroendet? Är det liksom då 
om de har en, säg en redovisningskonsult istället för att sköta det själv eller finns det 
några sådana grejor som påverkar om de skulle få möjlighet till lån eller sådär?  

Martin: Jag har ju inte stött på fallet än faktiskt, men det är som sagt en individuell 
prövning och relationen till kunden historiskt, om man har varit kund länge och så vidare. 
Vilket intryck man har, vi tittar ju alltid på det historiska kassaflödet i första hand vid 
kreditgivning. Sen är det ju så att om det inte finns någon, om ponerar nu att jag hade 
stött på fallet att det inte finns reviderat bokslut är det klart att förtroendet för siffrorna 
minskar ju. Så att säga.  

Emma: Mm.  



 

86 

Martin: Och om det inte finns något reviderat kanske det inte är, vad ska man säga, någon 
struktur på dom siffrorna som jag får. Jag har stött på fall i sen tid där det var ett, en 
koncern som ansökte om för finansiering då var det ju, då hade inte de någon aktuell 
koncernredovisning vi fick ju datatabeller. Och då ville jag ha att en revisor satte ihop en 
koncernredovisning då. Som jag kunde titta på då. Så det är lite liknande då kanske. Just 
för att jag får siffror som jag kan använda mig av.  

Caroline: Men om det kommer in någon som ska starta ett bolag skulle du rekommendera 
dom att använda en revisor eller har du… 

Martin: Det är egentligen inte vår sak att rekommendera det, men det är ju ofta så här, 
ofta så vill ju kunderna. Jag skulle kunna tänka mig att dom vill ha det själva faktiskt med 
tanke på att dom vill visa upp att dom har gjort något, få bekräftelse av att dom har gjort 
något bra under året. Och sen är det ju även andra intressenter det är ju mer än banken 
som vill ha ett reviderat bokslut. Kunder och leverantörer, vi är också på sätt och vis en 
leverantör i och för sig då va, så är det. Men rekommendera, ja…. 

Caroline: Kanske?  

Martin: Nja, då kanske de skulle kunna lägga det lite mer, bättre att lägga det som en 
konsult pengarna på konsulting då istället. Faktiskt.  

Caroline: Om man tittar då på hur vanligt det är då… 

Martin: Om det är ett småbolag som kommer och frågar om finansiering, och det är bara i 
frågan om finansiering som vi behöver ett bokslut ett reviderat bokslut i så fall. Behöver 
dom ingen finansiering så blir det ju inte aktuellt om dom vill öppna konton och så där då 
är det ju bara personen och om vi tror på affärsidén och så vidare.  

Emma: Men skulle du tro, du har ju inte stött på något fall just nu men om du ser framåt 
några år och det blir allt vanligare att folk avskaffar tror du att ni då kanske kan få sätta in 
sätta in något.. 

Martin: Att vi kan komma att kräva det menar du?  

Emma: Ja. 

Caroline: Eller liksom ha ändrade rutiner. 

Martin: Vi kommer nog aldrig ha en rutin där vi kräver det. Det kommer vi inte ha, utan 
det kommer alltid va individuellt. Eh, så att säga om förtroendet påverkas av att en, ett 
bolag inte har en reviderad bokslut det gör det inte. Det påverkar inte vårt förtroende för 
ledningen eller ägarna. Eh, det påverkar bara vårt förtroende för siffrorna snarare. Det 
skulle komma att påverka vårt förtroende för bolaget om vi så att säga vill ha ett reviderat 
bokslut och dom säger att dom vill inte. Det skulle ju påverka förtroendet i så fall så är 
det.  

Caroline: Ja men då påverkar det egentligen inte din värdering vid ett eventuellt lån om 
ett företag har reviderad redovisning eller inte? 



 

87 

Martin: Det påverkar bara mitt förtroende för siffrorna så att säga va. Och om jag inte har 
förtroende för det så kommer jag naturligtvis vilja ha ett reviderat bokslut. Men om jag 
inte har förtroende från början för bolaget på det viset så kommer det antagligen bli ett 
nej ändå så att säga, så är det.  

Caroline: Så då kan man säga att först så ska dom klara förtroendet för själva 
affärsverksamheten eller affärsidén. 

Martin: Mm. 

Caroline: Och sen då upp till siffrorna då hur dom har blivit skötta då och så där.  

Martin. Mm, ja.  

Caroline: Men vad skulle du kunna tänka dig att det blir för konsekvenser för små 
företagarna?  

Martin: Ja det värsta som kan hända är att de får göra reviderade bokslut ändå och då är 
det precis som förut. Och det är inte så förfärligt.  

Emma och Caroline: Ne. 

Martin: Ne, hehe. 

Emma: Men vad tycker du om att dom har avskaffat, nu har ju inte du stött på det så 
mycket men om du… 

Martin: Men det finns ju bolag som inte har några krediter eller någonting och då är det 
ju kanske en onödig kostnad så att säga. Det har ju uppkommit prat om att det kanske 
fuskas lite mer men det är ju inte något vi så att säga lägger oss i. Så egentligen är det väl 
ganska bra att de kan spara in pengar på det kanske och lägga pengarna på konsulting 
istället. Att någon konsult som gör deras ekonomiska arbete för att det finns absolut ett 
behov utav det.  

Emma: Om de anlitar en konsult som gör jobbet då har ni kanske högre förtroende eller 
har du samma förtroende som för en revisor?  

Martin: Det blir ju, ofta så blir ju siffrorna mer om det finns en konsult som har hjälpt 
dem till exempel på ett nystartat företag och sätta ihop grejer som budget och så vidare 
och hjälpt dom med det. Det är mer strukturerat och mer lätt arbetat för oss ju.  

Emma: Det kan jag tänka mig. Men har du samma förtroende för en konsult som en 
revisor som gör det? Alltså om man har… 

Martin: Nej revisorn smäller ju högre. Det gör det. Sen är det så att våra kunder är vana 
vid att när det gäller krediter att vi vill ha det så att säga. Jag tror inte ens dom tänker på 
att avskaffa.  
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Caroline: Om man säger kundmässigt är det många som är inom den ramen för 
avskaffandet? 

Martin: Ja det är klart det är, det är det.  

Caroline: Skulle du kunna uppskatta om det är hälften eller… 

Martin: Nej det kan jag absolut inte göra. Ingen aning. Det vågar jag absolut inte svara 
på, tyvärr. Vi har inte tagit fram några siffror på det alls.  

Caroline: Men magkänslan, har ni fler småföretagare än stora?  

Martin: Ja småföretagare är ju fler, det är självklart. Vid frågan om kreditgivning så är det 
ju fler större företag, vid små företag är det mer vanligt med business card och sådana 
saker. Det är också en kredit.  

Emma: Jaha, då har vi nog fått svar på våra frågor.  

Caroline: Nej, jag tror inte det var något mer som vi kan komma på nu. Om det skulle 
vara något ytterligare vi undrar över så kanske vi kan skicka ett mejl? 

Martin: Ja absolut, gör det. Då kan jag komplettera. 

Caroline: Ja, men då får vi tacka för oss. Tack för att du tog dig tid.  

Martin: Absolut!   
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8.5 Bilaga 5: Mejlintervju med Thomas Nilsson, Danske Bank 
 

Demografi 
1. Vad har du för befattning idag? 

 
Svar: Bankchef 
 

2. Vilken erfarenhet har du utav arbete med kreditgivning? 
 
Svar: ca 20 års erfarenhet av kvalificerat/komplicerad kreditgivning. 

Yrke 
3. Hur har Danske Bank förändrat instruktionerna för utlåning till små företag efter 

avskaffandet av revisionsplikten för små bolag? 
 
Svar: Instruktionerna har ej ändrats p g av revisionspliktens förändring. 
       

4. Vilken skillnad har du upplevt i arbetet efter avskaffandet av revisionsplikten? 
Positivt/negativt? 
 
Svar: Vi har hittills ej märk någon skillnad eftersom nästa alla våra kunder gör 
ett riktigt bokslut.  

Bolagen 
5. Rekommenderar du små bolag att anlita en revisor? 

 
Svar: Det gör vi alltid. 
 

6. Vilken är din uppfattning om hur vanligt det är att företag valt att avskaffa 
revisionen? 
 
Svar: Mycket ovanligt och förekommer enbart vid mycket begränsad 
kreditgivning. 
 
 

Relationen mellan små företag och banker 
7. Hur påverkar avskaffandet av revisionsplikten ert förtroende för bolag som inte 

anlitar en revisor? 
 
Svar: Vår uppfattning är att förtroendet minskar eftersom en opartiskt part ej 
längre granskar och verifierar resultat- och balansposterna. 
 

8. Påverkar det din värdering vid ett eventuellt lån om ett företag har reviderad 
redovisning eller inte? 
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Svar: Vår uppfattning är att det påverkar vår bedömning negativt om företaget ej 
har ett rätt reviderat bokslut. 
 

8.6 Bilaga 6: Mejlintervju med Anders Hansson, SEB 
 

Demografi 
1. Vad har du för befattning idag? 

 
Svar: Kontorschef SEB Borås 
 

2. Vilken erfarenhet har du utav arbete med kreditgivning? 
 
Svar: Arbetat med det under drygt 25 år 

 
Yrke 

3. Hur har SEB förändrat instruktionerna för utlåning till små företag efter 
avskaffandet av revisionsplikten för små bolag? 
 
Svar: Ingen specifik förändring, vi har samma krav på företaget att lämna 
underlag för kreditbedömning som tidigare. 
 

4. Vilken skillnad har du upplevt i arbetet efter avskaffandet av revisionsplikten? 
Positivt/negativt? 
 
Svar: Fram till nu ingen större förändring, positiva är en besparing för de bolag 
som har en väldigt enkel struktur 

 
Bolagen 

5. Rekommenderar du små bolag att anlita en revisor? 
 
Svar: Beroende på verksamhetens art och kompexitet och företagarens egna 
komptens, i de flesta fall rekommenderar vi revisor eller person med motsvarande 
kompetens 
 

6. Vilken är din uppfattning om hur vanligt det är att företag valt att avskaffa 
revisionen? 
 
Svar: Bolag med begränsad verksamhet, varit väldigt få fram till nu. 
Många nystartade bolag saknar revisor. Då föreligger oftats att de inte är i behov 
av krediter etc. 
 
 

Relationen mellan små företag och banker 
7. Hur påverkar avskaffandet av revisionsplikten ert förtroende för bolag som inte 

anlitar en revisor? 
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Svar: Behöver inte påverkas negativt, allt bygger på förtroende och att man 
skaffar den komptens som passar bolaget, man kan t ex ha en bra 
redovisningskonsult alt egen kompetens. 
 

8. Påverkar det din värdering vid ett eventuellt lån om ett företag har reviderad 
redovisning eller inte? 
 
Svar: Vi ställer alltid krav på det underlag vi får, förtroendet är det viktiga att vi 
kan lita på de underlag vi får för en kreditbedömning. 
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8.7 Bilaga 7: Enkät 
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8.8 Bilaga 8: Tabeller 
 

8.8.1 Tabell 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.2 Tabell 8.2 
Om ja eller delvis, har företaget idag avskaffat revisionen? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inget svar 1 4,8 4,8 4,8 

ja 3 14,3 14,3 19,0 

nej 17 81,0 81,0 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
 
 

8.8.3 Tabell 8.3 
Tror du företaget i framtiden kommer att avskaffa revisionen? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inget svar 3 14,3 14,3 14,3 

ja 1 4,8 4,8 19,0 

nej 14 66,7 66,7 85,7 

vet ej 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
 

Är ert företag berört av avskaffandet av revisionsplikten för små bolag? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 17 81,0 81,0 81,0 

nej 3 14,3 14,3 95,2 

delvis 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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8.8.4 Tabell 8.4 
Har du upplevt problem med långivare eller skatteverket efter avskaffandet av revisionen? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nej 3 14,3 14,3 14,3 

ej varit i kontakt med 

bank/skatteverket 

5 23,8 23,8 38,1 

har ej avskaffat revisionen 13 61,9 61,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
 
 

8.8.5 Tabell 8.5 
Tror du att det skulle kunna uppstå problem med långivare eller skatteverket efter 

avskaffandet av revisionen? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ja 11 52,4 52,4 52,4 

nej 2 9,5 9,5 61,9 

vet ej 8 38,1 38,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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8.8.6 Tabell 8.6 

 

Vad anser du är den största fördelen med avskaffandet av revision för små företag? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid inget svar 4 19,0 19,0 19,0 

Anar att det kan begränsa 

mängden administrativa uppgifter 

1 4,8 4,8 23,8 

Den ekonomiska effekten. Det är 

väldigt dyrt att göra en revision 

årligen. 

1 4,8 4,8 28,6 

Det är alltid bra med valmöjligheter. 

Det är en stor kostnad för 

småföretagare. 

1 4,8 4,8 33,3 

Endast kostnad isåfall, vilket 

säkerligen äts upp av kostnad för 

egen administrationspersonal. 

1 4,8 4,8 38,1 

Jag ser inga fördelar med detta 1 4,8 4,8 42,9 

Kostnaden 2 9,5 9,5 52,4 

Kostnadsbesparing 1 4,8 4,8 57,1 

Lägre kostnader för revisionen 1 4,8 4,8 61,9 

Mindre byråkrati o ekonomisk vinst 1 4,8 4,8 66,7 

Minskad kostnad 1 4,8 4,8 71,4 

Minskade kostnader 1 4,8 4,8 76,2 

Möjligtvis lägre kostnader 1 4,8 4,8 81,0 

Onödig kostnad för revisorns 

lagstadgade dokumentation utan 

motsvarande nytta. Förutsätter att 

bolaget i stort sett inte är skuldsatta 

eller har mycket affärer med stora 

företag. 

1 4,8 4,8 85,7 

Pengar 1 4,8 4,8 90,5 

Revisorns kostnader minskar. 1 4,8 4,8 95,2 

Valfrihet, möjlighet spara pengar 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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8.8.7 Tabell 8.7 

Har du upplevt några nackdelar med avskaffandet? Ge gärna exempel. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid inget svar 9 42,9 42,9 42,9 

Eftersom vi har kvar vår revision har vi inte 

sett några nackdelar. 

1 4,8 4,8 47,6 

Har ej avskaffat men då vi har statliga verk 

och kommun som kunder anser vi det inte 

lämpligt med avskaffandet, skulle kanske bli 

negativt vid en upphandling 

1 4,8 4,8 52,4 

Har ej avskaffat revisionen 1 4,8 4,8 57,1 

Inte upplevt, men kan tänka mig att banklån 

och andra krediter kan bli svårare att få då 

ekonomiskaunderlag för företag ej behöver 

vara lika sanningsenliga. 

1 4,8 4,8 61,9 

Nej 2 9,5 9,5 71,4 

Nej, men kan vara bra att ha en opartisk 

granskare av hur bokföringen sköts 

1 4,8 4,8 76,2 

Nej. (Min revisor sköter även den löpande 

bokföringen. Alltså har jag tidigare betalat 

15000 + moms för att de skall kontrollera sig 

själva!) 

1 4,8 4,8 81,0 

Nu har jag inte avskaffat revisionen, men 

jag kan tänka mig att skattemyndigheterna 

håller ett extra öga på de utan revision. 

Samt att banker kräver kompletterande 

uppgifter vid vissa ärenden. 

1 4,8 4,8 85,7 

Se fråga 1 1 4,8 4,8 90,5 

Tror att man lätt kan få fel deklarationer 1 4,8 4,8 95,2 

Vi har valt att behålla vår revisor då vi tycker 

att det är bra att företaget granskas och 

bedöms av tredje part och där igenom ha 

tillgång till dennes kompetens. Små företag 

som tappar kontrollen riskerar att försent 

upptäcka fel som kan bli förödande för 

deras verksamhet. 

1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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8.8.8 Tabell 8.8 
 

Om ja vid fråga 7 och/eller fråga 8, hur upplevde du problemet? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inget svar 16 76,2 76,2 76,2 

Att man ej har en opartisk syn 1 4,8 4,8 81,0 

När jag var i kontakt med banken 

ang. helt annat ärende, 

påpekade de att det var väldigt 

bra när man inte avskaffat 

revisionen.... 

1 4,8 4,8 85,7 

Se punkt 5 1 4,8 4,8 90,5 

utan revision kommer det att bli 

problem med alla former av 

kredit, när ingen utomstående 

granskar bolagets tillgångar och 

skulder 

1 4,8 4,8 95,2 

Vid större upplåning eller affärer 

med större företag (volvo-ikea 

etc) kommer de sannolikt kräva 

att få en reviderad 

årsredovisning. 

1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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