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Abstract: 

In Sweden, a possible rejection of the obligation of audit in small sized 
companies is investigated. On the whole Sweden is alone in the European 
Union having this obligation. It was introduced as an attempt to combat 
fraud and increase the owners’ possibility of control. The auditor’s role 
consists in securing the quality of information, through an independent 
review. Audit even helps to bring reliability to external information in 
advantage to different interested parties. 

The questions that we have treated in our composition are: What meaning 
has the audit for small sized companies, for banks, for suppliers and for the 
tax department? And will the interested parties make other demands upon 
the company if the obligation of audit is abolished? 

The purpose of the composition is to describe how a possible abolition of 
this obligation will affect the interested parties. In order to achieve a greater 
comprehension of the subject, previous literature has been studied and 
interviews have been made. A qualitative procedure has been used 
throughout the composition. 

Our conclusion is that if the audit obligation will be abolished banks and 
suppliers will still request that companies will be audited or inspected in 
order to get reliable information. The study indicates that the audit is 
essential and a useful aid for the interested parties. We consider that small 
companies should have some kind of inspection. 

Keywords: Abrogation of the Audit Obligation, Small sized companies, 
Interested parties, Audit 

 



Sammanfattning 

I Sverige utreds ett eventuellt slopande av revisionsplikten för små företag. 
Sverige är i stort sett ensamt inom EU med att ha revisionsplikt för små 
aktiebolag. Revisionsplikten infördes som ett försök att bekämpa den 
ekonomiska brottsligheten samt att öka ägarnas möjlighet till kontroll. 
Revision bidrar även till att tillföra trovärdighet till den externa 
informationen till fördel för olika intressenter. Revisorns roll är att 
kvalitetssäkra informationen genom en oberoende granskning. 

De frågor som behandlats i uppsatsen är: Vilken betydelse har revisionen i 
små företag, för banker, leverantörer och Skatteverket? Samt om de kommer 
att ställa andra krav på företaget om revisionsplikten avskaffas? 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kommer att påverka intressenterna. För att få en ökad 
förståelse, har tidigare litteratur studerats samt ett antal intervjuer 
genomförts. I uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. 

Vår slutsats är att om revisionsplikten avskaffas, kommer banker och 
leverantörer ändå begära att företagen revideras eller granskas för att få 
pålitlig information. Studien visar på att revision är väsentlig och ett bra 
hjälpmedel för intressenterna. Vi anser att små företag borde ha någon form 
av granskning. 

Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, Små företag, Intressenter, Revision 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med debatten om revisionsplikten i Sverige, för 
att sedan ta upp några förändringar som skett inom revisionsområdet. 
Därefter följer en kort presentation av några länder som har avskaffat 
revisionsplikten. Slutligen förs en diskussion om revisionspliktens vara eller 
icke vara. Diskussionen leder fram till uppsatsens problem och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Sedan en tid tillbaka har debatten om revisionspliktens vara eller icke vara 
pågått i Sverige. Redan 1998 behandlades revisionsplikten för små 
aktiebolag (AB). Enligt propositionen var bolagens kostnader för revisionen 
inte något tillräckligt skäl för att undanta bolagen från reglerna om revision. 
Det framhölls även att revision i mindre AB är väsentlig, bland annat med 
hänsyn till allmänhetens intresse. Intressenterna vill ha kontroll på bolagets 
affärer, att de sköts på ett lagenligt och korrekt sätt (Proposition 1997/98:99, 
070320). 

Efter ett antal internationella redovisningsskandaler har reglerna på området 
skärpts, och revisionens betydelse debatteras allt oftare runt om i världen. 
Oavsett storlek måste alla AB i Sverige ha en revisor, som skall granska och 
godkänna bokföringen och årsredovisningen. Samma regler gäller för ett 
stort AB, med en omsättning på 250 miljarder kronor som för ett litet AB 
med bara ett par hundra tusen kronor i intäkter (Privata affärer, 070208). 

Revisionsstandard i Sverige (RS) infördes 2004, i RS anges målen för den 
lagstadgade revisionen. När revisorerna började tillämpa den nya 
standarden, blev bördan för de mindre företagen allt tyngre och kostnaden 
ökade. En anledning är att det krävs en allt mer ingående granskning, enligt 
RS. Samtidigt som bördan ökar för de mindre företagen i Sverige, avskaffar 
allt fler länder revisionsplikten för små och medelstora företag (Privata 
affärer, 070208). 

1.1.1 Slopad revision 

I England avskaffades revisionsplikten för de allra minsta AB 1993. 
Undantaget från revisionsplikt bygger på en uttalad regleringsfilosofi. Den 
innebär, att om inte nyttan av en tvingande regel kan visas överstiga de 
kostnader regeln medför, avskaffas regeln. Syftet med att undanta små AB 
från revisionsplikten var att ge kostnadsminskningar för dem samt att stärka 
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deras konkurrenskraft. En sätt att minska kostnaderna för företag, är att 
förenkla regelverken eller ta bort regler som leder till ökade kostnader för 
företagen (Nyquist, 2005). 

Efter många års debatt godkände den danska lagstiftaren, i mars 2006, lag 
L50 som föreskriver att små företag inte längre är skyldiga att utföra 
revision. Den huvudsakliga drivkraften bakom att avskaffa revisionsplikten i 
Danmark, var en önskan att minska de administrativa kostnaderna för 
mindre företag. Någon påtaglig effekt av reformen har ännu ej kunnat 
konstateras (Aggestam Pontoppidan, 2007). 

Även i Finland har den obligatoriska revisionsplikten för små bolag 
avskaffats. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2007, det innebär att 
finsk lag anpassas till de regler som gäller i andra EU-länder. Nu när även 
Finland har tagit steget, är det bara Malta och Sverige inom hela EU som har 
kvar revisionsplikten för små företag (Restauratören, 070317). 

1.2 Problemdiskussion 

Den debatt som idag förs i Sverige, behandlar återigen revisionens kostnader 
gentemot dess fördelar för de mindre bolagen. Fokus ligger dock på 
huruvida Sverige skall följa i samma spår som övriga medlemsländer och 
undanta små företag från kravet på revision. Med små företag menas enligt 
det fjärde bolagsdirektivet, bolag med: 

1. färre än 50 anställda, 
2. en omsättning understigande 7,3 miljoner euro eller 
3. en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro (Halling, 

2005). 

Företag får, enligt direktivet, undantas från revisionsplikt så länge de inte 
överskrider två av tre gränsvärden, under de två senaste verksamhetsåren. 
Idag har de flesta medlemsländerna valt att införa lägre gränsvärden än vad 
som framgår av EU:s Regelverk (Halling, 2005). 

1.2.1 Vilka bolag kan komma att beröras vid ett avskaffande? 

I Sverige finns i nuläget cirka 250 000 registrerade AB, majoriteten av dem 
har en mycket liten verksamhet med ett begränsat antal anställda. Omkring 
200 000 är mikroföretag, det vill säga AB med högst 3 miljoner kronor i 
omsättning. Sverige är således i allra högsta grad ett småföretagarland 
(Thorell & Norberg 2005, s. 4). Då det är väldigt många bolag som kan 
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komma att påverkas av avskaffandet, är frågan om det borde införas en ny 
företagsform istället för att avskaffa revisionsplikten. 

Var gränsen för befrielse kommer att gå är ännu inte klart. Om det blir 
mikroföretagen som kommer att beröras av revisionspliktens avskaffande, 
kommer 80-85 procent av Sveriges samtliga AB att påverkas. Enligt en 
undersökning från Svenskt Näringsliv, betalar företagen tillsammans 
2 miljarder kronor i revisionsarvoden varje år. I genomsnitt motsvarar det 
10 000 kronor per företag, det förekommer även betydligt högre belopp. Ett 
företag med en omsättning på 100 000-200 000 kronor kan alltså betala upp 
till 10 procent bara i revisionsarvoden (Privata affärer, 070208). 

Enligt Carl-Gustaf Burén, ansvarig för redovisningsfrågor på Svenskt 
Näringsliv, utgör revisionen i många små företag en betydande merkostnad, 
som inte motsvaras av nyttan. Han menar att grundtanken med revision är att 
försäkra ägarna att allt går rätt till i företaget. Då ägare, företagsledning och 
styrelse är samma personer mister den sin verkan (Privata affärer, 070316). 

Regelverket inom revision blir alltmer komplicerat på grund av den 
internationella utvecklingen. I Sverige tillämpas RS, vilket i princip är det 
samma som International Standards on Auditing (ISA). I och med 
harmoniseringen inom EU kommer ISA att bli direkt tillämplig. För 
närvarande är det mycket osäkert ifall ISA kommer att anpassas till små 
företag (Kommittédirektiv 2006:96, 070221). 

Till följd av den internationella utvecklingen är det viktigt att utreda 
revisionspliktens omfattning samt att se över reglerna för små företag. 
Revisionen har ett värde för skattekontrollen och bekämpandet av 
ekonomisk brottslighet, det saknas dock en heltäckande analys av hur stort 
värdet är (Kommittédirektiv 2006:96, 070221). Om revisionsplikten slopas, 
vilka åtgärder kommer då att krävas för att säkerställa skattekontrollen och 
bekämpandet av ekonomisk brottslighet, i mindre företag? 

1.2.2 Intressenternas nytta av revision 

För företagen är revisionen ett verktyg som skapar trovärdighet och tillit, 
den kan användas för att ge intressenterna en rättvis bild av företaget. Olika 
intressenter har olika krav och informationsbehov av ett företags 
redovisning. När det gäller nya intressenter vill de känna till företagets 
ekonomiska situation, innan de påbörjar ett samarbete med företaget1. 

                                                 
1 Claussen, Jürgen, föreläsning i Verksamhetsinriktad revision, 2007-01-17. 
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Ett företags intressenter, är de personer och organisationer som är beroende 
av företaget. Företaget är i sin tur beroende av intressenter för att kunna 
överleva, eftersom ett företag utan intressenter inte kan existera. Syftet med 
extern redovisning är att förmedla den information som intressenterna 
behöver (Thomasson et al. 2003, ss. 21-22). Om revisionspliktens avskaffas, 
hur skall då de bolag som väljer att inte genomgå revision tillgodose 
intressenternas informationsbehov? 

Den information som finns i årsrapporterna är reviderad av en revisor, vilket 
ger förtroende och säkerställer att informationen är korrekt samt att företaget 
kan fullfölja sina åtaganden mot intressenterna. Vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten, kommer många intressenter att påverkas, de 
tvingas då inhämta information på annat sätt (Nyquist, 2005). Hur skall då 
intressenterna gå till väga, för att samla in pålitlig och rättvisande 
information om revisionsplikten avskaffas? 

FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, är kritiska till 
att slopa revisionsplikten för de minsta AB. Dan Brännström, 
generalsekreterare i FAR SRS, medger att nyttan av en revisor kan vara 
mindre för en enmanskonsult eller ensam hantverkare som inte har banklån 
eller gör några utlandsaffärer. Det är dock väsentligt att inte ignorera, att 
revisorn genom sitt godkännande delar risken med företaget och dess 
intressenter, såsom banker och leverantörer. Även den svenska regeringen är 
medveten om risken för ökat fusk, om den oberoende granskningen 
försvinner (Privata affärer, 070316). 

Tilltron till revisionspliktens positiva effekter har uppfattats som mycket stor 
av revisorer och intressenter. Många tror att ett avskaffande skulle få 
negativa effekter på kreditgivning, skattekontroll och brottsbekämpning. Är 
det en rimlig slutsats, då det bara är Sverige och Malta i EU som har kvar 
revisionsplikten för små företag (Halling, 2005). Frågan är om svenska 
företagare har sämre skattemoral och är mer brottsbenägna än företagare i 
andra länder? Finns det skäl för en svensk särreglering inom området? 

En ägare till ett AB har ett begränsat personligt ekonomiskt ansvar för sina 
åtaganden. Det kanske är rimligt att de får underkasta sig en regelbunden 
granskning av bolaget (Privata affärer, 070208). Vilken betydelse har 
revision i små bolag för samhället? Om revisionsplikten avskaffas, kommer 
då små bolag ändå att genomgå revision för att samhället skall erhålla 
tillförlitlig information? Vad är det i så fall som bidrar till det, vilka faktorer 
spelar in? 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion vill vi undersöka: 

• Vilken betydelse har revisionen i små företag för banker, leverantörer 
och Skatteverket? 

- Kommer ovanstående intressenter att ställa andra krav på 
företaget om revisionsplikten avskaffas? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken betydelse revisionsplikten har 
för ovanstående intressenter. Vi vill analysera och förklara vad de anser om 
revisionsplikten samt hur intressenterna eventuellt kommer att gå till väga, 
vid ett avskaffande, för att få tillförlitlig information. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas till de svenska små AB:s intressenter, med 
anledning av att de berörs av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
De intressenter vi kommer att begränsa oss till är banker, leverantörer och 
Skatteverket (SKV). Vi har avgränsat oss till att endast ta reda på vad 
intressenterna har för nytta av företagens finansiella information vid 
kreditgivning samt SKV:s nytta av rapporterna. 

1.6 Disposition 

För att det skall vara lättare att följa uppsatsen, ges här en kort beskrivning 
av kommande kapitel. 

I det andra kapitlet behandlas den teoretiska referensramen, där uppsatsen 
inleds med en sammanfattning. Vidare följer revisionsplikten och 
lagstiftning samt några intressenter som berörs av revisionen. 

I det tredje kapitlet tas de metoder upp som har använts i uppsatsen. Vi har 
även beskrivit dem, för att underlätta för läsaren att avgöra trovärdigheten av 
vår uppsats. 

Det fjärde kapitlet består av empiriska intervjuer. Kapitlet är indelat efter de 
tre olika intressentgrupperna som intervjuats. 

 5



Det femte kapitlet innehåller en reflektion och analys av den empiriska 
undersökningen, som är kopplad till den teoretiska referensramen. Kapitlet 
avslutas med resultatet av analysen. 

I det sjätte kapitlet tar vi upp egna reflektioner samt för en diskussion som 
mynnar ut i den slutsats som dragits av studien. Vi ger även tips till fortsatt 
forskning. 
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2 Revisionsplikt och intressenter 

Teorikapitlet inleds med en sammanfattning. Vidare förklaras varför Sverige 
införde revisionsplikt, samt hur revisionen har förändrats under åren. De 
förändringar som har skett har medfört en mer omfattande revision. Den 
diskussion som förs idag beträffande avskaffandet av revisionsplikten, beror 
bland annat på EG:s 4:e och 7:e bolagsrättsliga direktiv. Slutligen 
presenteras de intressenter som har nytta av revisionen, samt vad de anser 
om revision. I kapitlet har vi även med UC, varifrån kreditgivarna inhämtar 
information för att ta ekonomiska beslut. Kapitlet avslutas med 
Ekobrottsmyndigheten för vilka revisionen fyller en viktig roll. 

2.1 Sammanfattning av teorikapitlet 

Sverige har revisionsplikt för samtliga AB. Revisionsplikten infördes som 
ett försök att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, samt att öka ägarnas 
möjlighet till kontroll. Revision bidrar även till att undvika bedrägerier och 
tillför trovärdighet till den externa informationen till fördel för olika 
intressenter. Det är främst banker och andra kreditgivare som har nytta av 
revisionen, men även SKV ser fördelar. 

I Sverige utreds ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Det beror bland 
annat på att revisionen påverkas av den internationella utvecklingen, samt att 
många länder arbetar med regelförenklingar för små företag. Sverige är idag 
i stort sett ensamt inom EU då det gäller att ha revisionsplikt för små bolag. 

I ett AB har ägarna begränsat personligt betalningsansvar, därför ställs 
särskilda krav på hur företagets resultat och ställning skall redovisas utåt. 
Revisorns roll är att kvalitetssäkra företagens information, genom en 
oberoende granskning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver. 

Nedan följer förklaringen till figur 2:1, där pilarna symboliserar den 
reviderade informationens väg mellan dem som informationen har betydelse 
för. 

För många små ägarledda företag är revisionen den enda riktiga 
genomgången av bolagets ekonomi. Förfarandet börjar med att revisorn går 
igenom företagets finansiella rapporter, inventerar lager med mera. Efter det 
skickar företagen eller revisorn den reviderade årsredovisningen till 
Bolagsverket. Från Bolagsverket inhämtar UC, som är ett affärs- och 
kreditupplysningsföretag, information angående företaget. UC begär även in 
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information om företagets betalningsanmärkningar och skatter från SKV. 
Företagets intressenter har stor nytta av UC, varifrån de inhämtar mycket 
information (figur 2.1). 

 
Figur 2:1 Nyttan med revision 
I figuren symboliserar pilarna den reviderade informationens väg. 

Bankerna är och förblir den viktigaste finansieringskällan för små och 
medelstora företag. De och leverantörerna är beroende av företagets 
fortlevnad och återbetalningsförmåga. Utifrån den reviderade 
årsredovisningen får de tillförlitlig information vilket krävs för att bedöma 
om företagets tillgångar och skulder är värderade på tillförlitligt sätt. 
Revisionen har därmed ett värde för banken vid kreditgivning och indirekt 
ett värde för företaget (figur 2.1). 

Även SKV har behov av en reviderad årsredovisning, då den används som 
underlag vid revision samt vid kontroll av företagets skatter. 
Revisionsberättelser är viktiga och värdefulla. Om revisorn skriver en oren 
revisionsberättelse skickas den in den till SKV. En oren revisionsberättelse 
från revisorn är en signal som leder till en närmare granskning av företaget 
(figur 2.1). 

SKV Revisorn 

Leverantörer/
Banker 

2.2 Varför revision? 

Sverige har sedan 1983 revisionsplikt för samtliga AB, det vill säga 
skyldigheten att ha en revisor som granskar räkenskaperna och 
företagsledningens förvaltning (FAR del I 2006, s. 48). Kravet på 
revisionsplikt infördes som ett försök att bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten (Proposition 2005/06:116, 070322). Beslutet om att samtliga 
AB skulle ha revisionsplikt, togs eftersom små bolag var särskilt utsatta för 
ekonomisk brottslighet (Allt om revision, 070323). 

Bolagsverket UC 

Små företag 
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Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp inom vilket en rad olika typer 
av brott ryms. De vanligaste och mest registrerade är bokföringsbrott, 
skattebrott och brott mot borgenärer, vilka stadigt har ökat sedan 2001. 
Behovet av att förebygga ekonomiska brott är stort, på grund av att de är 
särskilt svåra att upptäcka (BRÅ-rapport 2004:03). 

Ytterligare en anledning till att införa revisionsplikten i Sverige, var att öka 
ägarnas möjlighet till kontroll. Genom revisionen kan ägarna försäkra sig 
om ledningens duglighet att driva verksamheten på bästa sätt (Thorell & 
Norberg 2005, ss. 17-18). Revisionen har utvecklats till att även tillgodose 
andra intressenter, såsom kreditgivare, leverantörer och staten. Revisionen 
innebär därmed en kvalitetssäkring av de fakta som företaget presenterar och 
ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella information. Det här ses som 
en förutsättning för att kapitalmarknaden skall kunna fungera effektivt2. 

Syftet med revisionen idag är att öka trovärdigheten till företagens 
redovisning, vilket skapar säkerhet för leverantörer och kreditgivare. Den 
skapar även bättre villkor och möjligheter för företagen, samt minskar risken 
i affärer. Revisionsarbetet kan även få andra positiva konsekvenser. Då 
revisorn går igenom företaget kan fel och misstag upptäckas, vilka kan 
åtgärdas och förebyggas. Revisorn kan även ge förslag på förbättringar, se 
till att företagets ledning följer lagar och regler, samt anmäla brott 
(FAR SRS, 070322). 

2.2.1 Ökade krav 

I slutet av 90-talet genomfördes en översyn av revisionsreglerna i AB. Det 
beslutades då att samtliga revisorer skulle vara kvalificerade, det vill säga 
antingen godkända eller auktoriserade. Denna översyn kom till på grundval 
av de gällande EG-bestämmelserna om revision (Proposition 1997/98:99, 
070320). I Sverige är den lagstadgade revisionen mer omfattande än i andra 
länder, då den även innefattar förvaltningsrevision. Revisionskravet är lika, 
för små privata som för stora publika AB, trots att behovet av 
revisionskontroll kanske inte alltid är detsamma (Thorell & Norberg 2005, 
s. 4). 

Efter de senaste årens redovisningsskandaler har fokus hamnat på 
revisorerna, då framför allt kravet på revisorns oberoende har ökat. Det har 
påverkat revisorns och klientens förhållande. I Sverige kan därför problem 
uppstå för mindre företag, då de ofta använder sig av revisorns kompetens i 
andra frågor än revision (Justitiedepartementets promemoria, 070317). 

                                                 
2 Bohlin, Thomas, föreläsning i Verksamhetsinriktad revision, 2007-02-14. 

 9



Revisionen har under senare tid även utvecklats avseende regelverken. Från 
och med 1 januari, 2004 ersattes Revisionsprocessen som tidigare angett 
standarden för den svenska revisionen med RS. Införandet har medfört en 
ökad revisionsbörda, för samtliga AB, då RS baseras på det internationella 
regelverket ISA. ISA:s regelverk är inriktat på revision av stora bolag och är 
skapat i en revisionsmiljö, olik den svenska, där mindre bolag är undantagna 
från revision (Wennberg, 2004). 

Enligt en artikel i Accountancy Magazine skriver Bond (2006), att The 
International Federation of Accountants (IFAC) har gett ett löfte till små och 
medelstora företag, att stödja dem vid tillämpningen av ISA. Löftet innebär 
att de skall ta fram en guide som underlättar för små och medelstora bolag 
att använda ISA. 

2.3 Svensk lagstiftning 

Enligt 3 § 1 kapitlet i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), har aktieägarna inte 
något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I alla företag där 
ägarnas ansvar är begränsat, ställs särskilda krav på hur företagets resultat 
och ställning skall redovisas utåt. Det är styrelsen och VD:n som har 
ansvaret för informationen, de olika intressenterna måste kunna lita på den 
information som företaget lämnar. Revisorns roll är därför att kvalitetssäkra 
informationen, genom en oberoende granskning (Sandsjö & Åsell 2006, 
ss. 19-22). 

Enligt 5 § Revisionslagen (SFS 1999:1079), skall revisorn granska 
företagets årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. 
Huvudsyftet med revision är att revisorn säkerställer att årsredovisningen är 
upprättad enligt gällande regler, att den ger en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver. Vidare står det att revisorn efter varje 
räkenskapsår skall lämna en revisionsberättelse till företaget (FAR del II 
2006, s. 19). 
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2.4 Revisionsplikt 

Revisionsplikten regleras i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv, 
som inom vissa ramar tillåter medlemsstaterna att i nationell lag undanta 
små och medelstora företag från revisionsplikt (Kommittédirektiv 2006:96, 
070221). Sverige är idag i stort sett ensamt inom EU, då det gäller att ha 
revisionsplikt för små AB. Danmark slopade revisionsplikten för små bolag 
under våren 2006 och Finland den 1 januari 2007 (Allt om revision, 
070323). 

I Sverige utreds ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Den 
14 december 2006, utfärdade den borgerliga regeringen ett tilläggsdirektiv 
till den tidigare regeringens kommittédirektiv. Regeringen tillsatte en 
utredningsgrupp, vilka skall utreda och föreslå ändringar som krävs för att 
avskaffa revisionsplikten för små AB. Regeringen vill att förslaget skall 
utformas så att företagens administrativa börda minskas (Allt om revision, 
070323). 

Enligt direktivet skall gruppen bland annat: Utarbeta ett lagförslag som 
innebär att revisionsplikten tas bort för de små företagen samt ta ställning till 
vilka företag som skall omfattas av förändringen. Utredarna skall även 
överväga, om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras, med 
andra åtgärder som förebygger överträdelser av till exempel skatte- och 
redovisningsregler. De skall också jämföra med de övriga nordiska länderna 
och utvärdera vilka erfarenheter som har vunnits, av den nya danska och 
finska lagstiftningen, på området (Slopad revisionsplikt utreds, 2007). 

Ett delbetänkande med förslag till de lagändringar som krävs för att 
genomföra EG-direktivet skall presenteras senast den 10 september 2007. 
Utredaren skall i ett annat delbetänkande, senast den 31 mars 2008, redovisa 
resultatet av arbetet beträffande revisionsplikten för mindre företag (Slopad 
revisionsplikt utreds, 2007). 

2.4.1 FAR SRS 

FAR SRS:s generalsekreterare, Dan Brännström, anser att utredarna inte 
skall slopa revisionsplikten för mindre företag. Han menar att vi börjar i fel 
ände om vi tar bort den, det är regelverket för små företag som behöver 
förenklas (Precht, 2005a). Han är bekymrad att resultatet kan bli som i 
Danmark, där SKV:s kontroll utökats, samtidigt som bolag tvingas anlita en 
revisor om det förekommit till exempel skatte- eller bokföringsbrott 
(Brännström, 2006). 
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Brännström är dessutom orolig, för att kvalitén i företagens redovisning 
kommer att försämras, samt att den kvalitetsgaranti som revisorn utför går 
förlorad vid en slopad revisionsplikt. Revisionen är något som banker, 
företagens kunder och leverantörer har nytta av. Han anse dock att revision 
självfallet bara skall utföras i företag där den behövs och efterfrågas (Slopad 
revisionsplikt utreds, 2007). 

Istället för att avskaffa revisionsplikten för små företag anser FAR SRS:s 
ordförande, Peter Clemedtson, att en ny företagsform skall tas fram. En 
företagsform som är förenklad och anpassad till små företag. Genom att 
slopa revisionsplikten minskar förtroendet för AB, samtidigt som SKV och 
bankerna tvingas bygga ut sin kontroll. Han menar att FAR SRS är helt med 
på noterna när det gäller att avbyråkratisera och förenkla för företag. Även 
Dan Brännström hoppas att regeringen skall nappa på förslaget från 
FAR SRS, om att införa en ny företagsform, utan revisionsplikt för mindre 
företag. Han anser att förslaget är mer logiskt och räddar förtroendet för AB 
(Precht, 2007). 

2.5 Revision, för vem? 

Revision utförs för flera intressenter, bland annat för att ägarna behöver 
underlag för att kunna utvärdera företagsledningens prestation. Revision 
syftar till att öka tilltron till informationen i årsredovisningen. Därutöver kan 
ägarna även ha nytta av en förvaltningsrevision, nyttan kan dock varierar. 
Det är först om ett företag har mer än en ägare och ägaren inte ingår i 
företagsledningen eller styrelsen och således saknar insyn, som 
förvaltningsrevisionen fyller sin funktion (Nyquist, 2005). 

I små och medelstora bolag har årsredovisning och revision som regel ingen 
eller underordnad betydelse för ägarnas vilja att göra kapitalinsatser. I dessa 
företag är det kreditgivarna som är den individuellt största och mest 
betydelsefulla intressenten till redovisningsinformationen (Nyquist, 2005). 

2.5.1 Vikten av revision 

Bolagsledningen i större företag ser vanligtvis positivt på revision eftersom 
den hjälper till att kontrollera räkenskaperna och bokföringssystemen. 
Revision bidrar även till att undvika bedrägerier och tillför trovärdighet till 
den externa informationen till fördel för olika intressenter. Det gäller främst 
banker och andra långivare men även leverantörer har nytta av revisionen, 
fast i mindre utsträckning. Även SKV har ett intresse av att företagens 
bokföring är i god ordning. De externa intressenterna har som regel en 
mycket positiv syn på att räkenskaperna är reviderade (Nyquist, 2005). 
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De svenska intressenterna har hittills förefallit tämligen eniga, om att ha 
revisionsplikt i alla AB. Därför kan man fråga sig om varför revisionsplikten 
återigen är uppmärksammad i Sverige. Det beror till stor del på två saker. 
Det ena är att: Innehållet i den svenska revisionen påverkas i allt högre grad 
av den internationella utvecklingen, och att RS i första hand är utformad för 
revision i stora företag (Halling, 2005). 

Det andra skälet är att många regeringar i dag arbetar med olika projekt om 
regelförenklingar för små företag, så även den svenska regeringen. Det som 
gör frågan unik för svensk del är inte bara förekomsten av en revisionsplikt 
utan också det mycket stora antalet små och medelstora företag 
(Halling, 2005). 

2.6 Banken 

Livskraftiga företag är viktiga, för att samhällsekonomin skall kunna 
utvecklas. Det ställs stora krav på företags förmåga att förnya sig och hävda 
sig i konkurrensen, vilket innebär att det är av stor vikt att nya produkter 
utvecklas och att investeringar utförs (Broomé, Elmér & Nylén 1998, s. 10). 

Vid behov av kapital ansöker företag om finansiering hos kreditgivare, 
vilket kan vara banker, försäkringsbolag eller andra finansieringsbolag. 
Kreditgivarna följer bland annat Lag om bank- och finansieringsrörelse 
(SFS 2004:297), men tar även hänsyn till föreskrifter från 
Finansinspektionen för att tillgodose marknadens kapitalbehov (Broomé, 
Elmér & Nylén 1998, s. 8). 

2.6.1 Varför ställs säkerheter vid kredit? 

Den som vill bedriva kreditverksamhet skall följa reglerna i Lag om bank- 
och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). I 8 kapitlet 1 § står det att läsa: 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva 
risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan 
fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på 
goda grunder kan förväntas bli fullgjorda”. 

Det är i första hand gäldenärens återbetalningsförmåga som skall granskas, 
men det skall även ställas säkerhet för lånet. Att återbetalningsförmågan är 
det centrala, beror på att ett företag nästan alltid är mer värt medan det 
fortfarande är i drift (Adlercreutz 2001, s. 18). 

 13



I många fall kan det dock vara svårt att bedöma hur återbetalningsförmågan 
kan se ut i framtiden. Det leder till att säkerheten blir en viktig del av 
riskbedömningen vid kreditgivning (Millqvist 2003, s. 136). Säkerhetens 
främsta roll är att främja kreditgivning. Genom att företaget kan erbjuda god 
säkerhet för krediten påverkas långivarens företräde vid ett eventuellt 
obestånd. Det bör leda till en mer positiv inställning till att ge företaget 
kredit (Lennander 2006, s. 15). 

Bankerna har en roll som finansiell mellanhand, vilket ger ett 
informationsöverläge. Det gör dem särskilt lämpade att avgöra vilka 
kreditansökningar som skall beviljas och vilka som skall förkastas. 
Informationsöverläget har de på grund av att de köper externa 
riskbedömningar från såväl befintliga som potentiella motparter. Bankernas 
behov av prognoser för framtida kreditrisker har gett underlag till en hel 
bransch som specialiserat sig på kreditvärdering. Branschen domineras idag 
av två företag, UC och Dun & Bradstreet (D&B) (Jacobson & Lindé, 
070402). 

2.6.2 Avvägning mellan risk och avkastning 

Bankerna är och förblir den viktigaste finansieringskällan för små och 
medelstora företag. Under senare år har bankernas inställning till 
kreditgivning förändrats. Bakom nytänkandet ligger en betydande 
förändring i den europeiska banknäringen (Europeiska kommissionen, 
070406). 

Utvecklingen har betydelse för små och medelstora företag, då bankerna mer 
noggrant utreder låntagarnas återbetalningsförmåga. Riskbedömningen i 
samband med lån tar i allt högre grad fasta på den enskilda låntagarens 
egenskaper. Egenskaperna sammanfattas i så kallade, ratingsystem där 
låntagaren erhåller ett kredit- eller ratingbetyg (Europeiska kommissionen, 
070406). 

2.6.3 Kreditgivning 

När ett företag söker kredit är det oftast mer komplicerat, än när en 
privatperson gör det. Banken får därför försöka att bedöma om företagets 
kalkyler, avsättningsmöjligheter och marknadsföringsplan är realistiska. Det 
kan ske genom att studera företagets tidigare redovisning. Banken får då en 
bild av den historiska utvecklingen, ekonomiska ställningen, lönsamheten 
och företagsledningens förmåga att sköta verksamheten (Smith 2000, s. 20). 
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Små företag skiljer sig från stora företag på många sätt, vilket påverkar 
kreditgivningen till dem. En skillnad är att det finns en stor 
informationsasymmetri mellan små företag och deras banker. 
Informationsasymmetrin innebär att det finns en osäkerhet för banken, som 
leder till en större försiktighet vid kreditgivning till mindre företag. 
Företagsledaren har mer information om vad verksamheten presterar än vad 
banken har. Större företag har inte samma informationsövertag då de 
granskas av oberoende analytiker och informationen sedan sprids till ett stort 
antal intressenter (Storey 1994, s. 205). 

Kreditgivare begär som regel in årsredovisningar för att bedöma små 
företags kreditvärdighet. De kräver mer omfattande redovisningsinformation 
från nya kunder jämfört med befintliga kunder. Långsiktiga relationer kan 
innebära, att mindre information hämtas in (Svensson 2003, s. 120). En risk 
med det här är dock att den inhämtade informationen kan vara bristfällig och 
att uppföljningen inte blir lika noggrann (Svensson 2003, s. 184). 

2.6.4 Redovisningsinformation 

Bankerna anser att den information som årsredovisningen ger, egentligen 
inte är tillräckligt aktuell för att göra en bedömning av kreditvärdigheten hos 
ett företag. Däremot är informationen tillförlitlig och kan användas för att 
göra jämförelser över tiden. Tillsammans med exempelvis 
branschinformation kan även jämförelser göras mellan olika företag. För att 
hämta in kompletterande information såsom preliminära bokslut, 
periodrapporter, budgetar och prognoser vänder sig kreditgivarna till 
företagen själva eller till företagens revisorer (Svensson 2003, s. 195). 

Enligt bankerna är redovisningsinformationen tillräckligt omfattande för att 
de skall kunna beräkna och analysera nyckeltal och göra sin bedömning 
(Svensson 2003, s. 191). Redovisningsinformationens innehåll, utformning 
och kvalitet kan variera beroende på vilken bolagsform ett företag har och 
även på företagets storlek. I små företag anses det vara ett större problem, 
beroende på att de ofta har begränsade kunskaper i redovisning (Svensson 
2003, s. 147). 

2.7 Leverantörer 

Förutom bankerna räknas även vissa leverantörer som kreditgivare till AB. 
Leverantörernas kreditgivning kan definieras som en överenskommelse 
mellan icke finansiella företag, där överenskommelsen är gjord i samband 
med försäljning eller köp av produkt eller tjänst. De vill vara säkra på att få 
betalt för de varor och tjänster som levereras, och har därför behov av 
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information för att kunna bedöma företaget. Leverantörer bör vara 
vaksamma på signaler som indikerar att allt inte står rätt till i företaget. Den 
reviderade årsredovisningen kan därför fungera som ett värdefullt 
beslutsunderlag för dem vid kreditgivning (Andersson 2001, s. 9). 

Eftersom ägare till AB har begränsat betalningsansvar, riskerar 
leverantörerna att få stå för en del av förlusten vid en eventuell konkurs. För 
att undvika den här situationen vill leverantörerna säkerställa att leveranser 
och krediter kan betalas. De tar därför hänsyn till företagens reviderade 
rapporter, vilka kan bekräfta att företagets resultat är trovärdigt (Smith 2000, 
s. 21). 

2.7.1 Leverantörers fördel med revisionsplikt 

Leverantörer använder sällan information, såsom intern redovisnings-
information och årsredovisningar, direkt från företagen för att bedöma 
kunderna. Istället lägger de stor vikt vid information från 
kreditupplysningsföretag, såsom UC. Vid bedömning av befintliga kunder är 
det till stor del företagens återbetalningsförmåga som avgör (Svensson 2003, 
s. 184). 

I vilken utsträckning som information inhämtas kan variera beroende på 
vilken erfarenhet företaget har av sina kunder. Vanligtvis leder ökad 
erfarenhet till att mindre redovisningsinformation hämtas in, till förmån för 
information som erhålls genom relationer (Svensson 2003, s. 184). Om 
relationerna är långsiktiga och förtroendefulla kan det leda till mindre 
informationsinsamling (Svensson 2003, s. 121). 

2.7.2 Information vid kreditbedömning 

Många leverantörer är negativt inställda till att betala för ytterligare 
information. De anser att den redovisningsinformation som finns tillgänglig, 
är tillräcklig för att rätt bedömning skall kunna göras (Svensson 2003, 
s. 186). 

Enligt en avhandling av Birgitta Svensson, delar leverantörerna bankernas 
uppfattning om att årsredovisningen inte är tillräckligt aktuell vid 
kreditbedömning. De anser dock att informationen är tillförlitlig och 
jämförbar över tiden. De menar även att en årsredovisning som är granskad, 
av en kvalificerad revisor, är betydligt mer trovärdig. Att informationen inte 
är aktuell skapar större problem för leverantörerna än för bankerna. Det 
beror på, att leverantörerna inte har samma starka relationer till sina kunder 
som bankerna har (Svensson 2003, s. 198). 
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2.8 UC 

UC startade 1977 och är idag Sveriges ledande affärs- och 
kreditupplysningsföretag. UC:s största ägare är Swedbank, Handelsbanken, 
Nordea och SEB. Verksamheten regleras i Kreditupplysningslagen 
(SFS 1973:1173). Uppgifterna i UC:s register används vid 
kreditupplysningsverksamhet. Kreditupplysningar utgör i regel ett av flera 
underlag som kreditgivare och andra företag använder, för att avgöra om en 
person eller företag skall erhålla kredit (UC, 070411). 

2.8.1 Information ett viktigt hjälpmedel 

Information från UC används som underlag till drygt 8 miljoner affärs- och 
kreditbeslut varje år. Informationen uppdateras dagligen, och UC hämtar den 
från ett antal olika källor, beroende på om upplysningen gäller 
privatpersoner eller näringsidkare. En källa är SKV:s skatteregister, vilket 
består av årsredovisningar, deklarationer med mera. UC:s kunder är banker, 
kreditinstitut och leverantörer, vilka kan använda informationen vid 
kreditbedömningar samt vid andra kvalificerade ekonomiska bedömningar. 
Företag som tillhandahåller eller hyr ut varor och tjänster som inte betalas 
kontant, har enligt Kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173) rätt att beställa 
kreditupplysningar (UC, 070411). 

En fyllig och korrekt information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna 
för kreditförluster och andra problem. Kreditbedömning bygger på tanken 
att kreditrisken är mindre hos en kredittagare som tidigare uppfyllt sina 
ekonomiska åtaganden och större hos en person som tidigare misskött sina 
betalningar. Kreditupplysningen är ett bra och viktigt hjälpmedel vid 
kreditbedömning. Innan kreditgivaren fattar beslut bör upplysningen dock 
kompletteras med annan information. Det är i slutändan alltid kreditgivaren 
som avgör om kredit beviljas eller ej (UC, 070411). 

2.9 Skatteverket 

Det nya SKV bildades den 1 januari 2004 och omfattar de tidigare tio 
regionala skattemyndigheterna och det tidigare Riksskatteverket. SKV är en 
myndighet som handhar beskattning, folkbokföring, bouppteckningar, 
fastighetstaxeringar samt genomför brottsutredningar (Skatteverket, 
070410). 
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Vilhelm Andersson, skattedirektör på SKV, anser att det är positivt för 
företagsägaren att använda sig av en revisor. Företagaren får då hjälp med 
att se bolaget utifrån, samt att det blir lättare för företagaren att hålla sig 
inom givna ramar och undvika misstag. Han menar att revisorns arbete 
innebär en kvalitetshöjning. Om revisionsplikten slopas för mindre företag, 
tror Andersson att de flesta företagen ändå väljer att behålla sin revisor. Han 
förstår att revision, som kostar 10 000-20 000 kronor, kan vara dyr samt 
krånglig för små företag. Dock bedömer han att de flesta företagen inser 
värdet av revisionen och att allt blir korrekt (Precht, 2005b). 

I mindre företag uppstår ofta omedvetna fel. Ett problem som SKV stöter på 
är svårigheten att hålla isär företagets och ägarens privata finanser. 
Företagen kan ha svårt att avgöra hur en kostnad skall bokföras 
(Precht, 2005a). 

2.9.1 Vikten av kontroll 

För SKV är revisionsberättelser viktiga och värdefulla. En oren 
revisionsberättelse är en signal som leder till en närmare granskning av 
företaget. En oren revisionsberättelse är dock bara ett av flera skäl till att 
SKV beslutar sig för att kontrollera ett företags räkenskaper. Ofta har 
problemen redan rättats till innan kontrollen sker, vilket är den stora 
fördelen med revision. Ett problem som uppstår om revisionsplikten slopas, 
är hur frågan om kontroll och insyn i företagen skall lösas (Precht, 2005b). 

I debatten om revisionsplikten har förslag lagts fram, om att den företagare 
som vill slippa revision kan ombilda sitt företag, från AB till enskild firma 
eller handelsbolag. De två sistnämnda har inte revisionsplikt, ägarna är dock 
personligt betalningsansvariga för företagets finanser (Precht, 2005b). I AB 
däremot har ägarna inget personligt betalningsansvar, förutom då skatter inte 
har betalts in (FAR del I 2006, s. 13). 

SKV är inte motståndare till att regelverket för små företag förändras, men 
säger nej till att totalt slopa revisionen. De anser att många av de misstag 
som sker är av ren okunskap, därför har revisorn en viktig roll att fylla. De 
bedömer att det inte räcker för företagare, som för privatpersoner, lova att på 
heder och samvete lämna riktiga uppgifter i deklarationen. Det behövs 
någon sakkunnig som skriver under (Precht, 2005a). 
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2.10 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten (EBM) bildades 1998 och är ett kompetens- och 
kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning. Det är den drivande och 
samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige. På EBM utreds 
ekonomiska brott, som ställer särskilda krav på kunskap om finansiella 
förhållanden och näringslivsförhållanden (Ekobrottsmyndigheten, 070410). 

Ekonomisk brottslighet omfattar främst skattebrott, konkursrelaterade brott, 
insiderbrott, omfattande förmögenhetsbrott inom näringsverksamhet och 
EU-bedrägerier. Brotten upptäcks och anmäls i första hand vid SKV:s 
revisioner och konkursförvaltares granskning av företagskonkurser 
(Ekobrottsmyndigheten, 070410). 

2.10.1 Revisorn fyller en viktig roll 

EBM anser att revisionen fyller en viktig funktion. Sigurd Elofsson, 
ekorevisor på EBM, uppskattar att tusentals misstänkta brott förebyggs med 
hjälp av revisionsplikten. Revisorerna har en nyckelroll i 
ekobrottsbekämpningen för att garantera att informationen från företagen är 
trovärdig gentemot intressenterna. Elofsson anser därför att det skulle vara 
olyckligt, om revisionsplikten i små och medelstora AB avskaffades (Precht, 
2005b). 

Enligt Elofsson, har cirka hälften av alla företag som hamnar hos EBM, 
gjort sig skyldiga till oaktsamma brott. Det är brott som är orsakade av 
okunskap eller slarv. De här brotten kan förhindras med hjälp av en revisor, 
som påpekar eventuella fel och brister i bokföringen. Revisorn hjälper till att 
förebygga oaktsamma brott, vilket leder till att revisionsplikten fyller en 
viktig funktion i små och medelstora företag (Precht, 2005b). 

Om revisionsplikten för små och medelstora AB slopades, skulle EBM inte 
längre ha samma möjlighet att verka genom revisorerna. Enligt Elofsson kan 
det innebära att staten skulle behöva bidra med mer pengar, för att EBM 
skall kunna prestera samma goda resultat som idag (Precht, 2005b). 
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3 Metod 

Vid forskning ställs forskaren inför olika metodologiska ställningstaganden. 
Det finns många olika metoder och arbetssätt som kan ha inverkan på 
undersökningens resultat. Varje vetenskaplig forskning styrs av ett visst 
paradigm, vilket grundar sig på hur kunskapen, verkligheten och människan 
uppfattas. De olika tillvägagångssätten påverkar hur materialet tolkas, och 
tolkningarna i sin tur influerar till hur uppsatsen utformas. En utförligare 
förklaring till de olika avsnitten i kapitlet återfinns i bilaga 1. 

3.1 Ontologi 

Ontologi är den kunskap som behövs för att ge en sammanhängande och 
uttömmande beskrivning och förklaring av verkligheten. En forskare bör 
alltid granska sina egna antaganden, om den verklighet han försöker förklara 
och förstå. Varje forskare har en egen uppfattning om verklighetens 
beskaffenhet och egna föreställningar om hur omvärlden ser ut (Arbnor & 
Bjerke 1994, s. 21). Vår förförståelse har inhämtats genom den litteratur 
som studerats samt genom föreläsningar. Uppfattningen är att avskaffandet 
av revisionsplikten i små företag, kan medföra både för- och nackdelar 
beroende av vilket perspektiv betraktaren utgår ifrån. 

Det finns både positiva och negativa sidor med förförståelse. Människan kan 
inte förstå någonting utan tidigare erfarenhet, eftersom tolkningar sker av 
allt 3. Redan innan studien inleddes, fanns en förförståelse om hur 
revisionen påverkade intressenterna. Inom denna ram utvecklades sedan vår 
kunskap om verkligheten. För att erhålla bättre förståelse har facklitteratur 
och sidor på Internet studerats samt att intervjuer har genomförts. 

Ontologin delas upp i flera olika förgreningar, beroende på hur verkligheten 
uppfattas. I uppsatsen används realism, vilket innebär att forskningen utgår 
från det material som finns. Vi har utgått från fakta samt gjort en 
sammanställning av de empiriska svar som erhölls vid intervjuerna. Tidigare 
kunskap och ny förståelse har fogats samman. Det här mynnar ut i ny 
förförståelse, vilket leder till svar på uppsatsens frågeställning. 

 

                                                 
3 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-24. 
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3.2 Epistemologi 

Epistemologi handlar om vad kunskap är, och vad vi har kunskap om. 
Kunskapen är inhämtad från föreläsningar och litteratur som har studerats. 
Det finns många olika åsikter om revisionspliktens avskaffande, kommer 
intressenterna att få den information som behövs. För att få en bredare grund 
att utgå ifrån söktes fakta i litteratur och på Internet samt att intervjuer 
utfördes. 

3.2.1 Empirism 

En avgörande distinktion inom epistemologin är empirism (Historiefilosofi 
070320). Empirisk kunskap grundar sig på erfarenhet, speciellt 
sinneserfarenhet, det vill säga den kunskap som erhålls genom de fem 
sinnena. Enligt empirismen är observationen grunden för kunskap 
(Wikipedia, 070319). För att inhämta empirisk kunskap har personliga-, 
mail- och telefonintervjuer genomförts. 

3.3 Hermeneutik 

Hermeneutik är läran om tolkning och härstammar ifrån Hermes, som var 
gudarnas budbärare och som tolkade deras budskap till människorna. 
Hermeneutik uppfattats som ett antal regler som gör det möjligt att 
förtydliga en text och att göra den begriplig för andra och sig själv 
(Wikipedia, 070320). Den hermeneutiska kunskapssynen startar i teorin med 
en tolkning från den egna referensramen för att sedan gå vidare till empirin 
för att återigen landa i teorin4. 

Då målet med uppsatsen var att analysera och förklara hur intressenterna 
påverkas av revisionspliktens avskaffande, har utgångspunkten varit det 
hermeneutiska förhållningssättet. Under arbetets gång har mycket litteratur i 
ämnet studerats och utifrån litteraturen har tolkningar gjorts. Tolkningar har 
åstadkommits med hjälp av tidigare erfarenheter. Dock kan vår förförståelse 
få en alltför dominerande roll, vilket kan leda till att forskningen blir alltför 
subjektiv. De svar som erhållits vid intervjuerna har bearbetats och 
analyserats för att göra tolkningarna begripliga för oss själva och andra. 

                                                 
4 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-24. 
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3.4 Slutledningsmetoder 

Slutledningsmetod är det arbetssätt som används i forskningen, vilket 
handlar om hur forskaren möter problemet. Antingen skapas ett problem 
från tidigare teorier som med hjälp av hypoteser testas i empirin, eller att 
forskaren finner något i empirin som han anser är intressant att undersök och 
utveckla olika teorier om5. 

En deduktiv forskare följer bevisandets väg. Utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier dras slutsatser om enskilda företeelser (Andersen 1998, 
s. 29). Medan den induktiva forskaren följer upptäcktens väg. Arbetssättet 
innebär att forskaren utgår från empirin och söker olika mönster som kan 
göras till teorier (Andersen 1998, s. 30). Abduktion är en kombination av 
deduktion och induktion, där det sker en växelverkan mellan dem 
(Johansson Lindfors 1993, s. 154). 

I uppsatsen har en abduktiv metod använts, med utgångsläge i teorin6. Vi 
började med att studera litteratur om vad andra forskare har åstadkommit. 
Därefter har iakttagelser av verkligheten utförts, genom intervjuer. 
Tillvägagångssättet har under arbetets gång pendlat mellan empiri och teori. 
Den förförståelse som fanns har reviderats och lett till en djupare förståelse 
inom ämnet. 

3.5 Perspektiv 

Ordet perspektiv kommer ursprungligen från latinets ”perspi´cio” som 
betyder blicka in i. Beroende på vilket perspektiv vi utgår ifrån, påverkar det 
hur vi ser och angriper ett problem (Nationalencyklopedin, 070404). Vi har i 
uppsatsen valt att inriktat oss på små bolags intressenter, såsom banker, 
leverantörer och SKV. Hänsyn har tagits till de olika intressenterna syn på 
revisionsplikten. Utifrån deras perspektiv har vi tagit reda på hur de 
eventuellt kan komma att påverkas av ett avskaffande av revisionsplikten. 

3.6 Metodiskt tillvägagångssätt 

I uppsatsen har kvalitativ metod använts, vilken innebär att forskaren samlar 
in information för att få en djup förståelse för problemet och för att förstå 
problemets samband med helheten (Holme & Solvang 1997, s. 14). Metoden 
innebär mer flexibilitet (Holme & Solvang 1997, s. 80). Intervjufrågorna har 

                                                 
5 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-24. 
6 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-21. 
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anpassats efter de företag som vi har haft kontakt med och upplägget på 
intervjuerna har kunnat ändras efter hand. Då endast ett fåtal intervjuer 
genomfördes var intervjuerna mer djupgående och innehöll inte 
flervalsfrågor. Svaren har kunnat leda till ytterligare diskussion, problemet 
har analyserats på djupet istället för på bredden. 

Den kvalitativa metoden stämde bäst överens med de mål som vi ville uppnå 
med uppsatsen. Fördelen med valet av metodansats är att den visar på en 
helhetsbild, vilket har lett fram till en ökad förståelse. Dessutom har det 
insamlade materialet kunnat tolkas mer ingående (Holme & Solvang 1997, 
s. 83). Med hjälp av den kvalitativa metoden blev det lättare att få en god 
validitet, än om uppsatsen utgått från det kvantitativa synsättet (Holme & 
Solvang 1997, s. 94). 

3.7 Giltighetsanspråk 

Vid insamlandet av material måste alltid en kritisk granskning göras. 
Granskningen skall göras för att bedöma hur tillförlitlig och relevant 
informationen är, vilket innesluts i begreppen validitet och reliabilitet. 

3.7.1 Validitet 

Validitet innebär att det skall finnas överensstämmelse mellan påståenden i 
texten och studieobjektet i den empiriska verkligheten. Fångar resultatet det 
som verkligen finns och undersöker forskaren det som verkligen skall 
undersökas, det vill säga att mäta det som avses mätas (Andersen 1998, 
s. 85). Att uppnå validitet är lättare då en kvalitativ studie genomförs, 
eftersom forskaren då har större närhet med intervjuobjektet (Holme & 
Solvang 1997, s. 79). God validitet bör alltid eftersträvas. 

För att uppnå god validitet har vi genomfört en kvalitativ studie, där vi har 
haft en större närhet till respondenterna. Vi har haft möjlighet att ringa eller 
maila om det funnits oklarheter i svaren. Genom att återkomma till 
respondenterna har vi kunnat få bekräftelse på att vår tolkning av deras svar 
överensstämmer med vår teori. 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och innebär att 
undersökningarna är korrekt gjorda. Samma metod skall kunna tillämpas av 
olika personer på samma material och ge samma resultat (Holme & Solvang 
1997, s. 163). 
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Tillförlitligheten avseende materialet i uppsatsen anser vi vara relativt god, 
då fakta är inhämtad ur propositioner och direktiv. Även intervjuerna 
återspeglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Reliabiliteten kan dock tänkas 
bli låg då det i intervjuerna har ställts diskussionsfrågor, vilket medför att 
resultatet av intervjuerna blir olika. 

Validitet och reliabilitet behöver inte hänga samman, det vill säga att något 
som har god validitet behöver inte ha god reliabilitet. Om en mätning utförs 
där man mäter något annat än det man har som mål, kan ändå god reliabilitet 
uppstå. Validitet och reliabilitet måste delvis värderas på ett annorlunda sätt 
i studier med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ 
inriktning. Inom kvalitativ forskning är det svårt att uppskatta 
tillförlitligheten med siffror (Holme & Solvang 1997, s. 163). 

3.8 Datainsamling 

Det finns två övergripande sätt att samla in data, primärdata och 
sekundärdata. Det är viktigt att förtydliga vilken typ av källa som används 
under forskningen. Primärdata är den data som forskaren själv samlar in 
genom undersökningar, det vill säga ny data som inte har givits ut tidigare. 
Sekundärdata är data som andra samlat in och som använts i tidigare 
sammanhang och som forskaren tar del av i sina undersökningar (Andersen 
1998, s. 150). 

Uppsatsen bygger både på primär- och sekundärdata. Sekundärdata börjar 
forskaren med för att få kunskap om ämnet. De sekundärdata som använts 
består av tidigare forskningsresultat, tidningsartiklar, lagtexter samt 
litteratur. För att bli riktigt insatta i ämnet har artiklar i bland annat Balans, 
Skattenytt och sidor på Internet studerats. Ovanstående informationskällor 
har kontinuerligt studerats under arbetets gång. 

Även primärdata har använts i uppsatsen, vi har genomfört ett antal 
intervjuer med personer som kan komma att beröras av förändringarna. 
Syftet med intervjuerna var att få en bättre förståelse och mer information 
om konsekvenserna av avskaffandet, och med hjälp av primärdata erhöll vi 
en mer komplett bild av ämnet. 

3.8.1 Intervjuer 

Då vår avsikt var att ta reda på vad intressenterna ansåg om ett avskaffande 
av revisionsplikten, har vi intervjuat företag och organisationer som berörs 
av ett eventuellt avskaffande. För att få en ökad förståelse för 
respondenternas inställning, har personliga-, mail- och telefonintervjuer 
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genomförts. Intervjufrågorna sammanställdes innan intervjuerna, för att 
kunna fokusera på det vi ansåg vara väsentligt. De personliga- och 
telefonintervjuerna har varit djupgående och vi har utvecklat frågorna efter 
hand. 

Av de aktörer som har intervjuats, ville två av bankrespondenterna vara 
anonyma, båda arbetar på sparbanker i Västra Götalands län. I de 
intervjuerna har vi därför använt oss av pseudonymerna Jan och Roger. Den 
tredje bankrespondenten var Magnus Liman på Handelsbanken i Borås. Med 
ovanstående tre respondenter har personliga intervjuer genomförts. 
Intervjuer har även skett med två leverantörer. Vi utförde en personlig 
intervju med Mats Sundberg på Benders Sverige AB i Kvänum samt en 
mailintervju med Arne Hermansson på Alfa Laval i Lund. Slutligen 
genomfördes en telefonintervju med Kent Björkdahl på SKV i Göteborg. 

3.9 Undersökningsmetoder 

Vid produktion av ny kunskap måste forskaren vara medveten om 
kunskapens användningsområde. Ett exempel är när lönsamhetsproblem i ett 
företag skall lösas, då är det oväsentligt att beskriva hur byggnaden ser ut. 
Syftet med undersökningen har avgörande betydelse för vad som undersöks 
och hur det utförs (Andersen 1998, ss. 18-21). 

I uppsatsen har vi utgått från den deskriptiva undersökningsmetoden. Syftet 
med uppsatsen var att beskriva vilken betydelse revisionsplikten har för 
intressenterna.

 25



4 Empiri 

I kapitlet redogörs för det empiriska material som har erhållits vid 
intervjuerna. Vi börjar med att redogöra för vad bankerna har svarat för att 
sedan gå vidare med leverantörerna och avsluta med SKV. Svaren har 
sammanställts inom varje intressentområde. 

I uppsatsen har vi valt att intervjua olika intressenter som kan komma att 
beröras av ett avskaffande av revisionsplikten. Kontakten med våra 
respondenter inleddes genom att vi skickade en förfrågan via mail till dem. 
Avsikten med förfrågan var om de hade möjlighet att hjälpa till med att 
besvara våra frågor. 

Då vår intention var att få ett bra underlag att utgå ifrån, kontaktades sju 
banker, åtta leverantörer samt olika kontor på SKV. Utav de svar vi erhöll 
var det endast tre banker, två leverantörer samt en specialist på 
redovisningsfrågor från SKV som var intresserade av att ställa upp på 
intervju. Eftersom Alfa Laval har sitt säte i Lund utfördes en mailintervju 
med respondenten. När vi till slut fick svar från SKV, var vår enda utväg en 
telefonintervju för att ha möjlighet att hinna genomföra den. Med övriga 
respondenter har vi haft personlig kontakt. 

4.1 Banker 

Vi har genomfört personliga intervjuer med tre banker, anledningen var att 
få information och inhämta kunskap för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Intervjufrågorna tar i första hand upp vad de anser om 
revision i små företag. 

Den 11/4-2007 genomförde vi en intervju med Jan, han arbetar som 
kontorschef. Två dagar senare den 13/4-2007, besökte vi Roger som är 
rådgivare på en annan bank. Den 25/4-2007 utfördes den sista 
bankintervjun. Besöket ägde rum på Handelsbanken Stora Torget i Borås där 
vi fick träffa Magnus Liman, han arbetar som företagsrådgivare. 
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4.1.1 Intervjuer med bankerna 

1. Hur går kreditbedömningen till, vilka handlingar kräver Ni in? 

Roger säger att det är många faktorer som skall beaktas när det gäller 
företagskrediter, de vill till exempel veta vad kunden skall ha pengarna till. 
Han framhåller att de vid kreditärenden gärna vill ha ett personligt möte med 
kunden, där affärsidén, verksamheten och affärsplanen diskuteras. Även Jan 
menar att en noggrannare kontroll av affärsidén, verksamheten och 
affärsplanen genomförs. 

Magnus berättar att de, vid kreditgivningsprocessen, begär in bokslutet för att 
det skall utgöra ett diskussionsunderlag. Utifrån bokslutet värderas sedan 
bolaget och bolagets framtidsutsikter analyseras. ”Vi tittar även på risken för 
finansiella påfrestningar, och den finansiella motståndskraften från till 
exempel bolaget, ägare och riskkapital.” 

Respondenterna är överens om att den personliga kontakten är mycket viktig. 
Jan påpekar, att det alltid är viktigt att få bra kontakt med kunden. Han vill 
skapa sig en egen bild av kunden, hur han är som person, om han är 
engagerad i företaget och så vidare. ”Många mindre företag drivs av ägaren 
själv, vilket brukar innebära att det inte råder brist på engagemang eller 
vilja.” 

Under intervjuerna har det framkommit att återbetalningsförmågan är viktig 
för bankerna. För att kunna fastställa återbetalningsförmågan, är 
respondenterna överens om att de vill ha underlag som löper några år framåt i 
tiden, såsom en kassaflödesanalys. De tar även hänsyn till företagets historik 
genom att granska företagets resultat- och balansräkning. ”Företags 
årsredovisning är väsentlig ur många aspekter, bland annat för att kunna 
bedöma företagets ekonomiska utveckling över tiden”, berättar Roger. 

2. Hur skiljer sig kreditbedömningsprocessen avseende små företag 
jämfört med stora företag? Finns det någon skillnad gällande 
användning av underlag och rapporter? 

Respondenterna är eniga om att det inte är någon större skillnad vid 
kreditgivning, mellan små och stora bolag, det är samma typ av information 
som behövs. Då det handlar om små bolag får de i vissa fall förbise 
årsredovisningen, eftersom bolagen inte prioriterar dessa handlingar och de 
kan vara inaktuella. Roger säger: ”I de situationerna beaktas de mjuka 
variablerna, såsom affärsidé och personen bakom företaget med mera. 
Årsredovisningen förlorar för den skull inte sin betydelse.” 
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Magnus påpekar: ”Arbetet ser i stort sett likadant ut i processen. Generellt 
sett har ett stort bolag fler och bättre rapporter/underlag att utgå ifrån.” 
Samtidigt som Jan menar: ”Vid större krediter och större företag är det 
främst mängden information som utgör skillnaden.” 

3. Vilken betydelse har personlig borgen/annan säkerhet, vid 
kreditgivning till små AB? 

Även här får vi en bekräftelse på att återbetalningsförmågan är viktigast. Om 
det rör sig om ett större belopp har dock säkerheten en avgörande betydelse, 
säger Jan och Roger. Medan Magnus förklarar: ”Säkerheter och borgen är 
oftast en förutsättning för att banken överhuvudtaget skall hjälpa till.” 
Tanken med säkerheten är att kunden skall känna att de har ett åtagande och 
komma till banken i god tid för att berätta om eventuella problem som finns i 
företaget. 

4. Vilken information är viktigast för er när Ni fattar beslut om 
kreditgivning? Använder Ni information från kreditinstitut? 

Ännu en gång nämns att kontakten med kunden är väldigt viktig. Magnus 
framhåller: ”Personen som vi har att göra med, det vill säga personen bakom 
företaget är oerhört viktig.” 

Enligt respondenterna, lägger bankerna stor vikt vid den reviderade 
årsredovisningen. Den utgör en stor och väsentlig del av beslutsunderlaget, 
och är betydelsefull i hela beslutsprocessen. ”Vi anser den vara tillförlitlig, 
eftersom den genomgått en opartisk granskning, av en revisor som har 
kontrollerat siffrorna”, säger Jan. Det är något som även intygas av Roger: 
”En reviderad årsredovisning har en stor betydelse, då den är granskad av 
en oberoende revisor.” 

I årsredovisningen granskas främst resultat- och balansräkningen, men 
Magnus nämner även att kassaflödesanalysen är viktig för att se om bolaget 
genererar ett överskott. 

På frågan om de inhämtar information från kreditinstitut, svarade alla 
respondenterna att de erhåller mycket information från UC. När en 
kreditansökan kommer in till banken, hämtas upplysningar automatiskt in. 
Informationen innehåller upplysningar om företaget samt information om 
personen bakom företaget. Sker det sedan förändringar i företaget, såsom 
betalningsanmärkningar, får banken information om det. Jan säger: ”Vi 
upprättar även rating på våra kunder.” 
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5. Vilken och hur stor betydelse har en reviderad årsredovisning vid 
kreditbedömning? 

Respondenterna är alla överens om att den reviderade årsredovisningen är 
väldigt väsentlig och utgör en stor del av underlaget i beslutsprocessen. De 
nämner också att riskklassificeringen är viktig i processen. I vissa fall tar de 
även in oreviderad information för att komplettera det reviderade underlaget. 
En anledning till att bankerna tar in oreviderad information kan vara att det 
har gått en tid sen bokslutet fastställdes. 

Jan hävdar: ”Årsredovisningen måste finnas tillgänglig annars tar vi inga 
kreditbeslut.” Roger instämmer: ”Utan en reviderad årsredovisning är det 
svårt att få tillförlitlig information. Årsredovisningen är nog det 
beslutsunderlag vi värderar högst i processen.” 

Magnus menar att de är intresserade av att beräkna olika nyckeltal, såsom 
räntabilitet, räntetäckningsgrad, kassaflöde, soliditet med mera. ”Ett 
reviderat bokslut ger en kvalitetsstämpel, även om det kan finnas mycket 
dolt.” 

6. Skulle ni bevilja ett företag kredit grundat på oreviderad information? 
Om ja, vilka faktorer väger upp avsaknaden av dessa rapporter? 

Av intervjuerna har vi kunnat utläsa att bankerna i vissa fall ger krediter till 
företag som ej har reviderad information. De intervjuade nämner, att då det 
gäller nystartade företag finns det ingen reviderad information att tillgå. Det 
viktiga är då att de får bra förtroende för personen som driver företaget. När 
ingen reviderad information finns tillgänglig, analyserar respondenterna 
affärsidén och företagets budget. 

”Ja, eftersom vi gör det idag, till exempel vid kreditgivning till enskilda 
firmor. Det viktiga är att vi har god kunskap om personen och tror på det 
han säger”, svarar Magnus. 

7. På vilket sätt anser Ni att revisorns arbete skapar nytta? Skulle Ni utan 
revisorns hjälp kunna få tag på likvärdig information? 

På ovanstående fråga var alla överens om att revisorn har en viktig funktion 
att fylla. Revisorns uppgift är inte bara att granska, klienterna kan även få 
tips och hjälp med rådgivning. Magnus poängterar: ”Revisorn är ett bra 
bollplank för många företagare.” 
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När informationen är granskad av en revisor, anser de tillfrågade att 
tillförlitligheten i rapporterna ökar. Roger betonar: ”… revisorns arbete är 
därför viktigt”, även Jan säger: ”Revisionen utgör en fördel för många 
intressenter i samhället.” 

Ett sätt för bankerna att få tag på information utan revision, skulle kunna vara 
att de vänder sig till företaget direkt. Utan revision skulle det innebära att 
bolaget själva skulle få skriva ut resultat- och balansräkningen. ”Det är dock 
svårt att avgöra hur tillförlitlig den informationen är”, menar Roger. 
Magnus säger att bankens personal skulle få göra tätare besök hos företaget 
för att bland annat inventera lagret. Han påtalar även att de bolag som inte 
har en revisor kanske tar hjälp av en bokföringsbyrå, vilka skulle kunna 
hjälpa till med att delge banken information. 

8. Hur agerar Ni vid en oren revisionsberättelse? Skulle Ni bevilja kredit 
till ett företag vars revisionsberättelse är oren? 

Revisionsberättelsen är en viktig del i det som granskas. Hur respondenterna 
agerar vid en oren revisionsberättelse beror på olika omständigheter. Handlar 
det om en ny kund som har en oren revisionsberättelse, säger Jan: ”De får 
nästan alltid avslag på sin kreditansökan. Är det däremot en tidigare kund 
som kan visa upp ett acceptabelt resultat samt har en tillfredsställande 
säkerhet kan kredit ändå beviljas.” Roger berättar: ”En oren 
revisionsberättelse, är en varningssignal som alltid leder till en extra 
kontroll.” 

Vid en oren revisionsberättelse anser respondenterna, att det är viktigt att 
undersöka omständigheterna till anmärkningen, hur betydande den är och 
vad som har orsakat den. ”Om anmärkningen har en stor påverkan kan det 
inverka på beslutet om att inte låna ut pengar”, berättar Magnus. 

9. Anser Ni att vissa storlekar på AB med rimlighet kan undantas från 
krav på årlig revision? 

Roger och Jan anser att revisionen är nödvändig för att de skall kunna få 
tillförlitliga uppgifter. Enligt Roger är det idag en skillnad på hur de hanterar 
AB mot hur de hanterar företag utan revision, såsom enskilda firmor och 
mindre handelsbolag. ”Det är krångligare att bedöma de företag där 
revisionen saknas.” 

 

 30



Magnus däremot tycker att vissa mindre bolag kan undantas från 
revisionsplikt, men han kan inte säga exakt var gränsen skall gå. Han säger, 
att det kanske skulle vara rimligt att slippa revision, om bolaget har en 
omsättning som är mindre än en miljon kronor. 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med revisionsplikt för 
mindre AB? 

På frågan om vilka fördelar det finns med revisionsplikt, svarade 
respondenterna att revisionsplikten är till fördel för dem, då siffrorna är 
granskade ökar tillförlitligheten. Fördelen för företagaren är att denne kan få 
professionell hjälp, det vill säga att det blir rätt i bokföringen och de kan 
använda revisorn som bollplank. Något som även framkommit under 
intervjuerna är att det kan vara lättare för företaget att få kredit beviljad, samt 
att de kan få en lägre ränta med en reviderad årsredovisning. ”Jag kan bara 
se nackdelar om revisionsplikten slopas, det kan nog bli svårare för 
företagen att få krediter beviljade”, tror Jan. 

En nackdel för banken om revisionen slopas, är att det kommer att krävas 
mer tid till informationsinhämtning, då personalen måste ta reda på mer 
själva genom företagsbesök med mera. Om företaget anlitar en 
bokföringsbyrå, måste även den kontrolleras för att ta reda på hur 
duktiga/seriösa de är. 

Respondenterna är dock ense om att revisionsplikten innebär vissa nackdelar 
för de små bolagen. Revision medför merkostnader för dem, samt att det 
krävs en del kunskap av den som skall sköta bokföringen då det är mycket att 
hålla ordning på. 

11. Hur tror Ni på banken, att Er granskningsprocess kommer att 
förändras vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten? Kommer 
det att medföra att Ni ställer andra krav på företagen än vad Ni gör 
idag? 

Respondenterna tror inte det blir någon större skillnad i själva 
beslutsprocessen. Något som troligtvis kommer att förändras enligt Magnus, 
är att banken får ta större ansvar för informationsinhämtningen själva. Det 
kommer att bli en större arbetsbörda, då de får göra personliga besök hos 
kunderna för att kontrollera lager, maskinpark med mera. Det är även 
väsentligt, att företagen kan ta fram den information som banken behöver. 
När det gäller de bokföringsbyråer som företagen anlitar får banken ställa 
krav för att få tillförlitlig information. 
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Enligt Jan kan inte bara revisionsplikten slopas. Han menade att det måste 
finnas någon form av granskning, dock kunde han inte säga vem som skulle 
axla revisorns ansvar. ”Jag tror inte att man kan ta bort revisionsplikten. Om 
inte revisorerna granskar företagen, krävs det nog att någon annan tar 
över.” 

När det gäller kreditgivning menar en av våra respondenter att de även i 
fortsättningen kommer att begära att företagen revideras. ”Om 
revisionsplikten slopas, kommer vi ändå att begära in en reviderad 
årsredovisning från det företag som vill ha kredit.” avslutar Roger med. 

12. Ser Ni något alternativ till dagens revisionsplikt? 

När vi ställde frågan om det fanns något annat alternativ än revisionsplikt för 
de små bolagen, svarade respondenterna att de inte kunde komma på något. 
Jan och Roger var eniga, om att det måste finnas någon form av granskning 
även för de mindre bolagen. Jan tror: ”Om revisionsplikten avskaffas för små 
bolag, kommer troligtvis banken ändå kräva att bolagen skall revideras. Det 
innebär att de små företagen i alla fall inte slipper ifrån kostnaden.” Utifrån 
de svar vi erhållit, kan vi utläsa att bankerna vill ha information som de kan 
lita på, när de skall ge krediter. Roger anser: ”Det måste finnas något krav på 
granskning för att siffrorna skall vara tillförlitliga.” 

4.2 Leverantörer 

Vi har intervjuat två leverantörer, vår intention var att erhålla information 
angående deras syn på revision. Utifrån intervjuerna har vi fått en inblick i 
vad revisionen har för betydelse för deras verksamhet. Med hjälp av svaren 
skall vi kunna besvara vår problemfråga och komma närmare en slutsats. 

Den 20/4-2007, genomförde vi en intervju med ekonomichefen, Mats 
Sundberg på Benders Sverige AB i Kvänum. Benders är ett företag som 
tillverkar takpannor. Några dagar senare den 23/4-2007 fick vi mailsvar från 
Arne Hermansson, han arbetar som Financial Manager på Alfa Laval i Lund. 
Företaget är leverantörer av specialtillverkade produkter. Produkterna 
används vid kylning, uppvärmning, separering och transport av olja, vatten 
kemikalier med mera. 
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4.2.1 Intervju med leverantörerna 

1. Hur går kreditbedömning till, vilka handlingar begär Ni in från 
företag som vill göra affärer med er? 

De handlingar som Benders begär in är organisationsnummer 
adressuppgifter med mera. Sedan tar de kontakt med ett 
kreditupplysningsföretag och med hjälp av dem utförs en kreditbedömning 
av företaget. Utifrån kreditbedömningen fastställer Benders tre kreditlimits i 
affärssystemet, inneliggande orders, utleverans och kreditbelopp. Var 
gränserna går för de olika kunderna beror på hur kreditvärdig kunden är. 

Respondenten från Alfa Laval menar att det kan vara lite olika från fall till 
fall. Är det en kund som de tidigare gjort affärer med och har bra kännedom 
om, kan de ibland nöja sig med att kontakta kunden samt begära in 
årsredovisningen. I andra situationer begär de in information från D&B, 
informationen kan kompletteras med ytterligare handlingar från kunden. 

2. Hur skiljer sig kreditbedömningsprocessen avseende små företag, 
jämfört med stora företag? Finns det någon skillnad gällande 
användning av underlag och rapporter? 

Respondenterna svarar, att kreditbedömningsprocessen är likadan oavsett 
storlek på företaget. Mats på Benders säger: ”Vi behandlar alla företag på 
samma sätt.” Det visar sig däremot att storleken på ordern har stor betydelse 
vid kreditbedömningen, rör det sig om en stor order krävs mer information 
in och en noggrannare kontroll av företaget genomförs. Arne säger också: 
”Man kan ju också välja att kräva in alla betalning i förskott om det är en 
osäker kund eller stor order.” 

3. Vilken information är viktigast för er när Ni fattar beslut om 
kreditgivning? Använder Ni information från kreditinstitut? 

Båda leverantörerna använder sig till stor del av kreditupplysningsföretag, 
varifrån de erhåller reviderad information. De framhåller dock att den 
personliga kontakten är mycket viktig vid kreditgivning, de bedömer att 
information från kunden är värdefull. Mats poängterar: ”Den viktigaste 
informationen får vi från kundbesök.” Information angående företaget kan 
också erhållas från säljkontakter, agenter och liknande. 
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4. Vilken och hur stor betydelse har en reviderad årsredovisning vid 
kreditbedömning? 

I likhet med bankerna sätter leverantörerna stort värde på en reviderad 
årsredovisning. Med hjälp av kreditbedömningsföretag hämtar de in 
information om företaget. Mats säger: ”Vi erhåller alltid en reviderad 
årsredovisning, vilket är en förutsättning för vår bedömning.” Även Arne 
framför: ”Då vi tar in rapporter från D&B, utgår vi ifrån att dessa är 
reviderade.” Det händer ibland att leverantörerna behöver få uppdaterad 
informationen, vilket sker genom att de kontaktar företagen och kräver in 
kompletteringar. 

5. Skulle Ni bevilja ett företag kredit, om det saknar reviderad 
information? Om ja, vilka faktorer väger upp avsaknaden av dessa 
rapporter? 

Respondenterna menar att ordens storlek och vem kunden är, påverkar om 
de skall bevilja kredit till ett företag som saknar reviderad information. De 
nämner att kredit kan beviljas, om de anser sig ha tillräckligt med 
information ändå. Även här nämner respondenterna att den personliga 
kontakten är viktig. 

Mats säger: ”Då det gäller nystartade företag, har vi inte information om 
dem då de börjar handla av oss. Den viktigaste faktorn är därför alltid den 
personliga kontakten.” Arne påpekar: ”Det kan ju till och med finnas 
privatperson som beställer, så man kan inte alltid utgå från att det finns 
någon reviderad rapport.” 

6. På vilket sätt anser Ni att revisorns arbete skapar nytta? Skulle Ni utan 
revision kunna få tag på likvärdig information? 

Respondenterna säger att revisorns arbete borgar för att kunderna följer 
lagar och regler, det vill säga att de är seriösa. De menar att de kan få tag på 
information på andra vägar, genom till exempel kreditrating via ett 
kreditbedömningsföretag. 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med revisionsplikt för 
mindre AB? 

Leverantörerna kan bara se fördelar med revisionen. Arne svarar: ”För oss 
överväger fördelarna, då det finns reviderad information om företaget” och 
Mats anser: ”revisionen garanterar kvalitén på årsredovisningen.” 
Revisionen ger tillförlitlighet i informationen, vilket leder till att det är 
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lättare att fatta beslut angående krediter. Den enda nackdelen de kunde se 
var att revisionen medför ökade kostnader för de små företagen. 

8. Tror Ni att kreditgivningen till mindre företag kommer att förändras, 
vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten? Kommer det att 
medföra att Ni ställer andra krav på företagen än vad Ni gör idag? 

Respondenterna hade svårt att svara på frågan. Den ena tror att 
kreditgivningen inte kommer att förändras, medan den andra nämner att det 
är mycket möjligt att kraven kommer att förändras/skärpas. 

9. Ser Ni något alternativ till dagens revisionsplikt? 

De tillfrågade kan inte ge något alternativ till dagens revisionsplikt. De anser 
att det måste finnas någon sorts kontroll, ”Kanske lite lättare regler för de 
små företagen” säger Mats. Arne menar att revisionen är viktig men: 
”Kreditbedömningsinformation i övrigt som görs tillgänglig är såklart 
också viktigt.” 

4.3 Skatteverket 

För att få en inblick i vad revisionen har för betydelse för SKV har vi tagit 
kontakt med dem. De skall hjälpa oss att besvara våra frågor angående 
revisionspliktens betydelse. 

Den 3/5-2007 genomförde vi en telefonintervju med Kent Björkdahl. Han 
har arbetat på SKV i 18 år, och arbetar som specialist på redovisningsfrågor 
på rätts- och utvecklingsenheten i Göteborg. 

4.3.1 Intervju med Skatteverket 

1. Vilka handlingar skall ett AB lämna till SKV? 

De handlingar som ett AB skall lämna till SKV är, bolagets inkomst- och 
skattedeklarationer. Företagets årsredovisning och revisionsberättelse är 
handlingar som kan komma att begäras in. Det är dock inte så vanligt, men 
det kan ske om det finns ett behov av ytterligare information. Om företaget 
har en oren revisionsberättelse, skall även den lämnas. 
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2. Varför måste dessa handlingar lämnas in och vad har de för betydelse 
för Ert arbete? 

Handlingarna ligger till grund för SKV:s granskning. Om den inkomna 
handlingen är en oren revisionsberättelse, kan den utgöra grund för vidare 
kontroll och kan vara en anledning till att en revision inleds. 

3. Är någon handling viktigare än någon annan? 

Inte direkt svarar Kent, alla företag lämnar in en deklaration som 
kontrolleras maskinellt eller manuellt. Det inleds fler revisioner på grund av 
avvikelser i deklarationen, än genom orena revisionsberättelser. ”En oren 
revisionsberättelse är däremot alltid ett starkare skäl för att genomföra en 
fördjupad kontroll.” Vid en revisionskontroll begärs alltid årsredovisningen 
och revisionsberättelsen in. 

4. Hur väljer Ni ut de företag som skall granskas närmare? 

SKV väljer ut olika företag, branscher eller speciella frågor som skall 
granskas närmare. Vilka som skall granskas varierar från år till år. Det utförs 
även maskinella sökningar för att undersöka om några poster avviker från 
det normala, och om så är fallet gör SKV en ytterligare granskning. 

”Det kommer också in anonyma anmälningar som till exempel kan gälla 
svart försäljning”, säger Kent. Innan en granskning utförs, görs en 
bedömning om anmälningarna verkar trovärdiga. 

5. Skiljer tillvägagångssättet sig åt vid granskning av ett mindre 
respektive större företag? 

Enligt Kent är det inte någon nämnvärd skillnad i arbetssättet mellan stora 
och små företag. Om det finns indikationer på oegentligheter, genomförs en 
revision oavsett om det är ett stort eller ett litet bolag. Kent nämner: ”De 
stora företagen har oftast bättre internkontroll.” 

6. Hur arbetar Ni för att upptäcka brott? 

Kent säger, att det inte finns något allmänt tillvägagångssätt. Det kan finnas 
mer än deklarationen som kan utgöra grund för en anmälan, ibland kan en 
kontroll, såsom en skrivbordskontroll, besök eller revision, leda till att de 
upptäcker brott. Till skillnad från revisorerna, har SKV möjlighet att ta 
kontakt med leverantörer och kunder, för att bekräfta de transaktioner som 
företaget bokfört. 

 36



7. Hur går ni tillväga när Ni misstänker en oegentlighet? 

Inte heller i det här fallet finns det något allmänt tillvägagångssätt. Om SKV 
genomför en kontroll, och den visar på oegentligheter, kan det vidtas 
åtgärder mot företaget. 

Vid allvarligare oegentligheter skickas en brottsanmälan till åklagare, som 
fattar beslut om en förundersökning skall inledas. Det är inte alla 
anmälningar från SKV som kan klassificeras som brott, det kan även handla 
om ett misstag. 

8. Hur arbetar Ni för att förebygga brott? 

Kent säger: ”Det brottsförebyggande arbetet handlar främst om att 
informera.” 

9. Vad har Ni för syn på revisionsplikten i små AB? 

Kent har en positiv syn på revisionsplikt i små AB. Revisionen ger en 
kvalitetsstämpel på företagets räkenskaper, då det gäller tillförlitlighet och 
innehåll. Han anser att dock att revisionen kan utgöra en ganska hög kostnad 
i förhållande till intäkterna i små företag. 

Han tror att revisorn förhindrar väldigt många brott, framför allt onödiga 
brott som begås på grund av okunskap. Däremot kan revisionsplikten tyckas 
vara kostsam och onödig för en person som försöker göra rätt för sig. 

10. Hur påverkar revisionsplikten i små AB Ert arbete? 

Revisionsplikten är positiv för SKV:s arbete då revision ger en 
kvalitetsstämpel. Kent säger: ”Man skall dock ha klart för sig att, de som 
från början tänkte sälja en del svart gör det oavsett om de har revisor eller 
inte.” 

I och med revisorns arbete, är ofta bokföringen i bra skick och många 
onödiga fel och misstag har redan upptäckts och åtgärdats. Revisorn 
försvårar för medvetna fel, ”ju tidigare fel upptäcks desto lättare är de att 
åtgärda.” Kvaliteten på bokföringen blir bättre och det krävs inte lika stor 
granskningsinsats av SKV. Det kan vara svårt för revisorn att kontrollera 
allt, framför allt inom kontanthandeln, såsom restauranger, frisörer och 
byggbranschen. Det medför att SKV oftare utför kontroller av 
kontantbranscher. 

 37



11. Vilka konsekvenser skulle ett slopande av revisionsplikten få, avseende 
den ekonomiska brottsligheten? 

Kent säger att det är svårt att svara på den frågan, han har inte fått någon 
indikation om hur det har gått i andra länder som har avskaffat 
revisionsplikten. Han tror att många bolag även i fortsättningen kommer att 
behålla revisionen. De som avstår från revision kommer att ha en sämre 
kvalitet på bokföringen. Han säger att det främst kommer att handla om 
onödiga fel, de som revisorn i vanliga fall upptäcker. Det kommer framför 
allt att vara privata kostnader, som inte har med bolaget att göra. Han tror att 
det är de oseriösa företagen som kommer att vara först med att sluta med 
revision, samtidigt som det är i just dessa företag som en revisor behövs. 

12. Hur skulle Ert arbete påverkas om revisionsplikten i små AB togs bort? 

I nuläget kan Kent inte att svara på hur arbetet skulle kunna påverkas. ”Det 
är dock troligt att vi kommer att behöva omstrukturera vår verksamhet för 
att kunna genomföra egna kontroller av de företag som tagit bort sin 
revisor.” 
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5 Analys 

I kapitlet har vi granskat, analyserat och tolkat respondenternas svar. Den 
empiriska undersökningen har kopplats ihop med den teori som använts i 
uppsatsen. Kapitlet avslutas med resultatet av analysen, vilket är en 
sammanställning av teorin och empirin. 

Intresset för uppsatsämnet väcktes utifrån den förkunskap vi hade angående 
revision, samt dagens debatt om revisionsplikten. I figur 5:1 presenteras 
undersökningens analysmodell, som visar hur vi har gått tillväga för att få 
förståelse om vad intressenterna anser om revisionsplikten. 

Utifrån vår förförståelse formulerades uppsatsens problemfrågor och syfte. 
Med utgångspunkt i frågorna och syftet fördjupade vi oss i teorin där vi 
erhöll mer kunskap om revision, samt vilken information intressenterna 
behöver för att kunna ta ekonomiska beslut. I teorikapitlet har vi även 
redogjort för när intressenterna använder sig av årsredovisningen, samt dess 
för- och nackdelar. Utifrån problemfrågorna och teorin formulerades 
intervjufrågor, vilka ligger till grund för empirikapitlet. I empirin har vi 
utgått från samma variabler som i den teoretiska referensramen. Vår analys 
har utformats med hjälp av den teoretiska referensramen och empirikapitlet. 
Vi har analyserat och tolkat underlaget från ovanstående kapitel genom att 
använda egna tankar och reflektioner (Figur 5:1). 

 

Figur 5:1 Analysmodellen 
I figuren symboliserar pilarna vägen till analys. 
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5.1 Debatten idag 

Den debatt som pågår i Sverige, handlar om att underlätta för de små 
företagen genom kostnadsbesparingar och förenklade regelverk. Samtidigt 
som kvalitén skall bibehållas i de finansiella rapporterna. 

Enligt FAR SRS är syftet med revision att öka trovärdigheten till företagens 
redovisning, vilket skapar säkerhet för leverantörer och kreditgivare. Dan 
Brännström och våra respondenter anser, att intressenterna drabbas på olika 
sätt vid ett avskaffande av revisionsplikten. De menar, att om 
revisionsplikten försvinner, försämras kvalitén i företagets redovisning, 
vilket är till nackdel för företagets intressenter. För kreditgivare ökar den 
redovisade informationens trovärdighet, om en oberoende och utomstående 
granskare har tagit del av räkenskaperna. De gynnas av revisionen då den 
utgör en försäkring för dem. 

Peter Clemedtson menar även han, att om revisionsplikten försvinner för 
små AB, minskar förtroendet för informationen. I ett företag där ledningen 
har stort inflytande, kräver i många fall intressenterna granskning från en 
utomstående revisor. Företaget kan även dra fördel av revisionen vid 
ansökan om lån eller annan finansiering. 

Banker är en av de största kreditgivarna, de använder sig till stor del av 
reviderade årsredovisningar då de gör kreditbedömningar av företaget. 
Något som nämns i både teorin och empirin, är att då banker och andra 
kreditgivare skall bevilja kredit, måste en bedömning göras angående 
företagets återbetalningsförmåga. Det är därför viktigt att informationen är 
korrekt, då viktiga beslut fattas utifrån den. 

Trots att årsredovisningar innehåller historisk data, används de ofta av 
bankerna för att göra framtidsbedömningar samt att räkna fram nyckeltal vid 
kreditgivning. Respondenterna menar dock att den information som 
årsredovisningen ger behöver kompletteras av andra handlingar, vilka 
varierar beroende på vilken typ av kredit det gäller. Det beror även på hur 
lång tid som har förflutit sedan årsredovisningen upprättades. 

5.2 Vikten av en bra relation 

Enligt respondenterna är det inte bara informationen, som banker inhämtar 
hos kreditupplysningsföretag eller kunden, som är betydelsefull. Den 
personliga relationen mellan kunden och kreditgivaren, spelar även en stor 
roll. Trots att ägare i ett AB inte har personligt betalningsansvar för bolagets 
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skulder är privatpersonen bakom företaget mycket viktig. Enligt Birgitta 
Svensson kan en långsiktig relation med kunden medföra att informationen 
inte inhämtas i samma utsträckning som vid en ny relation. 

Utifrån både teori och empiri kan konstateras att redovisningsinformation 
utgör en mycket betydelsefull grund vid kreditgivning i banker och för 
leverantörer. De beviljar inte kredit utan att först ha en reviderad 
årsredovisning från företaget. 

Även leverantörer kan drabbas, om revisionsplikten tas bort för små företag. 
Leverantören har intresse av tillförlitlig information, för att veta vilka 
kunder de vågar leverera till samt ge kredit. Respondenterna betonar vikten 
av en bra relation med kunden för att kunna erhålla kompletterande 
information. Birgitta Svensson är inte av samma mening, hon menar att 
leverantörer inte har nära relationer till sina kunder. 

Enligt Svensson och våra respondenter hämtar leverantörer sällan in 
årsredovisningen och företagsintern redovisningsinformation direkt från 
företaget. Inhämtningen sker istället från kreditupplysningsföretag. För att 
informationen skall vara tillförlitlig kräver de att informationen är reviderad. 
Om trovärdig information saknas, skulle det innebära ett större risktagande. 

I små företag är ofta ägare och ledning samma person, enligt leverantörerna i 
empirin är därför den personliga kontakten mycket viktig. Vid en långsiktig 
kontakt, kan det vara lättare för leverantörerna att få information från säljare 
och vid kundbesök. Redovisningsinformationen har större betydelse vid 
bedömning av nya kunder, jämfört med befintliga kunder, vilket är något 
som även nämns i teorin. 

Enligt ett förslag kan gränsen för att slippa revision gå vid en omsättning på 
tre miljoner kronor. Respondenterna anser att de små bolagen bör behålla 
revisionsplikten, dock anser Magnus Liman att bolag med en omsättning 
understigande en miljon kronor kanske kunde undantas från revisionsplikt. 
Utifrån teorin och våra respondenter är revisionen ett viktigt verktyg som 
skapar säkerhet, för intressenter såsom kreditgivare och SKV. Effekterna av 
en slopad revisionsplikt innebär bara merarbete för de inblandade. 
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5.3 Skatteverkets syn på revisionsplikten 

Utifrån både teorin och empirin fastställs att även SKV gynnas av 
revisionsplikten, då ett företags redovisningsinformation blir mer tillförlitlig 
när den har reviderats. Utan revision skulle de vara tvungna att genomföra 
en egen granskning av företagets räkenskaper. En fördel med revision är att 
det är ett kvitto på att den bild företaget visar utåt är korrekt. 

Enligt Precht och vår respondent är revisionsberättelsen viktig och värdefull 
för SKV. Den innehåller information om hur företagets årsredovisning är 
upprättad, och om räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. 
Den visar även på hur förvaltningen har skötts av styrelsen och VD:n. Utan 
revisionsplikt skulle revisionsberättelsen försvinna och därmed den hjälp 
den innebär för SKV:s arbete. Enligt vår respondent skulle det medföra att 
SKV skulle behöva ytterligare resurser. 

Om det rör sig om en oren revisionsberättelse kan det vara en anledning till 
att revision inleds. Men enligt respondenten är det inte i första hand till följd 
av anmärkningar i revisionsberättelsen, utan revision inleds ofta på grund av 
anmärkningar i deklarationen. 

Många tror att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra ökad 
ekonomisk brottslighet. Utifrån teorin och empirin har det visat sig att 
revisorn har en viktig roll att fylla, då små företag ofta har dålig kunskap om 
hur olika poster skall bokföras. Det är ofta revisorn som upptäcker och 
åtgärdar felen i redovisningen samt anmäler brotten. 

5.4 Resultat 

Överlag har respondenterna uttryckt en negativ inställning till avskaffandet 
av revisionsplikten. Alla är överens om att revisionen spelar en mycket 
viktigt roll i arbetet med att få fram tillförlitlig information och en 
tillförlitlig årsredovisning. Respondenterna är också överens om att en viktig 
kontrollfunktion försvinner med avskaffandet av revisionsplikten. Den 
information som genereras av en revision blir snabbt inaktuell men används 
för att utföra framtidsprognoser, vilka blir avgörande för om kredit skall 
beviljas. 

I Sverige har det hörts en del oroliga röster över att kvalitén på de finansiella 
rapporterna kommer att försämras om revisionen avskaffas. Revisionen är 
svår att ersätta menar de flesta av respondenterna, om inte revisorn utför 
granskningen krävs det nog att någon annan gör det. Respondenterna tror att 
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det i första hand är kraven från externa intressenter som kommer att påverka 
bolagen till att fortsätta få räkenskaperna reviderade. 

Bankerna menade att de även i fortsättningen kommer att kräva revision för 
att bevilja krediter. En risk med att avskaffa revisionsplikten, är att 
tillförlitligheten minskar i den information som presenteras. Det är via 
extern granskning som fel i räkenskaperna kan upptäckas och därmed 
korrigeras. Många omedvetna fel rättas till vid revisionen. 

Ytterligare ett argument för att behålla revisionsplikten, är att den minskar 
risken för ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter. Om 
revisionsplikten försvinner, är det troligt att förekomsten av fel i 
årsredovisningen ökar. Att felen ökar kan förklaras av de komplexa regler 
och normer som små företag måste följa, samt att små företag ofta saknar 
finansiell expertis. 
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion där vi för fram argument inför 
slutsatsen. Vidare presenteras den slutsats som vi har kommit fram till 
utifrån problemformuleringen och syftet. Avslutningsvis lämnas förslag till 
fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur ett avskaffande av revisionsplikten 
för små aktiebolag kan komma att påverka intressenterna. Vi skulle även 
analysera och ta reda på vad de anser om revisionsplikten samt hur de skall 
gå tillväga för att få tillförlitlig information vid ett avskaffande. För att 
uppfylla syftet har vi utgått ifrån de problemfrågor som formulerades i det 
inledande kapitlet. De frågor vi ställde var: ”Vilken betydelse har revisionen 
i små företag för banker, leverantörer och Skatteverket?” och ”Kommer 
intressenterna att ställa andra krav på företaget om revisionsplikten 
avskaffas?” 

6.1.1 Intressenterna och revisionsplikten 

Ett företags årsredovisning skildrar vad som har hänt i företaget under året. 
Beroende på vilket intresse intressenterna har i företaget, använder de 
informationen i årsredovisningen på olika sätt. De anser att revisionen är 
viktig, och den ger en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter. 
Det är väsentligt att rapporterna är tillförlitliga, då de ofta utgör 
beslutsunderlag för intressenterna. Om revisionsplikten avskaffas, skulle 
intressenterna själva tvingas inhämta och granska informationen. Vi anser 
att de då kan få svårt att erhålla en korrekt bild av företaget. Vi har även 
svårt att se, hur informationen skulle kunna bli lika tillförlitlig som vid en 
revisors granskning. 

För kreditgivarna ligger den reviderade årsredovisningen till grund för de 
prognoser som utförs för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. 
Revision kan leda till att företaget erhåller bättre villkor och lägre räntor vid 
låneansökningar från kreditgivare. Utan revision skulle kreditgivarna inte ha 
tillgång till lika tillförlitligt material, vilket skulle öka osäkerheten och 
risktagandet. Det kan innebära att kreditgivarna blir mer försiktiga vid 
kreditgivning. 
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Idag ser kreditgivarna inget alternativ till revisionsplikten. Om Sverige 
avskaffar revisionsplikten och företagen väljer att inte revideras, står 
kreditgivarna inför en stor förändring. Vi tror att det kommer att krävas 
ökade resurser av dem för att de skall kunna anpassa arbetet. Vid ett 
avskaffande av revisionsplikten kan små bolag få det svårare att övertyga 
banken och andra intressenter om att deras verksamhet är tillförlitlig. Vi tror 
därför att kundens relation till kreditgivaren blir viktigare, för att 
osäkerheten runt företaget på så sätt skall minskas. 

En anledning till att behålla revisorn, om revisionsplikten avskaffas, skulle 
kunna vara för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i de finansiella 
rapporterna. Kanske kommer kreditgivarna kräva att företagen har 
reviderade rapporter eller intyg från en revisor. Kommer då banken och 
leverantörerna, att betala revisionskostnaden eftersom de kräver 
tillförlitlighet i informationen, eller skall det lilla företaget återigen stå för 
kostnaden? 

Även för SKV:s del kan ett avskaffande av revisionsplikten innebära, att de 
måste tillsätta större resurser för att själva kunna genomföra en granskning 
av företaget. En oren revisionsberättelse ger en signal till vidare granskning. 
Om revisionsplikten avskaffas hur skall de då få denna signal? Frågan är om 
det räcker med maskinella urval och skrivbordskontroller. 

SKV är inte motståndare till att reglerna förenklas men de vill inte slopa 
dem helt. De anser att revisionen är viktig och genom den rättas många 
omedvetna fel till. 

6.1.2 Avslutande diskussion 

Under uppsatsen har vi fått klart för oss att banker, leverantörer och SKV ser 
positivt på revisionen. De fördelar som tas upp är fler än nackdelarna och 
intressenterna har inget att vinna på att revisionsplikten avskaffas. Vi tror att 
beroenderelationen mellan företaget och kreditgivare är starkare än 
relationen mellan företaget och myndigheter, eftersom företagens relation 
till myndigheterna inte är frivillig utan lagstadgad. 

Bland våra utvalda intressenter, uppfattar vi bankerna som mest ovilliga till 
att avskaffa revisionsplikten. De är osäkra på hur de skall gå till väga för att 
erhålla tillförlitlig information. Anledningen kan vara att de tar en risk varje 
gång de beviljar kredit, vi anser därför att revisionen är viktigt för dem för 
att få tillförlitlig information om företaget. 
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I nuläget har intressenterna inte tagit ställning i frågan, av deras resonemang 
kan vi dock utläsa att de vill ha kvar revisionsplikten. Avslutningsvis anser 
vi att företagen på lång sikt, inte har något att vinna på att inte revidera 
redovisningen. Avskaffas revisionsplikten tror vi ändå att de flesta företagen 
skulle välja att revideras, anledningen är att intressenterna kommer att 
begära reviderad information, det vill säga tillförlitlig information. 

6.2 Vår slutsats 

Utifrån våra frågor och syftet med uppsatsen har vi kommit fram till 
följande slutsats. 

Om revisionsplikten för små företag avskaffas, kommer banker och 
leverantörer, ändå behöva tillförlitlig information. Vid ett avskaffande skulle 
det inte finnas någon oberoende som gick igenom bokföringen och påpekade 
fel och brister. Vi tror därför att kvalitén på redovisningen, i de små bolagen, 
kommer att försämras. Studien visar på att revision är väsentlig och ett bra 
hjälpmedel för intressenterna. De behöver tillförlitlig information för att 
kunna fatta beslut i verksamheten. 

Vår slutsats är därför att det måste finnas någon form av kontroll, ingen har 
något att vinna på att avskaffa revisionsplikten. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I Sverige har revisionsplikten för små bolag debatterats i omgångar. Idag 
utreds återigen ett avskaffande av revision i små bolag. Utredningen i 
Sverige är ännu bara i planeringsfasen och resultatet av delbetänkandet skall 
inte presenters förrän den 31 mars 2008. Vi anser därför att det vore 
intressant att genomföra en liknande studie om ett par år. 

Om revisionsplikten avskaffas, anser vi att det vore intressant om en studie 
genomförs där det undersöks om företagen kommer att fortsätta låta sig 
revideras. Det skulle också vara av intresse att undersöka hur de företag som 
ej nyttjar revision kommer att bemötas. Kommer de att ha samma 
förutsättningar vid till exempel kreditgivning, eller kommer de att bli 
tvungna att revideras? 
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Bilaga 1: Metod 

Ontologi 

Ontologi är den kunskap som behövs för att ge en sammanhängande och 
uttömmande beskrivning och förklaring av verkligheten. En forskare bör 
alltid granska sina egna antaganden, om den verklighet han försöker förklara 
och förstå. Varje forskare har en egen uppfattning om verklighetens 
beskaffenhet och egna föreställningar om hur omvärlden ser ut (Arbnor & 
Bjerke 1994, s. 21). 

Realism 

Ontologin delas upp i flera olika förgreningar, beroende på hur verkligheten 
uppfattas. En stor inriktning är realism. Enligt realismen är allt som existerar 
av fysisk, materiell och objektiv natur. Att den är objektiv innebär att 
verkligheten existerar oberoende av det mänskliga medvetandet och vår 
kunskap om den. Allt utgår från verkligheten, ingenting är påhittat. En 
realist tror på verkligheten och inte på mirakel. Världen blir vad vi gör den 
till och inget annat. Realismen bygger på fakta och inte på några fantasier 
eller filosofier. Realism går kort och gott ut på att tro på vetenskap, psyke 
och förnuft7. 

Epistemologi 

Epistemologi är det samma som kunskapsteori och innebär att 
grundläggande frågor om kunskapens natur, objekt och källor studeras. Det 
handlar om vad kunskap är, och vad vi har kunskap om, en objektiv 
yttervärld eller bara egna upplevelser. Vad vilar kunskapen ytterst på, 
sinnena eller förnuftet  (Nationalencyklopedin, 070319)? 

 

 

 

 

                                                 
7 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-24. 
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Slutledningsmetoder 

Slutledningsmetod är det arbetssätt som används i forskningen, vilket 
handlar om hur forskaren möter problemet. Antingen skapas ett problem 
från tidigare teorier som med hjälp av hypoteser testas i empirin, eller att 
forskaren finner något i empirin som han anser är intressant att undersök och 
utveckla olika teorier om8. 

Deduktiv metod 

Den deduktive forskaren kan sägas följa bevisandets väg. Arbetssättet 
kännetecknas av, att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra 
slutsatser om enskilda företeelser. Ur teorin härleds hypoteser som prövas 
empiriskt. Resultaten från undersökningen skall sedan relateras tillbaka till 
den redan befintliga teorin (Andersen 1998, s. 29). 

Induktiv metod 

En induktiv ansats innebär att forskaren följer upptäcktens väg. Vid 
närmandet av den empiriska verkligheten, styrs forskaren av den kunskap 
och förståelse som utvecklas efter hand (Andersen 1998, s. 30). 

Det induktiva arbetssättet innebär att forskaren utgår från empirin och söker 
olika mönster som kan göras till teorier. Man söker en generell slutsats, eller 
en generell kunskap om teorin och försöker skapa samband utifrån enskilda 
fall. Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information som 
finns att tillgå. Informationen i sin tur har sin grund i det sammanhang som 
bildar en ram till det som studeras (Andersen 1998, s. 30). 

Abduktion 

Abduktion är en kombination av deduktion och induktion, där det sker en 
växelverkan mellan dessa (Johansson Lindfors 1993, s. 154). Den börjar 
oftast när litteratur studeras om vad andra forskare har åstadkommit. Ett 
enskilt fall tolkas med en hypotes som om det vore riktigt och förklarar 
fallet. Tolkningen behöver styrkas genom nya iakttagelser och teorin kan då 
utvecklas och bli mera generell9. 

 

                                                 
8 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-24. 
9 Makhloufi, Bassim, föreläsning i Metodologi och Forskningsmetod, 2006-01-21. 
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Metodiskt tillvägagångssätt 

Det finns två olika tillvägagångssätt, kvalitativt och kvantitativt. Det 
kvalitativa synsättet utgår från att samla information för att få en djup 
förståelse för problemet och för att förstå problemets samband med helheten. 
Forskaren vill ha en närhet till forskningsobjektet. Därför är det viktigt att 
sätta sig in i intervjuobjektets situation och försöka förstå den (Holme & 
Solvang 1997, s. 14). 

Undersökningsmetoder 

Vid produktion av ny kunskap måste forskaren vara medveten om 
kunskapens användningsområde. Ett exempel är när ett lönsamhetsproblem i 
ett företag skall lösas, då är det oväsentligt att beskriva hur byggnaden ser 
ut. Syftet med undersökningen har avgörande betydelse för vad som 
undersöks och hur det görs. En undersökning kan utföras på tre olika sätt 
förklarande, deskriptivt och/eller explorativt (Andersen 1998, ss. 18-21). 

Det centrala i den förklarande undersökningsmetoden är att uppnå förståelse. 
Forskaren vill beskriva den bakomliggande orsaken till varför en händelse 
inträffar. Förståelse är dock inte det dominanta i den deskriptiva 
undersökningen, utgångspunkten är istället att beskriva. Det är den 
vanligaste undersökningsmetoden inom beteendevetenskaplig forskning. 
Den explorativa undersökningen går ut på att utforska mindre kända 
fenomen, för att utarbeta hypoteser som kan utvärderas. Ordet explorativ 
kan översättas med undersökande (Andersen 1998, ss. 18-21). 
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Bilaga 2: Intervjuguide bank 
Intervjufrågor 
1. Hur går kreditbedömning till, vilka handlingar kräver Ni in? 

2. Hur skiljer sig kreditbedömningsprocessen avseende små företag 
jämfört med stora företag? Finns det någon skillnad gällande 
användning av underlag och rapporter? 

3. Vilken betydelse har personlig borgen/annan säkerhet, vid 
kreditgivning till små AB? 

4. Vilken information är viktigast för er när Ni fattar beslut om 
kreditgivning? Använder Ni information från kreditinstitut? 

5. Vilken och hur stor betydelse har en reviderad årsredovisning vid 
kreditbedömning? 

6. Skulle ni bevilja ett företag kredit grundat på oreviderad information? 
Om ja, vilka faktorer väger upp avsaknaden av dessa rapporter? 

7. På vilket sätt anser Ni att revisorn arbete skapar nytta? Skulle Ni utan 
revisorns hjälp kunna få tag på likvärdig information? 

8. Hur agerar Ni vid en oren revisionsberättelse? Skulle Ni bevilja kredit 
till ett företag vars revisionsberättelse är oren? 

9. Anser Ni att vissa storlekar på AB med rimlighet kan undantas från 
krav på årlig revision? 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med revisionsplikt för 
mindre AB? 

11. Hur tror Ni på banken, att er granskningsprocess kommer att 
förändras vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten? Kommer 
det att medföra att Ni ställer andra krav på företagen än vad Ni gör 
idag? 

12. Ser Ni något alternativ till dagens revisionsplikt? 

Tack för Er medverkan 
Med Vänliga Hälsningar 

Johanna och Anette 
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Bilaga 3: Intervjuguide leverantör 
Intervjufrågor 
1. Hur går kreditbedömning till, vilka handlingar begär Ni in från 

företag som vill göra affärer med er? 

2. Hur skiljer sig kreditbedömningsprocessen avseende små företag 
jämfört med stora företag? Finns det någon skillnad gällande 
användning av underlag och rapporter? 

3. Vilken information är viktigast för er när Ni fattar beslut om 
kreditgivning? Använder Ni information från kreditinstitut? 

4. Vilken och hur stor betydelse har en reviderad årsredovisning vid 
kreditbedömning? 

5. Skulle Ni bevilja ett företag kredit, om det saknar reviderad 
information? Om ja, vilka faktorer väger upp avsaknaden av dessa 
rapporter? 

6. På vilket sätt anser Ni att revisorns arbete skapar nytta? Skulle Ni utan 
revision kunna få tag på likvärdig information? 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni med revisionsplikt för 
mindre aktiebolag? 

8. Tror Ni att kreditgivningen till mindre företag kommer att förändras, 
vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten? Kommer det att 
medföra att Ni ställer andra krav på företagen än vad Ni gör idag? 

9. Ser Ni något alternativ till dagens revisionsplikt? 

Tack för Er medverkan 
Med Vänliga Hälsningar 

Johanna och Anette 
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Bilaga 4: Intervjuguide Skatteverket 
Intervjufrågor 
1. Vilka handlingar skall ett AB lämna till Skatteverket? 

2. Varför måste dessa handlingar lämnas in och vad har de för betydelse 
för Ert arbete? 

3. Är någon handling viktigare än någon annan? 

4. Hur väljer Ni ut de företag som skall granskas närmare? 

5. Skiljer tillvägagångssättet sig åt vid granskning av ett mindre 
respektive större företag? 

6. Hur arbetar Ni för att upptäcka brott? 

7. Hur går ni tillväga när Ni misstänker en oegentlighet? 

8. Hur arbetar Ni för att förebygga brott? 

9. Vad har Ni för syn på revisionsplikten i små AB? 

10. Hur påverkar revisionsplikten i små AB Ert arbete? 

11. Vilka konsekvenser skulle ett slopande av revisionsplikten få, avseende 
den ekonomiska brottsligheten? 

12. Hur skulle Ert arbete påverkas om revisionsplikten i små AB togs bort? 

Tack för Er medverkan 
Med Vänliga Hälsningar 

Johanna och Anette 
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