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TITEL  Revisionsplikt – intressenternas syn på revisionen 

NIVÅ  Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

FÖRFATTARE  Suzanna Nilsson & Hanna Olsson 

HANDLEDARE  Peter Lindberg 

DATUM  2008-01 

SYFTE  Vi vill i vår uppsats ta reda på den svenska revisionspliktens 
upplevda nytta ur ett intressentperspektiv inför en eventuell 
lagändring, för att få en bild av hur intressenterna värderar lagstadgad 
revision. För att få en större insikt i ämnet kommer vi även att 
undersöka andra länders erfarenheter efter ett borttagande. 

METOD  Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att belysa mer komplexa 
teman, gå djupare i ämnet och ta reda på varför och hur. Vid 
insamling av teori har vi använt oss av litteratur samt databaser som 
finns tillgängliga via biblioteket. Vi använde oss av ostrukturerade 
intervjuer även kallat öppna intervjuer. Vi har intervjuat skatteverket, 
ekobrottsmyndigheten, ett kreditupplysningsföretag och en revisor för 
att svara på syftet. 

RESULTAT & 
SLUTSATS 

 Vi har i vår undersökning kommit fram till att intressenterna tycker 
att trovärdigheten i företagens finansiella information försämras om 
man tar bort revisionsplikten. Intressenterna pekar på att revision som 
bra för företagen själva med att snabbt upptäcka fel och brister i deras 
redovisningar. Våra intressenter är även överens om att man bör 
utveckla alternativ till den lagstadgade revisionen för att säkerställa 
att den finansiella informationen är korrekt. Ingen av våra 
respondenter tog upp några av de alternativ andra länder har använt. 
Kreditgivare kan komma att lösa detta på andra sätt, t ex 
avtalsliknande former eller att de begär revision av räkenskaperna för 
att låna ut pengar. Det är då svårare för EBM och SKV. 

FÖRSLAG TILL 
FORTSATT 
FORSKNING 

 Regeringen har slagit fast att revisionsplikten ska avskaffas för 
mindre företag. Under våren 2008 kommer en utredare att presentera 
ett förslag hur detta ska gå till. Det skulle vara intressant att se hur det 
gick efter det att revisionsplikten har avskaffats. Hur det ser ut för 
intressenterna och om deras arbete har förändrats på något sätt.  

UPPSATSENS BIDRAG  Denna uppsats bidrar till att ge en ökad förståelse för intressenternas 
syn på revisionen.  

NYCKELORD  Revision, revisionsplikt, SME – små och medelstora bolag, 
intressenter, principal-agent teori, asymmetrisk information. 
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TITLE  Statutory audit – stakeholders view on auditing 

LEVEL  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

AUTHORS  Suzanna Nilsson & Hanna Olsson 

SUPERVISOR  Peter Lindberg 

DATE  2008-01 

AIM  The aim of our essay is to find out the purpose of the Swedish 
statutory audits from a stakeholder’s point of view when they stand 
before a possible abolish of the statutory audit. How do the 
stakeholders value the statutory audit? To get a greater insight in the 
subject we will investigate other countries experiences in the 
aftermath of abolish the statutory audit.  

METHOD  We used a qualitative method to reach deeper into the subject and 
find out how and why.  To collect theories that support our aim with 
the essay we used literature and databases through the university 
library. We interviewed four different stakeholders to collect the 
empirical material so that we would be able to answer the aim of the 
essay. 

RESULT & 
CONCLUSIONS 

 Our study shows that the stakeholders think that credibility of the 
companies’ economic information will decrease if the government 
abolishes the statutory audit. The stakeholders point out that auditing 
is a good way for companies themselves to discover faults in their 
accounting. The government should come up with some sort of 
alternative to the statutory audit to make the financial information 
trustworthy. None of our respondents suggested any alternative to the 
statutory audit that other countries have used. The finance company 
can come to a solution by perhaps create some sort of contract or a 
situation when they demand auditing to lend out money. It’s more 
difficult for the Economic Crimes Bureau and the tax department. 

SUGGESTIONS FOR 
FUTURE RESEARCH 

 The Swedish government have discussed if SME, small and medium-
sized enterprises, should be abolished from the statutory audit. 
Therefore they appointed an investigation and during spring in 2008 
they will present a proposal on how it should be implemented. It 
would be interesting to see how it goes when they finally abolish the 
statutory audit. How will this affect the stakeholders and will it affect 
there work in any way? 

CONTRIBUTION OF 
THE THESIS 

 The contribution of this thesis is to create an understanding to the 
stakeholders view on auditing. 

KEY WORD  Auditing, statutory audit, SME – small and medium-sized enterprises, 
stakeholder, principal-agent theory, asymmetric information. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till ämnet och varför vi valt detta ämne. Vi fortsätter 
sedan med en problemdiskussion som mynnar ut i vår problemformulering. Vi beskriver syftet 
med vår undersökning för att sedan avsluta kapitlet med en disposition över hela arbetet. 
 
 
1.1  BAKGRUND  
 
 Syftet med revisionen definieras i FAR:s Revisionsbok 2004 som: 

”Revision är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 

I Sverige är revisionen lagstadgad för aktiebolag vilket innebär att en revisor ska granska 
årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning. Revisorn ska sedan uttala 
sig i en revisionsberättelse om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt lagen om 
årsredovisningen och ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god 
redovisningssed i Sverige. Revisionsberättelsen utgör sedan tillsammans med 
årsredovisningen beslutsunderlag för företagets intressenter.1  
 
Redan i en lag från 1895 slog man fast krav på revision av svenska aktiebolags räkenskaper 
och styrelsens förvaltning. I Sverige infördes revisionsplikt i alla aktiebolag den 1 januari år 
1983. Det var ett förslag från BRÅ som låg till grund för detta där de rekommenderade att 
kravet på en kvalificerad revisor för alla bolag skulle införas.2 Revision började efterfrågas då 
aktiebolag som bolagsform kom, en associationsform då ägarna kan vända sig utåt till 
personer som inte är verksamma i företaget för att skaffa riskkapital och finansiera företaget. 
Då uppkom ett behov för intressenterna att kontrollera företagets räkenskaper och förvaltning. 
Revisionsplikten motiveras i den svenska lagstiftningen att den är bra för ägarna i bolaget och 
för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som finns.  
 
I dag omfattar revisionsplikten alla aktiebolag i Sverige men ämnet har blivit mer och mer 
omdebatterat sedan många länder i EU tagit bort revisionsplikten för små bolag. Intressenter i 
Sverige har tidigare varit eniga om att man ska behålla revisionsplikt i alla aktiebolag. På 
senare tid har dock frågan fått ny fart, vilket kan bero på att den internationella utvecklingen 
påverkar den svenska revisionen allt mer. De internationella revisionsstandarderna är främst 
framtagna för revision i stora företag, inte små och medelstora företag (SME).  
 
Vid tillämpning av dessa standarder i SME blir revisionen mer omfattande och mer kostsam. 
Alla medlemsstater förutom Sverige och Malta har utnyttjat möjligheten att undanta SME från 
revisionsplikten, men en del länder använder sig av striktare gränsvärden än vad EG-
direktivet maximalt tillåter. En del av de ”gamla” EU-länderna, länder som blev medlemmar i 
EU innan 2004, har haft revisionsplikt men har valt att avskaffa den helt.3 

                                                 
1 FARs Revisionsbok (2004), FAR Förlag, Stockholm. s 16 
2 Precht, E, (2005) Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet, Balans nr 4. 
3 Halling, P, (2005) Sällan revision av små företag i EU-länderna, Balans nr 3. 
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1.2  VAL AV ÄMNE 
 
Vid val av ämne har vi valt att rikta in oss mot revision och redovisning där vårt största 
intresse ligger. Ämnet är relaterat till den inriktning vi har på studierna på 
ekonomprogrammet. Debatten är åter aktuell angående revisionspliktens vara eller inte vara 
och eftersom det är ett stort diskussionsämne tyckte vi att det var ett intressant ämne att 
undersöka.  
 
 
1.3  PROBLEMDISKUSSION 
 
FAR skriver i sin revisionsbok att i de företagsformer där ägarna har begränsat ansvar ställs 
särskilda krav på hur företagen redovisar resultat och ställning utåt. Företagets intressenter 
ska kunna lita på den information som bolaget lämnar ut om sin förvaltning och ekonomiska 
situation. Styrelse och VD är de som är ansvariga för att informationen är korrekt, sedan är 
det revisorns roll att kvalitetssäkra denna information gentemot intressenterna. Revisionen 
skapar en ökad tillförlitlighet av företagets information samt verkar för ett väl fungerande 
näringsliv.4 
 
Debatten på senare år har gått het då det gäller revisionspliktens vara eller inte vara för små 
aktiebolag. Frågan har varit varför Sverige har revisionsplikt för SME när nästan alla EU-
länder har avskaffat den. Regelverket gällande revision blir mer och mer komplicerat på 
grund av den internationella utvecklingen som sällan tar hänsyn till revisionen av små företag. 
Det har diskuterats om det finns något alternativ som man skulle kunna tillämpa istället för 
den lagstadgade revisionen. Detta verkar nu har kommit ett steg närmare då regeringen har 
startat en utredning om hur avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag kan komma 
att se ut. Det ska genom denna utredning uppkomma förslag på ändringar i regelverket för att 
avskaffa revisionsplikten för små bolag i Sverige, som då kan säkerställa skattekontrollen och 
bekämpandet av ekonomisk brottslighet. I utredningen utgår de från att revisionen har ett 
värde för skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Det de saknar är dock 
en heltäckande analys av hur stort detta värde är, och de anser att en sådan analys bör göras.5  
 
Konsekvenserna av att ha eller inte ha revisionsplikt debatteras flitigt. Thorell och Norberg 
har gjort en utredning på uppdrag av Svenskt näringsliv där de kartlägger för- och nackdelar 
med revisionsplikt i små företag, men den centrala frågan har varit om nyttan överskrider 
kostnaderna av denna. Men eftersom revisionsplikten är en aktuell fråga idag, vill vi veta 
intressenternas syn på detta.  
 
Vi tänkte därför i detta arbete ta reda på vad företagets intressenter tycker i den här frågan.  
Frågor som dykt upp runt detta ämne är; Hur ser företagets intressenter på detta? Vill 
intressenterna ha revisionsplikten kvar, och i så fall varför är revisionsplikten viktig för dem? 
Vilka problem ser de med borttagandet av revisionsplikten? Hur kommer de att påverkas? 
Vad ser de för möjligheter?  
 

                                                 
4 FARs Revisionsbok (2004). s 14 
5 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96  

2007-09-27 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96
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Om Sverige ska kunna ta bort revisionsplikten och behålla en kvalitetssäkring är det också 
intressant att undersöka vilka alternativ som finns. I England och Danmark tillämpas andra 
alternativ till revisionsplikten för att upprätthålla en hög kvalitetssäkring.  
 
Vi har utifrån dessa funderingar ställt upp följande frågor för att besvara i uppsatsen. 
 

- Blir trovärdigheten försämrad utan lagstadgad revision? 
- Hur ser intressenterna på revisionsplikten? 
- Hur berörs intressenterna av ett eventuellt borttagande av revisionsplikten? 
- Vilka alternativ finns och hur har det fungerat i andra länder? 

 
 
1.4  SYFTE 
 
Vi vill i vår uppsats att ta reda på den svenska revisionspliktens upplevda nytta ur ett 
intressentperspektiv inför en eventuell lagändring, för att få en bild av hur intressenterna 
värderar lagstadgad revision. Vi vill även ta reda på vad det finns för alternativ till 
revisionsplikten i England och Danmark och om Sverige kan använda sig av deras 
erfarenheter. Detta för att få en större insikt i ämnet. 
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1.6  DISPOSITION  
 
Här följer en disposition av hur vi har valt att lägga upp vår uppsats: 
 
 

INLEDNING I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till ämnet och varför 
vi valt detta ämne. Sedan fortsätter vi med en 
problemdiskussion där vi får ut våra problemformuleringar 
eller frågeställningar. Vi beskriver syftet med vår 
undersökning för att sedan avsluta kapitlet med en 
disposition över hela arbetet. 
 

METOD I detta kapitel börjar vi med att beskriva vårt val av metod 
och varför vi har valt denna. Vi beskriver hur vi har gått 
tillväga vid insamling av teori och empiri. Hur vi ställer oss 
till de källor vi har använt oss av och hur stor 
trovärdigheten är.  
 

REFERENSRAM I detta kapitel presenterar vad revision innebär samt en 
redogörelse för redovisningens intressenter, principal-agent 
teorin och asymmetrisk information Här återfinns även 
alternativ till revisionen och revisionsplikten hur den ser ut 
idag i Sverige och internationellt med aktuell debatt. 
 

EMPIRIDISKUSSION I detta kapitel presenterar vi den empiri som vi har insamlat 
från respondenterna genom intervjuer samt analyserar vi 
den utifrån de teorier som vi har presenterat. Detta ligger 
sedan till grund för det slutsatser vi visar i nästa kapitel. 
 

SLUTSATS I detta kapitel visar vi de slutsatser vi har kommit fram till 
utifrån analysen av den teori och empiri vi har insamlat. 
Här har gör vi en koppling mellan empiri och syfte. Vi 
avslutar även med förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel börjar vi med att beskriva vårt val av metod och varför vi har valt denna. Vi 
beskriver hur vi har gått tillväga vid insamling av teori och empiri. Hur vi ställer oss till de 
källor vi har använt oss av och diskuterar de kvalitativa bedömningarna. I metodavsnittet 
beskrivs det totala tillvägagångssättet i detalj. Det ska vara möjligt för utomstående att 
upprepa undersöknngen för att kontrollera resultatet.6   
 
 
2.1  VAL AV METOD  
 
Den kvalitativa metoden är inte lika enhetlig som den kvantitativa utan ger mer utrymme för 
nyanser och termer. Den baseras på mjukdata och man ser mer till betydelse och mening med 
dessa data, till exempel dilemman, beslut, värdering osv.7 Avsikten med de kvalitativa 
ansatserna är att uttyda och förstå fenomen.8 
 
För att svara på vårt syfte och våra problem på det mest givande sättet har vi valt att använda 
en kvalitativ metod. Vi vill inte bara veta om utan också gå djupare och ta reda på varför och 
hur. Vi vill ta reda på hur intressenterna ser på revisionsplikten, ta reda på dess betydelse för 
dem och även då eventuella alternativ. I den kvalitativa forskningen ser man verkligheten mer 
subjektiv. Istället för att fråga eller mäta hur omvärlden objektivt ser ut studerar man hur en 
människa uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten.9 Vi valde en kvalitativ metod då 
vi tyckte det passade bäst då man med den kan få fram mer komplexa teman än en kvantitativ 
metod och den syftar ofta till att få fram exemplifieringar istället för generaliseringar.10  
 
 
2.2  DATAINSAMLING 
 
För att samla in data finns det två olika alternativ, primärinformation – ny information, till 
studien och sekundärinformation – redan insamlat material som offentligt material eller 
tidigare forskning.11 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Backman, J, (1999) Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund. s 37-38 
7 Eriksson, Lars-Torsten, Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera, Liber 2006. s 120 
8 Nyberg, R, (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, Studentlitteratur, Lund. s 100 
9 Backman, J, (1999). s 47 
10 Svenning, C, (2000) Metodboken, 4 omarb. uppl, Lorentz, Eslöv. s 70 
11 Arbnor, I, Bjerke, B, (1994) Företagsekonomisk metodlära, 2 uppl, Lund. s 241 
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2.2.1  SEKUNDÄRDATA 
 
För att samla in de sekundärdata som vi använt oss av i vår uppsats har vi använt oss av 
litteratur från Högskolebiblioteket i Gävle och Ekonomikums bibliotek i Uppsala. Vi har även 
använt oss av sökmotorerna Google och Google schoolar samt databaser, bl. a. FAR Komplett 
och Affärsdata. I FAR Komplett har vi hittat många av artiklarna från Balans och annan 
information från FAR Info. Även Thorell och Norbergs rapport samt Jill Collis rapport från 
England har varit till stor hjälp. Vi har också hämtat information från olika myndigheters 
hemsidor, samt tittat i andra C- och D-uppsatsers källförteckningar i ämnet för att få 
inspiration till ny litteratur. 
 
 
2.2.2  PRIMÄRDATA 
 
Om man inte hittar information som passar till sin undersökning kan man göra en egen 
undersökning med skräddarsydd information. Vid all insamling av information bör man göra 
en avvägning mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet.12 
 
Det finns två tekniker när det gäller att samla in ny information, intervjuer och enkäter. 
Enkäter är oftast billigare per observation men ger sämre resultat än intervjutekniken.13 Det 
som är positivt med enkäter är att det är användbart för frågor med långa svarsalternativ och 
det förekommer ingen intervjuareffekt. Det negativa är att det ofta tar lång tid, ofta låg 
svarsfrekvens, att man inte vet säkert vem som svarat och att man inte kan följa upp frågor.14 
Vi tog kontakt med alla våra respondenter före med hjälp av e-post där vi presenterade vad vi 
hade för problem och syfte med uppsatsen och framförde en förfrågan om att intervjua. De 
flesta av respondenterna som ville ställa upp fördrog att göra en skriftlig intervju av främst 
tidsskäl. Det gjorde att vi fick in alla personliga intervjuer snabbt, hade full svarsfrekvens och 
hade dessutom möjlighet att följa upp med frågor hos samtliga.  
  
 
2.2.3 INTERVJU 
 
Intervjun med revisorn gjordes via telefon. Vi skickade ut frågorna via e-post i förväg så att 
respondenten kunde läsa igenom frågorna innan intervjutillfället för att skaffa sig en 
uppfattning om vad det handlade om. Vi använde oss av förutbestämda frågor vilket vi tyckte 
var det lämpligaste sättet att gå tillväga, på så sätt flöt intervjun på bra.  
 
Intervjun pågick i ca 50 min och respondenten var aktiv under hela intervjun. Vi anser att vi 
fick bra och ärliga svar på våra frågor. Vi anser inte att det har uppstått några missförstånd 
eller tolkningsfel av materialet då man hela tiden kunde kontrollera med respondenten. 
 
 
 
 

                                                 
12 Eriksson, L-T, Wiedersheim-Paul, F, (2006) s 87 
13 Ibid. s 96 
14 Ibid. s 99 
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2.2.4  FRÅGEFORMULÄR 
 
Vi använde oss av en ostrukturerad intervju, kallas också ofta öppen intervju, som innebär 
systematiska frågor och osystematisk registrering av svaren, dvs. fritt formulerade svar.15 Vi 
använde detta sätt för att få så utförliga och nyanserade svar som möjligt. Frågorna hade vi 
ställt upp i ett frågeformulär, utformat dessa så de svarade mot syftet och undvikit ja- och nej 
frågor.  
 
Eftersom vår avsikt var att jämföra olika intressenters svar och även jämföra dessa med 
revisorns använde vi i ganska lång utsträckning standardisering i intervjuerna. 
Frågeformulären var så långt som möjligt lika utformade med samma frågor till alla 
intressenter.  
 
 
2.3  URVAL 
 
Vi valde att göra våra intervjuer med skatteverket, ekobrottsmyndigheten samt ett 
kreditupplysningsföretag, för att få deras syn på hur de använder informationen från 
företagets årsredovisningar samt hur de ställer sig till revisionsplikten. Vi valde också att göra 
en intervju med en revisor.  
 
När vi valde vilka intressenter som skulle ingå i studien valde vi ett kreditupplysningsföretag 
eftersom dess tjänster ofta används av kreditgivare i icke-institutionella som leverantörer i 
större utsträckning men även av institutionella som banker. Skattemyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten för att de ur samhällets intressentperspektiv är två stora aktörer, samt 
en revisor för att ställa dennes syn på saken mot intressenternas samt få en annan syvinkel på 
undersökningen. 
 
Vid kvalitativa undersökningar är det ovanligt med totalundersökningar, man gör nästan alltid 
urvalsundersökningar. Även om populationen är liten. Det är för att kvalitativa 
undersökningar är resurskrävande, det tar lång tid att intervjua och analysera materialet från 
intervjuerna. Grundtanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera inte 
generalisera.16 Man gör ofta ett icke-statistiskt urval, selektivt urval. Det finns inga speciella 
regler vi dessa urval. Det kan ju dock vara bra att välja personer med en bra insikt i den 
aktuella organisationen.17 
 
Vi valde att ta kontakt med skattemyndigheten i Gävleborgs län samt ekobrottsmyndigheten 
och UC med säte i Stockholm där vi blev hänvisade vidare till personer med bäst kunskap i 
ämnet. Vi kontaktade också en revisor i Norrköping som är hemtrakt till en av oss. Vi anser 
inte att den geografiska spridningen har någon inverkan på utfallet i studien då det inte bör 
vara någon skillnad i den här frågan.  
 
 
 

                                                 
15 Svenning, C, (2000) s 106 
16 Ibid. s 95 
17 Ibid. s 95 
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2.4  RELEVANS OCH TROVÄRDIGHET  
 
Relevans är att man mäter det man hade för avsikt att mäta, att det vi mätt uppfattas som 
relevant och att man kan generalisera utifrån resultaten. Validitet som är jämförbar med 
relevans är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, mäter den inte vad man avser att mäta 
spelar det ingen roll hur bra och tillförlitlig själva mätningen är.18  
 
 
INTERN RELEVANS 
 
Man skiljer på extern och intern relevans. Med intern relevans menas att vi mäter det vi 
önskar mäta. Riktig information och att undersökningen är utformad på ett bra sätt ger hög 
intern relevans.19 
 
Vi har genom intervjuer med utvalda intressenter med stor kunskap inom sitt område, samt  
genom att ställa tydliga frågor som är öppna utan värderingar, försökt att uppnå så hög 
relevans som möjligt.  
 
Eftersom luddigt formulerade eller värdeladdade frågor så att intervjuaren påverkar med sina 
egna värderingar och respondentens öppenhet är faktorer som kan påverka validiteten i ett 
arbete.20 Dock är det svårt att avgöra om respondenterna har svarat sanningsenligt.  
 
 
EXTERN RELEVANS 
 
Extern relevans handlar om projektet som helhet. Att resultaten man får genom studien 
överensstämmer med verkligheten och att man ska kunna generalisera utifrån resultatet, d.v.s. 
från en specifik studie till en allmän teori.21  
 
Eftersom vi i vår uppsats har använt oss av en kvalitativ metod har den nog en låg extern 
relevans men det är dock inte vår avsikt att generalisera med arbetet utan att exemplifiera, 
visa våra respondenters åsikter.     
 
 
TROVÄRDIGHET 
 
Trovärdighet är jämförbart med reliabilitet, med trovärdighet menas att undersökningen ska 
gå att lita på. Det ska inte finnas uppenbara mätfel och man ska i princip kunna göra om 
undersökningen igen och få samma resultat.22  
 
 

                                                 
18 Eriksson, L-T, Wiedersheim-Paul, F, (2006). s 61 
19 Svenning, C, (2000). s 64 
20 Ibid. s 64 
21 Jacobsen, D, I, (2002) Vad, hur och varför?, Studentlitteratur. s 21-22 
22 Ibid. s 22 
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Det är viktigt att tänka på om det något som påverkat så vi fått det här resultatet. Det är dock 
svårt att göra om samma undersökning och få samma resultat eftersom det inte går att frysa en 
social miljö och de sociala betingelser som gäller vid studien.23  
 
Intervjuareffekter, standardiseringsproblem och tolkningsproblem mm kan äventyra 
reliabiliteten, men man kan höja den genom att använda klara definitioner på begrepp och 
måttangivelser under intervjuer.24 Med klara frågor och begrepp och standardiserade 
frågeformulär har vi försökt höja trovärdigheten även om respondenterna själva har antecknat 
sina svar. Detta för att få bort tolkningsproblemen. 
 
Vår referensram består till stor del av artiklar, bland annat ur tidningen balans. Detta för att 
det inte fanns så mycket aktuell litteratur inom ämnet och vårt mål var att förmedla en bild av 
hur ämnet ser ut idag. Trots att dessa artiklar ofta inte är objektivt skrivna av författarna, utan 
istället för att driva debatten framåt, har vi dock försökt att hålla vår referensram objektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Bryman, A, Bell, E, (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi, Malmö (Slovenien).  

s 306 
24 Svenning, C, (2000). s 64 
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3. REFERENSRAM 
 
I denna del presenterar vi först vad revision innebär. Sedan presenterar vi den teori vi har 
insamlat för att kunna besvara vår problemformulering.  
 
 
3.1  REVISIONENS OMFATTNING 
 
Reglerna för hur bokföring och årsredovisning ska upprättas återfinns i årsredovisningslagen 
(ÅRL 1995:1554) och bokföringslagen (BFL 1999:1078). Genom revision ska man undersöka 
om dessa regler är uppfyllda. För att i slutändan kunna göra ett uttalande i revisionsberättelsen 
måste revisorn skapa sig en korrekt slutsats genom tillräckliga revisionsbevis.  
 
Enligt FAR:s Revisionsbok syftar granskningen till att bedöma om: 

- resultaträkningen tillsammans med noterna speglar företagets resultat på ett 
korrekt och rättvisande sätt 

- de redovisade tillgångarna och skulderna i företagets balansräkning finns och 
om de är korrekt värderade 

- företaget har redovisat alla tillgångar och skulder i balansräkningen 

- bokföringen stämmer överens med balans- och resultaträkningarna 

- den ekonomiska information som företaget har lämnat i rapporterna ger en 
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat 

- förvaltningsberättelsen är gjord efter de krav som finns i lag och god 
redovisningssed 

- övrig information som återfinns i årsredovisningen överensstämmer med den 
bild av företaget som balans- och resultaträkningen ger och vad revisorn 
känner till om företaget25 

 
 
3.1.1  REVISIONSBERÄTTELSE 
 
I revisionsberättelsen rapporterar revisorn till bolagsstämman om årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med ÅRL. Det är den enda årliga offentliga rapport som görs.  
I rapporten styrker eller avstyrker revisorn även: 

- den föreslagna vinstdispositionen som återfinns i förvaltningsberättelsen 

- att resultat- och balansräkningen fastställs 

- att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet26 
 
 

                                                 
25 FARs Revisionsbok (2004) s 18-19 
26 Ibid. s 62-63 
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Det ska framgå tydligt om revisionen har gett anledning till avstyrkande, anmärkning eller 
särskild upplysning. Revisionsberättelsen är aldrig någon garanti för att allt är rätt. Genom 
planering och genomförande av revisionen ska revisorn ha försäkrat sig om att det inte finns 
några väsentliga fel. Det ska även framgå om revisorn till exempel inte haft möjlighet att göra 
en tillräckligt omfattande granskning. Revisionsberättelsen omfattar även händelser efter 
utgånget räkenskapsår fram till att den är undertecknad.27 
 
 
3.1.2  FÖRVALTNINGSREVISION 
 
Det finns ett antal regler och lagar för styrelsen och VD:n att följa. Dessa återfinns i 
aktiebolagslagen m.fl. samt i bolagsordningen/stadgarna. Syftet med förvaltningsrevisionen är 
att undersöka om kraven är uppfyllda enligt dessa lagar och regler. När revisorn gör en 
förvaltningsrevision ska de ta ställning till om styrelseledamot eller VD har brutit mot 
gällande lagstiftning vad gäller bokföring och förvaltning av företagets medel eller på annat 
sätt brutit mot gällande lagstiftning, den bolagsordning eller stadgar som gäller. 
Styrelseledamöter eller VD kan bli skadeståndsskyldiga om de har brutit mot gällande 
lagstiftning, detta regleras i aktiebolagslagen. 
 
Revisorn ska granska väsentliga beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i företaget för att 
kunna ta ställning i dessa frågor. Om styrelseledamöterna eller VD:n inte har följt gällande 
lagstiftning, bolagsordningen eller stadgarna kan det göras en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Om det blir aktuellt med skadestånd ska revisorn ta ställning till om 
denne ska avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och VD. Detta ses som en rekommendation till 
ägarna i bolaget. Beslutet om ansvarsfrihet ska avstyrkas eller inte, tas av på 
bolagsstämman.28  
 
 
3.1.3  INTERN KONTROLL  
 
Den interna kontrollen hjälper företaget att skydda sina tillgångar, utnyttja sina resurser på ett 
bra sätt, ge en tillförlitlig finansiell rapportering och följa de lagar och regler som gäller. 
Revisorn kontrollerar vilken intern kontroll som företagsledningen använder sig av för att 
styra företaget mot de uppsatta målen och för att hantera olika risker som uppstår, om de 
tänker minska risken eller minska effekten genom olika kontrollåtgärder. 
 

FAR:s definition på intern kontroll knuten till aktiebolagslagens formuleringar 

”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner 
som säkerställer att redovisningen blir riktig och fullständig samt att bolagets 
resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella 
bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD:s 
intentioner.” 29 

                                                 
27 FARs Revisionsbok  (2004) s 62-63 
28 Ibid. s 19-20 
29 Ibid. s 27-28 
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En bra intern kontroll ska även verka för att minska risken för fel, avsiktliga och 
oavsiktliga, i det dagliga arbetet som leder till fel i redovisningen eller förluster för 
företaget. Den interna kontrollen är kostsam och garanterar inte att man hittar alla fel. 
Fördelen i form av minskad risk som den interna kontrollen kan ge måste vägas mot 
kostnaden för kontrollen.  
 
Utformningen av den interna kontrollen är beroende av bland annat företagets verksamhet och 
storlek, möjligheter för bolagets ledning att utöva personlig kontroll, verksamhetens 
geografiska spridning. Den interna kontrollen kan skilja sig mellan företag och mellan olika 
delar av samma företag.30 
 
 
3.1.4  GRANSKNING AV KONTROLLER ELLER SUBSTANSGRANSKNING 
 
GRANSKNING AV KONTROLLER 
 
Vid en granskning av den interna kontrollen gör revisorn en preliminär bedömning av den 
interna kontrollen . Den görs utifrån kunskapen av verksamheten och vad den säger om 
företagets system att redovisa och rapportera men den är aldrig tillräcklig som underlag vid 
granskningen av årsredovisningen.31  
 
 
SUBSTANSGRANSKNING 
 
Vid en substansgranskning granskar man olika resultat- och balansposter och de transaktioner 
som har gett upphov till dessa. Granskningen kan gälla exempelvis enskilda transaktioner och 
saldon, transaktioner och saldon med utomstående, inventering av lager.32 
 
Kvaliteten på den interna kontrollen påverkar vilken granskningsmetod som revisorn väljer, 
granskning av kontroller, substansgranskning eller en kombination av dessa. Revisorn bör 
alltid välja den metod som, på det mest effektiva sättet, når upp till målet för granskningen.  
 
Om man bedömer att företagets interna kontrollsystem fungerat korrekt vid 
informationsinsamlingen kan det mest effektiva granskningen bestå av att verifiera att 
kontrollerna fungerar ordentligt. Sannolikheten att redovisningen är fullständig och korrekt 
ökar om kontrollen fungerar. Det finns inget kontrollsystem som fungerar korrekt fullt ut så 
revisorn bör göra någon form av substansgranskning. Substansgranskning är det mest 
effektiva alternativet då det kan vara dyrt och besvärligt att verifiera interna kontroller, samt i 
speciellt mindre företag som saknar intern kontroll helt eller delvis.33 
 
 
 

                                                 
30 FARs Revisionsbok (2004) s 27-28 
31 Ibid. s 39 
32 Ibid. s 41 
33 Ibid. s 38-39 
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3.1.5  OEGENTLIGHETER OCH FEL 
 
Revisorn bör ha en professionell skeptisk inställning vid planering och utförande av 
revisionen för att bedöma risken för fel och oegentligheter. Det innefattar frågan om 
ansvarsfrihet och fel som kan påverka bolagets resultat och ställning. Syftet med revisionen är 
att revisorn ska informera VD och styrelse om det uppstår något typ av hinder eller 
förskingring då det är dem som har ansvaret att besluta om åtgärder.34 
 
Styrelsen i företaget ska se till att kontrollen av bokföring och företagets ekonomiska 
förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt, vilket innebär att arbetet organiseras så att 
man så långt som möjligt kan förhindra att fel och oegentligheter förhindras. Revisorn bör 
inrikta sig på hur pålitlig redovisningen är då det inte alltid är möjligt att upptäcka fel som 
möjligtvis kan förekomma. Det finns ingen garanti för att alla fel och oegentligheter kommer 
fram hur noggrann kontrollen än är. Om det finns misstanke om vissa brott är revisorn skyldig 
att anmäla till åklagare.35 
 
 
3.2  REVISIONENS INTRESSENTER  
 
För intressenter som kreditgivare, leverantörer, kunder, ägare, anställda, stat och kommun har 
revisionen en stor betydelse. Om inte revisorn granskade företagen skulle de olika 
intressenterna behöva anlita egna kontrollanter för att kunna stärka trovärdigheten i den 
finansiella informationen, för att kunna använda detta som underlag vid till exempel 
investeringsbeslut och liknande.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figur 3.1 – Revisionens intressenter37 

                                                 
34 FARs Revisionsbok (2004) s 73-74 
35 Ibid. s 49 
36 Ibid. s 14 
37 Ibid. s 15 
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Ägaren är den primära intressenten i bolaget. Men revision kan bara motiveras om det finns 
fler ägare till bolaget, annars behövs ingen eftersom de har full insyn i företaget. Ett vanligt 
argument till revisionsplikt är att ägaren då betalar för att slippa sitt personliga ansvar.38  
 
För kreditgivare är revisionen viktig då man är intresserad av att informationen om ett företag 
är korrekt. Det är en slags säkerhet när de lånar ut pengar. Man kan då göra en bedömning om 
ett företag kan betala tillbaka sina lån.  
 
Leverantörer kan vara tveksamma till att lämna kredit. Det är viktigt med trovärdig 
ekonomisk information om kunden, vilken man kan skaffa sig från 
kreditupplysningsföretag.39 Kreditgivarna är de största och mest betydelsefulla i bolag där 
ägaren/ägarna sköter bolaget. De har stor nytta av den reviderade informationen. Det finns 
andra alternativ, till exempel genom avtalsliknande konstruktioner och genom finansiella 
nyckeltal som idag är vanligare i England. De icke institutionella kreditgivarna använder den 
mer sällan eller aldrig utan oftare av kreditupplysningsföretag. Institutionella kreditgivare kan 
bland annat delvis säkerställa genom avtal.40  
 
Företagets kunder vill försäkra sig om att företaget kan förväntas sköta sina leveranser i 
framtiden och de anställda är personligt beroende av företaget.  
 
Stat och kommun är intresserad av redovisningen då denna ligger till grund för skatter och 
avgifter. Företagen kan även få någon typ av stöd genom bidrag.41 Samhällets nytta av 
revision är att upptäcka samt avhålla från brott samt upptäcka brott mot skatteregler och då 
minska risk för skattesmitning.  
 
Genom kontroll av räkenskaperna för att få ett bra underlag till skattedeklarationen och 
avgifter, bekämpa penningtvätt samt lättare att spåra fel vid konkurser och brottsutredningar 
samt även när styrelsen ska stå till svars. Revisorernas egenintresse i revisionen kan man se 
som att revisorerna har monopol på dessa tjänster och vill inte förlora detta, de får ju också 
genom revisionen möjlighet till flera tilläggsuppdrag. Osäkert är hur revisorskåren skulle 
påverkas men tänkas är ju att de bevakar sina egna intressen i den här frågan.42 
 
 
3.3  PRINCIPAL-AGENT TEORIN 
 
Principal-agent teorin, originalet av Watts och Zimmerman byggt på teorier av Jensen och 
Meckling. Deras definition är:  

”Ett kontrakt under vilken en eller flera principaler engagerar en annan 
person (agent) att uträtta några saker för dem vilket involverar att delegera 
beslutsfattande till agenten.”  

 

                                                 
38 Norberg, C, Thorell, P, (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag – Rapport från Svenskt Näringsliv. 
39 FARs Revisionsbok (2004). s 15 
40 Norberg, C, Thorell, P, (2005). 
41 FARs Revisionsbok (2004). s 16  
42 Norberg, C, Thorell, P, (2005). 
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Principal-agent teorin innebär att det har uppstått en separation mellan ägare och 
förvaltningen av bolaget. Agentproblemet handlar då om risken att agenten (ledningen) 
handlar i sitt eget intresse istället för principalens (ägarna). Både agenten och principalerna 
vill maximera sitt värde och det finns en risk att de då kan göra det på varandras bekostnad. 
För att detta inte ska hända måste man säkra ledningens lojalitet. Detta görs genom revision, 
den ger ledningen en anledning att inte agera efter eget intresse.43  
 
 
 

 
Figur 3.2 – Principal-agent förhållande, egen bearbetning.44 

 
 
Det är enligt Jensen och Meckling’s teori inte ägarna utan ledningen som tar initiativet till ett 
kontrakt för övervakning, dvs. revision. Det ligger istället i agentens intresse att erbjuda detta. 
Detta gör ledningen för att principalerna ska lita på dem. På marknader med rationella 
förväntningar blir det därför agentens problem och inte principalens problem när principalen 
inte kan övervaka agenten. När agenten bär kostnaderna för detta leder det till bland annat 
revision.45  
 
Företaget har olika anledningar för att intressenterna ska ha tillit till dem. De vill exempelvis 
ha lån och krediter från kreditgivare samt pengar från investerare. Så länge den ekonomiska 
nyttan överstiger revisorsarvodet kommer uppdragsgivaren att anlita en revisor.46 

 
 

                                                 
43 Diamant, A (2004) Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion 

och konstruktion, Iustus förlag, Uppsala. s 79-81 
44 Artsberg, K, (2005) Redovisningsteori – Policy och praxis, 2 uppl, Liber Ekonomi, Malmö. s 85 
45 Watts, R, L, Zimmerman, J, L, (1986) Positive Accounting Theory, Prentice-Hall, cop. Englewood Cliffs, New 

Jersey. S 180-186 
46 Artsberg, K, (2005). s 85 
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3.3.1  ASYMMETRISK INFORMATION 
 
Maktförhållandet mellan agent och principal kan förskjutas genom att agenten ofta har 
tillgång till annan information genom olika resurser. Agenten har en större insyn i 
verksamheten än vad uppdragsgivare har. Om agenten har mer information än principalen kan 
denna uppfylla sina intressen och det kan vara svårt eller omöjligt att upptäcka. Det kan 
medföra ett informationsövertag som definieras som asymmetrisk information. Det innebär att 
agenten kan antingen agera lojalt för principalens räkning eller använda informationsövertaget 
i syfte att främja sig själv.47 
 
Asymmetrisk information är ofördelaktig för aktiebolaget, dess ägare och för 
kapitalmarknaden. För att undkomma att hamna i ett informationsunderläge kan man säkra 
informationsflödet genom en kvalitetsgranskning. Detta kan då krävas att ska ske av en 
oberoende revisor och tillför tilläggsinformation som ökar möjligheterna att bedöma värdet 
vid till exempel en investering.48 Men det är även fördelaktigt för ledningen då de också 
måste ha principalens förtroende eftersom de slutligen är beroende av dem för den finansiella 
strukturen som ledningen styr över. 
 
Asymmetrisk information är basfunktionen för revisorn. De reducerar asymmetrin genom att 
oberoende granska ledningens påstående till styrelsen och styrelsens påstående till aktieägare 
och andra intressenter. Revisorns oberoende, integritet och expertis är grundläggande för 
intressenternas förtroende för revisorsfunktionen. Om något av dem inte finns förlorar 
revisionen sitt värde.49  
 
 
3.4 REVISIONSPLIKT I SVERIGE 
 
I ett lagstiftningsärende från 1998 behandlades frågan om revisionsplikten för små aktiebolag, 
det framkom då att revisionsplikten var befogad i alla bolag ”bl.a. med hänsyn till det 
allmännas intresse av en ändamålsenlig kontroll av att bolagets affärer sköts på ett lagenligt 
och korrekt sätt.” Det framkom även att bolagens kostnader för revisionen inte är ett 
tillräckligt skäl för bolagen ska undantas från revision. Men då det inte är säkert att de 
internationella revisionsstandarderna ISA, som används i Sverige genom Revisionsstandard i 
Sverige RS, kommer att anpassas till SME anses det viktigt att frågan om revisionsplikt blir 
belyst skriver regeringen på sin hemsida.50 Därför har nu har debattfrågan om revisionsplikten 
åter fått fart i branschen.  
 
 
 
 

                                                 
47 Bergström, C, Samuelsson, P, (2001) Aktiebolagets grundproblem, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm. s 

22-23 
48 Diamant, A (2004) s 90-91 
49 Hayes, R, Schilder, A, (2004) Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing, 

2 uppl, Prentice Hall, Harlow. s 46-47 
50http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96
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Intressenterna i Sverige har hittills varit överens om att behålla revisionsplikten, men land 
efter land inom EU har avskaffat eller aldrig haft den, så frågan är om Sverige ska ha den 
kvar. Det som talar för att man skulle ta bort den är att det är en ekonomisk börda för de små 
företagen och det är väldigt tidskrävande.51 Diskussionen handlar mycket om det finns några 
alternativ som man skulle kunna tillämpa istället för den lagstadgade revisionen. Frågan har 
splittrat revisorskåren och frågan har debatterats flitigt i branschtidningar.  
 
Revisionsplikten motiveras i den svenska lagstiftningen att den är bra för ägarna i bolaget och 
för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som finns. Men man kan ifrågasätta om 
exempelvis en ägare i ett enmansbolag har nytta av revisionsplikten. Om man vill begå 
ekonomisk brottslighet kommer nog inte revisionsplikten att stoppa det. Motivet för att ha 
kvar revisionsplikten är att den skyddar intressenterna och samhället. Frågan är också om 
företagare i Sverige är mer brottsbenägna och har en sämre skattemoral än andra länder där 
det fungerar utan revisionsplikt.52  
 
I ABL är numera även infört att revisorn ska motverka ekonomisk brottslighet. Enligt en 
rapport av Lars Emanuelsson Korssell är anmälningar från revisorer om man jämför med 
antalet anmälningar från konkursförvaltare och skattemyndigheten helt marginell. Det är ju 
dock bra att de kan förmå sina klienter att följa lagen genom att stödja sig på sin 
anmälningsskyldighet.53 
 
En kritisk syn på revisionsplikten som vi idag har för att skydda dessa är då att intressenterna 
inte drabbas av kostnaderna, för dessa står företagen själv. Där skapas ett free-rider problem, 
dvs. de får nyttan utan att betala för den. Thorell och Norbergs arbete tar upp olika teorier 
avseende frivillig eller obligatorisk revision. Vid frivillig revision kan man se en ansats som 
är mer efterfrågestyrd och samhällsekonomiskt effektiv. Om en intressent kräver revision är 
det upp till företaget att bestämma om priset är värt för att behålla intressenten. Det synsättet 
tar då inte upp de som inte genom avtal kan ta till vara sina intressen hos bolaget. Till 
exempel är det mindre leverantörer eller samhället, problemen kan vara praktiska eller 
ekonomiska.  
 
Men i en studie gjord av Tobias Svanström på Handelshögskolan i Umeå har det framkommit 
att företagen själv anser att revisionsplikten ska få vara kvar och att det inte skulle få så stora 
konsekvenser för branschen om den avskaffades.54 Studien visar att företagen i allmänhet inte 
uppfattar revisionsplikten som en ekonomisk börda. Däremot tycker de att revisionen tillför 
nytta för företagens intressenter. Företagen vill inte avskaffa revisionsplikten men möjligtvis 
eftersträva någon sorts regelförenkling.55 
 
FAR SRS revisionskommitté utreder just nu vilken typ av uttalande som revisorerna ska göra, 
som kommer att ersätta revisionsberättelsen, när revisionsplikten avskaffas för mindre bolag.  

 

                                                 
51 Norberg, C, Thorell, P, (2005) Går det att försvara revisionsplikten?, Balans nr 3. 
52 Norberg, C, Thorell, P, (2005). 
53 Ibid. 
54 Svanström, T, (2006) Företagen vill behålla revisionsplikten, Balans nr 11. 
55 Ibid. 
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De har tillsatt en arbetsgrupp som utvärderar och ska föreslå hur review, compilation eller 
annat uttalande skall kunna användas för att rapportera den finansiella ställningen i ett företag. 
I en review drar revisorn egna slutsatser och gör sedan en rapport medan i en förenklad  
revisionsberättelse, en så kallad compilation, gör revisorn endast en sammanställning av 
uppgifter som är tillhandahållna av företaget.56 
 
Dan Brännström, FAR SRS:s generalsekreterare, säger att utredaren inte ska se över om 
revisionsplikten ska slopas utan hur den ska kunna slopas. Han säger att han är rädd att 
resultatet blir som i Danmark där Skatteverkets kontroll utökats men han är även orolig att 
kvalitén på företagens redovisning kommer att bli sämre. Han hoppas på att regeringen ska ta 
an förslaget från FAR SRS att skapa en ny bolagsform utan revisionsplikt för mindre bolag. 57 
 
Dir. 2007:78 innebär en utredning som ska utarbeta nödvändiga författningsförslag av 
förenklingar av redovisningsreglerna. Utredaren ska lägga stor vikt de små- och medelstora 
företagens behov av förenklingar t.ex. skyldigheten att lämna vissa tilläggsupplysningar, 
möjligheten att upprätta förkortad balansräkning och skyldigheten att upprätta 
förvaltningsberättelse.58 Regeringen har även startat en utredning för förslag om ett enklare 
aktiebolag. Utredaren ska lämna förslag till förenklingar främst inriktat på de små 
aktiebolagen. Denna ska ta ställning till en sänkning av aktiekapital för privata aktiebolag 
samt överväga om det behövs en ny företagsform utan personligt betalningsansvar som är 
särskilt avpassad för näringsverksamhet i liten skala. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
mars 2009. Frågan om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital ska redovisas senast den 31 mars 
2008.59 
 
 
3.4.1 FÖR- OCH NACKDELAR MED REVISIONSPLIKT  
 
Nedan sammanfattar vi för- och nackdelarna med revisionsplikt från kapitlet.  
 
FÖRDELAR: 

- Revisionsplikten skapar en kvalitetssäkring i alla företag genom att den minskar 
asymmetrin i information från företagen till intressenterna. 

- Intressenterna behöver inte anlita egna kontrollanter.   
- Motverkar ekonomisk brottslighet. 

 
 
NACKDELAR: 

- Revisionsplikten är kostsam för företagen. 
- Det skapas ett free-rider problem då det är företagen som står för kostnaderna och 

inte intressenterna som är de som vill ha informationen.  
- Det är tidskrävande för de allra minsta företagen. 
- Den uppfyller inte nyttan i alla företag. 

                                                 
56 Rapport i stället för revision? (2007) Balans nr 6-7  
57 Precht, E, (2007) Han ska utreda branschens framtid, Balans nr 2. 
58 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2007:78&rm=2007&bet=2007:78 
59 http://www.regeringen.se/sb/d/9429/a/88418 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2007:78&rm=2007&bet=2007:78
http://www.regeringen.se/sb/d/9429/a/88418
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3.4.2 FÖRESLAGEN LAGÄNDRING 
 
Mindre företag definierar EU:s fjärde bolagsdirektiv med hjälp av gränsvärden på 
balansomslutningen, nettoomsättningen och antalet anställda. Enligt EU-kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG innefattar kategorin nedanstående definitioner för små- och 
medelstora företag (SME): 
 

- Medelstora företag är de som har mellan 50 och 250 anställda samt en 
årsomsättningen på max 50 miljoner euro och en årlig balansomslutning på max 43 
miljoner euro.  

- Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda samt en årsomsättning och 
balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

- Mikroföretag är företag med mindre än 10 anställda och max 2 miljoner euro i 
årsomsättning och balansomslutning.60 

 
För att företaget ska klassas som ett mindre företag måste minst två av de givna gränsvärdena 
vara uppfyllda under de två senaste åren (med undantag för holdingbolag och näringsdrivande 
fonder som inte kan välja bort revision). Dessa gränser är maxvärden för vilka företag som 
enligt EU får undantas från revisionsplikten dock kan länderna sätta egna värden bara de 
överskrider dessa. 61 
 
Bo Svensson, ordförande för Högsta Domstolen, är den som utsetts av regeringen för att 
utreda hur avskaffandet av revisionsplikten för SME. Utredningens syfte är att överväga:  

- om det bör göras några ändringar i regelverket som styr revisionen av SME,  
- om den ska tas bort helt eller om den ska förenklas,  
- vilka som ska omfattas  
- om det eventuellt ska kombineras med någon annan lagreglerad granskning  

Det första delbetänkandet med förslag till lagändringar ska presenteras den 10 september 
2007. Sedan ska resultatet av arbetet med revisionsplikten för mindre bolag att redovisas 
senast den 31 mars 2008. Förslagen ska vara utformade så att den administrativa bördan för 
företagen minskas så mycket som möjligt och även belysa frågan om hur detta påverkar 
skattekontrollen och brottsbekämpningen.62 
 
 
3.5  REVISIONSPLIKT UTANFÖR SVERIGE 
 
Det är obligatoriskt med revision av företagens årsbokslut och granskning av 
förvaltningsberättelsen enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv artikel 51. Men det finns möjlighet 
för enskilda medlemsländer enligt EG-rätten att undanta mindre företag från revisionsplikten 
om de inte överskrider gränsvärden för detta. Enbart Sverige och Malta har inte utnyttjat 
möjligheten att undanta SME från revisionsplikten.63 

 

                                                 
60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:SV:PDF 
61 Aggestam, C, (2007) När revisionsplikten avskaffades i Danmark, Balans nr 2. 
62http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96 
63 Halling, P, (2005) Sällan revision av små företag i EU-länderna, Balans nr 3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:SV:PDF
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96
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3.5.1  ENGLAND 
 
Den allmänna revisionsplikten i England infördes först år 1967, men för SME infördes ett 
undantag från revision år 1993, gränsen ligger nu enligt EU max tillåtna.  
Ca 900 000 bolag i England undantas från revisionsplikten, vilket innebär att uppskattningsvis 
60-70 procent omfattas av undantaget och majoriteten av dessa avstår från revisionen.  
 
I England har Jill Collis 2003 gjort en undersökning på uppdrag av the Department of Trade 
and Industry (DTI), det engelska handelsdepartementet, som handlar om utvecklingen efter 
borttagandet av revisionsplikten i England. Undersökningen skickades ut till 2 633 onoterade 
aktiebolag varav 790 svarade vilket gav en svarsfrekvens på 30 %. Huvudfrågorna i Collis 
studie var: 

-  I hur stor utsträckning utnyttjas revisionsplikten i företagen 

- Vilken minskning av kostnader gör företagen genom att avstå från revision? 

- Vilka faktorer påverkar valet av frivillig revision?64 
 
Man definierar små företag i England samma som definitionen av små företag från EU. Som 
tidigare nämnt ligger gränsvärdet på EU:s maximalt tillåtna och denna gräns har höjts tre 
gånger åren 1997, 2000 och 2004.65  
 
Innan lagändringen trodde man att många av de mindre företagen skulle fortsätta med 
revision även om den blev frivillig. Rapporten visar att trots att man inte är skyldig att göra en 
revision har 42 % av bolagen lämnat in reviderade årsredovisningar medan 58 % har valt att 
utnyttja undantaget från revisionsplikten. I rapporten framkommer även andra orsaker till 
varför företagen väljer att lämna en reviderad årsredovisning, som till exempel att 
företagsledning vill att det ska göras en revision.  
 
Rapporten visar även att revisionen kan skapa bättre relationen till företagets intressenter när 
det föreligger asymmetrisk information. Det största skälet till att man väljer att inte revidera 
årsredovisningen är att man sparar i genomsnitt 1000 pund i revisionsarvoden enligt Collis 
undersökning. Men det var få företag som kunde ge ett konkret svar på hur mycket man spara 
på att undantas från revisionen vilket kan bero på att det var svårt att urskilja 
revisionskostnaderna.  
 
Den visar vidare att de företag som valde att fortsätta att revideras hade vissa kännetecken. 
Företagen hade en relativt stor omsättning, de lämnade ofta sin årsredovisning till banker eller 
andra finansiärer. Företagsledningen i företagen ansåg att revisionen gav bra kontroll över 
företagets ekonomistyrning och redovisning samt att det ökar kreditvärdigheten för företaget 
då de ansåg att revisionen ökar kvaliteten på den finansiella informationen. Företagen var 
heller inte helt familjeägda så alla ägare inte hade tillgång till internredovisningen. 66 
 

                                                 
64 Collis, J, (2003) Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit – A research report for the DTI 

(Department of Trade and Industry). 
65 Norberg, C, Thorell, P, (2005). 
66 Collis, J, (2003) 
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Resultatet från Jill Collis undersökning av vilka som har mest nytta av en reviderad 
årsredovisning och kan komma att efterfråga denna är: 

- 30 procent av respondenterna anser att revisionen görs främst för aktieägarna. 

- 27 procent av respondenterna anser att det är banker och andra kreditgivare som vill 
ha revision.  

- 21 procent av respondenterna anser att det engelska skatteverket 
(Inland Revenue) har störst nytta av revisionen. 

- 3 procent av respondenterna anser att fordringsägare som stora leverantörer osv. 

- 3 procent av respondenterna anser att revisionen görs för företagets stora och viktiga 
kunder. 

 
I England har man gjort en uppföljning på avskaffandet av revisionsplikten och effekten från 
denna. Frågan är i vilken utsträckning som Sverige vid en eventuell avskaffning av 
revisionsplikten kan använda sig av kunskapen och erfarenheter om konsekvenser från 
borttagandet av revisionsplikten i England. Man har undersökt om det uppkommit några 
negativa effekter i samband med avskaffandet av revisionsplikten. Effekter som exempelvis 
ekonomisk brottslighet, fel i redovisningen, om revisionsbranschen har påverkats negativt 
osv.  
Men det förefaller så att det inte finns tillräckligt med empiriskt material för att se att dessa 
negativa effekter skulle ha uppstått i direkt följd av avskaffandet av revisionsplikten. 
Regeringens inställning till revisionsplikten är denna att nyttan av revisionsplikten inte 
uppväger kostnaderna för denna.67 
 
I samband med att man tog bort revisionsplikten för SME införde man compilation report, 
men avskaffade denna möjlighet år 1997 då man ansåg att den var överflödig. Men det finns 
även regler i England som säger att minoritetsägare har möjligheten att kräva revision som är 
ett sätt att lösa problemet om det finns flera ägare utan revisionsplikt. 
 
 
3.5.2  DANMARK 
 
Revisionsplikten för små bolag avskaffades i Danmark den 21 mars 2006. Regeringen ville 
minska de administrativa kostnaderna för de mindre bolagen i Danmark. De företag som 
väljer bort revisionen ska följa en viss procedur där de först och främst måste besluta om att 
välja bort revisionen av årsredovisningen på generalförsamlingen (bolagsstämman). Detta 
beslut får inte göras på en extra ordinär bolagsstämma. Det ska finnas en upplysning i den 
reviderade årsredovisningen att de har valt bort revisionen nästkommande år.68 Denna 
upplysning ska finnas med varje år som företagsledningen har för avsikt att välja bort 
revisionen. Detta gäller endast kravet på revision vilket innebär att företagen fortfarande ska 
upprätta en årsredovisning enligt de lagar och regler som gäller.  

 
 
 

                                                 
67 Collis, J, (2003) 
68 Aggestam, C, (2007) 
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Caroline Aggestam Pontoppidan som är verksam vid Handelshögskolan i Köpenhamn skriver 
att man inte kunnat konstatera någon riktig effekt av lagändringen än.  Som tidigare nämnts så 
utnyttjades möjligheten att slopa revisionen steg för steg när revisionsplikten slopades för 
mindre företag i England och många förväntar sig nu samma utveckling i Danmark. Men det 
exakta antalet företag som väljer bort revision, och varför de gör det, kommer först att kunna 
kartläggas om ett par år.  
 
I undersökningen från december 2006 med 120 bolag, som har möjlighet att välja bort 
revision, fann man att endast två procent redan har valt bort den och sju procent överväger 
möjligheten vilket betyder att hela 83 procent valt att fortsätta med revision. Fem procent 
menade att de inte hade tillräckligt med kunskap om lagändringen för att de då skulle kunna 
fatta beslut om revisionen de ska välja bort revision eller inte. Det låga antalet menar man kan 
bero på att företag endast kan välja bort revision för det efterföljande året på sin ordinarie 
bolagsstämma. Man tror att det kan ha försenat avskaffandet av revisionsplikten i många små 
företag. Många av företagen frivilligt fortsatte med revision efter 1 april, 2006 med hänsyn till 
olika intressenter, 37 procent för banker, 35 procent för offentliga myndigheter och 24 
procent för kreditorer. 
 
I Danmark har det debatterats om användningen av review kan komma att öka. De 
grundläggande principerna för review finns i RS 2000-2699. Skillnaden mot en revision är det 
inte är lika höga krav på informationsinsamling samt informationsvärdering vid en review. 
Review ger därmed en viss form av kontroll men det innebär en större risk för fel i 
räkenskaperna.69 
 
 
3.6 SAMMANSTÄLLNING ALTERNATIV TILL REVISIONSPLIKTEN 
 
De alternativ som tas upp i detta kapitel är:  
 

- Compilation report – en förenklad revisionsberättelse upprättad efter företagets egna 
uppgifter. 

 
- Review – En rapport där revisorn drar egna slutsatser om företagets ekonomiska 

ställning. Det är dock inte lika höga krav på informationsinsamlingen samt 
informationsvärderingen som vid en revision.  

 
- Ny bolagsform – en form av ett enklare aktiebolag ligger under utredning. En ny 

företagsform utan personligt betalningsansvar som är särskilt anpassad för småskalig 
näringsverksamhet. 
 

 
 

 
 

                                                 
69 Aggestam, C, (2007) 
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4. EMPIRIDISKUSSION 
 
I detta kapitel presenterar vi den empiri som vi har insamlat från respondenterna genom 
intervjuer. Denna analyserar vi utifrån de teorier som vi har presenterat. Detta ligger sedan 
till grund för det slutsatser vi visar i nästa kapitel. 
 
 
4.1  PRESENTATION AV RESPONDENTER 
 
Namn: Sigurd Elofsson 
Arbetsplats: Ekobrottsmyndigheten i Stockholm 
 
Sigurd Elofsson arbetar som eko-revisor på ekobrottsmyndigheten och har gjort det sedan 
starten 1998. 

 
 

Namn: Charlotta Joelsson 
Arbetsplats: Ernst & Young AB i Norrköping 

 
Charlotta Joelsson arbetar som auktoriserad revisor på Ernst & Young i Norrköping. Hon har 
arbetat som revisor i 20 år.  

 
 
Namn: Pär Lindholm 
Arbetsplats: Skatteverket Gävleborg 
 
Pär Lindholm arbetar som sektionschef på Skatteverket i Gävleborg sedan 17 år tillbaka. 
 
 
Namn: Hans Löfner 
Arbetsplats: Skatteverket 
 
Hans Löfner jobbar som kontaktperson på Skatteverket, bl. a. mot universiteten i Karlstad och 
Örebro samt i mittregionen där Högskolan i Gävle ingår.  
 
 
Namn: Niklas Mattsson 
Arbetsplats: UC AB i Stockholm 
 
Niklas Mattson arbetar som produktutvecklare och produktansvarig för bl. a. UC:s 
ratingsystem av svenska företag. Han svarar främst för vilken betydelsen revisionen har för 
deras scoring och rating. Åsikterna är personliga och speglar inte företagets ställning. Han har 
arbetat på UC i nuvarande befattning i snart 6 år och innan dess ett par år som kreditbedömare 
på en bank. 
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4.1.1  VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR 
 
OM SKATTEVERKET 
 
Skatteverkets verksamhet går till största delen ut på att hantera skatteärenden, men de har 
även hand om folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckning och brottsutredningar. 
Beskattningsverksamhetens huvudsakliga aktiviteter består av information, löpande 
ärendehantering och kontroll.70 
 
 
OM ERNST & YOUNG 
 
Ernst & Young är Sveriges främsta revisionsföretag. Det är ett ledande och globalt 
revisionsföretag som hjälper företagen att få perspektiv på sin verksamhet. Deras vision är att 
genom att skapa värde och förtroende bidra till medarbetares och kunders framgång. De 
erbjuder tjänster som kännetecknas av integritet, kvalitet och professionalism. Dessa bygger 
på metoder och processer som garanterar enhetlig och hög kvalitet världen över oavsett om 
det är revision eller rådgivning. Finansbarometern utsåg Ernst & Young till Årets 
revisionsbolag år 2006.71 
 
 
OM EKOBROTTSMYNDIGHETEN 
 
Ekobrottsmyndigheten är specialistmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. De 
ska skydda samhället mot ekonomisk brottslighet och verkningarna av dessa. Deras uppgift är 
uppdelad på två områden, förebyggande arbete samt utredning och lagföring. De absolut 
vanligaste brotten som ekobrottsmyndigheten handlägger är bokföringsbrott och skattebrott.72   
 
 
OM UPPLYSNINGSCENTRALEN UC AB 
 
UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och deras största ägare är 
Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Drygt 8 miljoner affärs- och kreditbeslut som 
varje år fattas på företag, banker och finansbolag grundar sig i information från UC. De 
erbjuder information om företag och privatpersoner som underlättar vid exempelvis 
kreditbedömningar. Med hjälp av scoringteknik uppskattar UC risken för att svenska 
aktiebolag, handel- och kommanditbolag kommer på obestånd inom ett år. Utifrån den 
bedömningen ger de också ett ratingbetyg.73 

                                                 
70 http://skatteverket.se/download/18.2a9d99b2110b7fcf5c080009355/16515.pdf 2007-05-02 
71 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY 2007-04-30 
72 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1924.aspx 2007-05-09 
73 https://www.uc.se/frameset.php 2007-05-11 

http://skatteverket.se/download/18.2a9d99b2110b7fcf5c080009355/16515.pdf
http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1924.aspx
https://www.uc.se/frameset.php
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I fortsatt text benämns Ekobrottsmyndigheten som EBM, Skatteverket som SKV och 
Upplysningscentralen som UC. 
   
4.2  VILKEN BETYDELSE HAR REVISIONEN? 
 
Syftet med revisionen är att ge trovärdighet åt den finansiella information som företaget ger. 
Det är revisorns uppgift att kontrollera att räkenskaperna stämmer. Asymmetrisk information 
är grundläggande för revisionen. I de flesta små företag finns det ingen asymmetrisk 
information då ledning och ägare är densamma och vi har då inte något agentproblem. Det 
finns då ingen anledning att berätta för ägaren hur denna styr sitt företag genom revisionen av 
årsredovisningen. Kostnaden överstiger i det fallet nyttan av revisionen. Men det finns andra i 
företagets omgivning som vill ha insyn i dess ekonomiska förhållanden. Revisionens 
intressenter har av olika anledningar nytta av reviderade årsredovisningen. 
 
SKV säger att de tycker att det är viktigt att det är en oberoende revisor som utför revisionen. 
Det är viktigt att veta att den information som finns i revisionsberättelserna är tillförlitlig och 
detta garanteras av att det är en oberoende och kvalificerad revisor som utför granskningen. 
Revisorn har ju dessutom dokumentationskrav och liknande som Revisorsnämnden 
kontrollerar säger Pär.  
 
Revisorer är idag den yrkesgrupp som får utföra revision. De ska med en professionell 
inställning skeptiskt granska företags räkenskaper. SKV har skatteintresset, att underlaget som 
skatten beräknas på stämmer så de får in så mycket som är lagstadgat. Deras intresse ligger 
därmed också i att bekämpa ekonomisk brottslighet. För SKV är revisionen därmed en 
kvalitetsstämpel. De lägger tyngdpunkten på att personen som utfört revisionen, och därmed 
godkänt företagets räkenskaper, är oberoende och kvalificerad. Godkänd eller auktoriserad 
revisor är skyddade titlar som ger en kvalitetssäkring och de är dessutom kontrollerade. Hur 
revisionen skall utföras finns stadgat i ÅRL och BFL. Revision av företagens finansiella 
rapporter utförs för att kontrollera att dessa är riktiga, för att ge en ökad trovärdighet i den 
finansiella informationen från företaget.  
 
Respondenterna från SKV menar att revisionsplikten är viktig för deras kontrollarbete. I de 
fall revisorerna skriver s.k. orena revisionsberättelser så skickar de dessa till SKV där de 
sedan leder till ev. beskattningsåtgärder. De orena revisionsberättelserna är också en del i de 
underlag som ligger till grund för urval av företag som ska revideras av SKV. Pär menar att 
det för SKV:s del är det en fördel att få signaler från de externa revisorerna i form av orena 
revisionsberättelser. En oren revisionsberättelse ger en signal om brister hos företaget i fråga 
vilket är bra för SKV att känna till vid sin granskning. Samt att det ska utgöra en viss garanti 
för att räkenskaper mm. är gjorda på ett "riktigt" sätt. Pär säger att det givetvis är en kostnad 
för företagen och för ett mindre företag kan det dessutom vara en ganska stor kostnad.  
 
Granskningen av redovisningen sammanställer revisorn i en revisionsberättelse. Resultatet 
revisionsberättelsen används av SKV i deras arbete. Revisorn garanterar att redovisningen är 
korrekt gjord vid revisionen. Genom en oren revisionsberättelse får SKV information om 
brister hos företaget medans en ren revisionsberättelse inte direkt tillför någon ny information 
till SKV. SKV värdesätter den reviderade informationen eftersom den är en viktig 
informationskälla för kontrollarbetet.  
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EBM ser revisionen som en viktig brottsförebyggande faktor i deras arbete. Fördelen med 
revisionen anser de är att det är en garant för att en oberoende granskare har granskat 
företagens påståenden främst i form av årsredovisningar. De pekar även på nackdelarna med 
revisionen då intressenterna och företaget inte behövt sätta sig in i vad revisionen innebär. De 
har inte behövt efterfråga den då den är lagstadgad.  
 
Även EBM poängterar revisorn som oberoende granskare. Att revisorn skriver under 
revisionsberättelsen gör att EBM har en nytta av revisionen vare sig den är ren eller inte. Det 
kan vara så att den lagstadgade revisionen är en kvalitetssäkring som minskar asymmetrin i 
informationen för EBM då revisorn genom en granskning kan motverka ett 
informationsunderläge. Men när ett brott redan har uppdagats och hamnat hos EBM så finns 
det ingen osäkerhet i informationsunderlaget då de antagligen har kompletterande information 
som ligger bakom brottsmisstanken. Genom att revisionen har varit lagstadgad så har de inte 
behövt efterfråga den och de kan använda den som bevis vid eventuellt åtal. De kan då påvisa 
att revisorn har granskat redovisningen och att den som är anklagad har haft möjlighet att 
åtgärda det som är fel innan den resulterar i en oren revisionsberättelse.  
 
För UC har revisionen flera betydelser. Generellt kan sägas att eftersom UC handlar om att 
sälja och förädla information är revisionen en information bland andra. De säljer information i 
form av kreditupplysningar samt förädlar till deras rating och limit rekommendation. Den är 
inte avgörande men inte heller obetydlig. Ur ett informationsperspektiv så är revisionen och 
resultatet av den, godkänd, kommentar, icke godkänd, av intresse för deras kunder som 
huvudsakligen är kreditgivare. Traditionellt ingår resultatet av revisionen i 
kreditbedömningen. Ur ett ratingperspektiv är icke godkänd och kommentarerna variabler i 
beräkningen, varför de har betydelse. Bedömningen står inte och faller med denna info, men 
just icke godkända och kommentarerna är relativt sällan förekommande men stark info. Sen 
finns det givetvis en risk att kvaliteten på bokslutsuppgifterna som variabler minskar, 
eftersom det kanske inte är rättvisande siffror. Patrik håller med om att det är positivt att 
brister i redovisningen uppmärksammas som i deras arbete är en statistiskt säkerställd negativ 
variabel. Han ser inte ur sitt perspektiv några direkta nackdelar med revisionsplikten. Han 
pekar också på att bokslutsuppgifterna, som i sig har en subjektivt stor betydelse för sina 
kunder, blir mer trovärdiga när en revisor granskat och godkänt dem.  Ur ett scoringperspektiv 
är han osäker på ställningen då de inte har mätt motsatsen ännu. Vad gäller UC och kredit 
scoring så har de byggt olika modeller för olika företag, bl. a. efter storlek. Det beror på att 
information inte betyder samma sak för olika bolag. T ex menar de att en anmärkning är 
mycket allvarligare på ett litet företag jämfört med en miljardkoncern, med tusentals fakturor 
per dag. På samma sätt får revisorsanmärkningar olika vikt i modellerna, mätt med statistiska 
metoder. 
 
Patrik på UC pekar även han på revisorns oberoende. Då de använder sig mycket av den 
reviderade informationen kan vi tänka oss att dem har stor nytta av den. Dock verkar den inte 
vara en avgörande del i deras arbete. UC:s kunder är huvudsakligen kreditgivare. Resultatet 
av revisionen skapar därmed en säkerhet för dessa när de lånar ut pengar eller lämnar kredit.  
 
Revisorn tror att det skiljer sig mellan storlek på orter och orter där det finns mer små företag 
än andra. Just revisionstjänsten har inte så stor betydelse då man oftast anlitar revisionsbyrån 
till redovisning och bokslut och då antar att det har gjorts på ett korrekt sätt, att 
revisionsbyråerna gör ett ”rent” jobb. Revisorn tycker att de största fördelarna med 
revisionsplikten är att revisionen förhoppningsvis visar att redovisningen är korrekt.  
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Respondenten tror även att man genom granskning av årsredovisningen ska kunna förhindra 
ekonomisk brottslighet av olika slag. Den största nackdelen med revisionsplikten anser hon 
vara att kravet på revision omfattar alla bolag i Sverige. Det gör att det blir alltför stora 
omkostnader för de mindre bolagen med en omfattande revision. Kostnaden överstiger nyttan 
med revisionen. Många av de små bolagen har ingen nytta av en fullständig revision. 
Revisorn tror att SKV och bankerna tycker det är bra med en fullständig revision som är gjord 
av en kvalificerad revisor. 
 
Revisionens betydelse för revisorn kan man tänka sig vara ganska hög. Respondentens 
överlag positiva inställning till denna är förståelig eftersom de har ett monopol på dessa 
tjänster och man kan tänka sig att de inte vill förlora detta. När revisorn granskar 
redovisningen hos ett bolag så minskar det asymmetrin i information mellan företaget och 
intressenterna eftersom revisorn jämnar ut informationsunderläget med en revision.  
 
Samtliga intressenter som vi har intervjuat uppger att det för dem är viktigt att revisionen 
utförts och att det är en oberoende revisor som granskat och godkänt företagets räkenskaper. 
Vi trodde att det borde vara revisorn som är mest emot ett avskaffande av revisionsplikten. 
Det är deras yrkesroll som skapar en sorts trygghet i att redovisningen är korrekt gjord. Men 
revisorn som vi har tillfrågat tycker däremot att en fullständig revision är för omfattande och 
kostar för mycket för SME.  
 
 
4.3  HUR SER INSTÄLLNINGEN TILL REVISIONEN UT? 
 
SKV anser att det framför allt är företagen själva som har störst nytta genom att de på ett 
tidigare stadium kan bli uppmärksammade på olika fel och brister. Utan revisionsplikten 
skulle de kunna köra på i fel hjulspår vilket kan få större konsekvenser längre fram. Vidare 
har SKV naturligtvis stor nytta genom att man får kännedom om de orena 
revisionsberättelserna och kan agera utifrån dessa. De interna kontrollsystemen medför större 
kostnader och SKV pekar på skillnader i kostnader för stora och små bolag, att det kan utgöra 
en ganska stor kostnad för de mindre bolagen. Även EBM säger i intervjun att revisionen i 
större företag blir mer tillförlitlig än i små företag då de stora företagen använder sig av 
interna kontrollsystem i allt större utsträckning.  
 
Den reviderade informationen används hos SKV först när den är oren. SKV gör kontroller om 
det finns misstanke om fel eller brister vilket gör att den inte har störst nytta just för SKV. Vi 
tror inte att just plikten påverkar arbetet hos SKV något nämnvärt men att revisorn har en 
plikt att kontrollera hos företagen där de fungerar som informationskälla är viktigt att behålla. 
Om man tar bort revisionsplikten och om många låter bli att revidera sitt företag kan det vara 
svårt att hjälpa de som är inne på fel spår eller motverka att detta händer. 
 
Den interna kontrollen i företaget hjälper till att skydda tillgångar, utnyttja sina resurser på ett 
bra sätt samt ge tillförlitlig finansiell information och följa de lagar och regler som gäller. En 
bra intern kontroll ska minska risken för fel, avsiktliga och oavsiktliga. Men det garanterar 
inte att man hittar alla fel som uppstår. Sannolikheten att redovisningen är fullständig och 
korrekt ökar om kontrollen fungerar. 
 
 
 



 

SIDA | 28 

EMPIRIDISKUSSION 
 
Revisorn tror att klienterna tycker att revisionen är onödig. Klienterna i de allra minsta 
bolagen är inte medvetna om att en revision har gjorts av deras årsredovisning. Bolagen 
lämnar in sin redovisning till bokslutet eller löpande under året och antar att revisorn gör en 
korrekt bedömning av räkenskaperna och att den sedan kontrolleras. Hon tycker inte att 
inställningen till revisionen direkt skiljer sig något beroende på storlek på bolag. Många av 
deras klienter lämnar in hela redovisningen, löpande under året eller till bokslutet, till byrån så 
de efterfrågar mer redovisnings- och rådgivningstjänster än revisionen. Många klienter tycker 
att revisionen är för omfattande som den ser ut idag. Revisorn tycker att eftersom kravet på 
revision omfattar alla aktiebolag så blir det alltför stora omkostnader för SME och då 
överstiger kostnaden nyttan med revisionen. Det är många av de små bolagen som inte har 
nytta av en fullständig revision.  
 
Revisorns uppfattning är att många företag tycker att revisionen är överflödig dock visar 
Tobias Svanströms studie i vår referensram att de flesta företag vill ha kvar revisionsplikten 
för att den tillför intressenterna nytta samt att de inte uppfattar den som en ekonomisk börda. 
Men uppfattning skiljer sig säkert mellan olika företag eftersom det ändå finns en vilja att ta 
bort revisionsplikten, annars hade det inte tillsatts en utredning. Vi tror att det krångliga med 
dagens revision är att det inte är intressenterna som får stå för kostnaderna utan företagen 
själva. Vid en frivillig revisionsplikt och när en intressent kräver revision av ett företag är det 
upp till denne att bedöma om nyttan av att behålla intressenten är högre än kostnaden. 
 
Revisorn tror att de som har störst nytta av en reviderad årsredovisning är SKV och bankerna. 
Hon tror att SKV och bankerna tycker att en fullständig revision säkerställer att 
årsredovisningen är korrekt och att det kan lita på den informationen som har kontrollerats av 
en kvalificerad revisor.  
 
I revisorns svar hittar vi stöd i vår referensram med erfarenheter från andra länder. Där man 
kan se att i England är det många som fortsätter låta sig revideras och uppger att de gör det för 
intressenternas skull. De som anses ha störst nytta av den reviderade årsredovisningen av de 
utomstående intressenterna är kreditgivare följt av det engelska skatteverket. Även i Danmark 
ville företagen fortsätta med revisionen främst med hänsyn till intressenter som kreditgivare 
och offentliga myndigheter.  
 
 
4.4  EFFEKTEN VID ETT EVENTUELLT AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN 
 
Pär säger att för SKV skulle en viktig informationskälla försvinna, som är en viktig del i deras 
kontrollarbete, om man tog bort revisionsplikten. Men eftersom de i dag inte vet vilka 
åtgärder som kommer att föreslås så är det omöjligt att säga hur SKV:s arbete kommer att 
påverkas. Att de kommer att påverkas i någon form är väl ändå troligt, menar Hans.  
 
SKV är troligtvis rädda att företagen kommer att fuska mer i bokföringen då det ligger till 
grund för beskattningen. Då SKV får sina signaler från revisionsberättelserna kan man tänka 
sig att en stor informationskälla försvinner. De är medvetna om revisionspliktens nackdelar. 
De ser dock ett borttagande av revisionsplikten som en förlust. SKV:s misstankar kan vara 
befogade. Tittar vi på följderna av borttagandet av revisionsplikten i Danmark så ser vi att det 
har lett till att det danska skatteverkets kontroll har utökats. Detta är inte omöjligt att det kan 
bli en påföljd även i Sverige. 
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Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten befarar EBM att effekten blir att antalet 
misstänkta brott ökar då det saknas en revisor som agerar som brottsförebyggande. 
Revisorernas anmälningsplikt är gör att de måste anmäla när de ser något fel och de kan luta 
sig mot denna.  
 
EBM befarar att antalet misstänkta brott ökar. Det är svårt att se hur den ekonomiska 
brottsligheten kommer att påverkas om man tar bort revisionsplikten. Det är dock ingenting 
som har kunnat bevisas i andra länder som tagit bort revisionsplikten. Frågan är om företagare 
i Sverige är mer brottsbenägna och har en sämre skattemoral än andra länder där det inte finns 
någon revisionsplikt. Det finns dock inga garantier för att allting är korrekt och att man 
upptäcker fel som finns vid en revision. Om det finns misstanke om brott är revisorn skyldig 
att anmäla detta till åklagare. Anmälningarna från revisorerna har enligt vår referensram dock 
visat sig vara marginella men det kan ju också bero på att företagen vet om att de kan bli 
anmälda och avhåller från brott så länge revisorn kommer att granska räkenskaperna.  
 
I England verkar det som om negativa inverkningar på antal brott, felaktigheter i 
redovisningar mm har skett, men då det tyvärr inte finns tillräckligt empiriskt material om 
detta kan man inte dra några slutsatser om att det beror på avskaffandet av revisionsplikten 
och om det i så fall skulle kunna leda till samma problem i Sverige. I England anser de dock 
att nyttan av att ta bort revisionsplikten överstiger kostnaderna. I Danmark är det än för tidigt 
att se några klara resultat men det finns inget som pekar på att det skulle bli värre i Sverige. 
 
Revisorn tror att effekten vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten skulle vara att 
SKV kanske utökar sina kontroller för att se till att rätt skatt kommer in. Möjligtvis kan 
exempelvis banken kräva en reviderad årsredovisning av bolaget vid låntagande då den 
reviderade årsredovisningen kan fungera som en slags säkerhet. Hon tror att den ekonomiska 
brottsligheten kanske skulle påverkas men hur är svårt att säga. Det finns inget som talar för 
att det skulle bli mer i Sverige än i övriga länder inom EU som har avskaffat revisionsplikten. 
Om revisionen togs bort kanske SKV skulle få utvidga sina kontroller för att mer omfattande 
kunna granska de delar av redovisningen där det kan förekomma ekonomisk brottslighet. 
Revisorn lägger en större vikt vid värdering av lager och liknande vid en revision där det 
möjligtvis inte förekommer lika mycket brottslighet. Revisorn menar att revisionsplikten är 
bra att den finns då det visar att redovisningen är korrekt gjord. Men hon vill gärna se att den 
förenklas för de mindre bolagen för att minska kostnaderna. Hon tycker inte att de har behov 
av en fullständig revision. När de lämnar in redovisningen så kontrolleras den vilket gör att 
man antar att den är rätt 
 
Revisorernas egenintresse i revisionen kan man se som att revisorerna in vill förlora sitt 
monopol. De får genom monopolet även möjlighet till flera tilläggsuppdrag. Osäkert är hur 
revisorskåren skulle påverkas men tänkas är ju att de bevakar sina egna intressen i den här 
frågan. Den intervjuade revisorn tror även att det kommer att behövas färre revisorer om man 
tar bort revisionsplikten men eftersom hon även tror att klienterna mer och mer kommer att 
efterfråga tjänster som rådgivning och redovisning så kanske det inte innebär några drastiska 
förändringar för revisionsbranschen. 
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Erfarenheterna från utlandet visar samma sak att många företag fortfarande väljer att ha 
revision trots att den är frivillig. I undersökningarna från både England och Danmark, som 
relativt nyligen avskaffat revisionsplikt för de minsta bolagen, kan man se en genomgående 
trend att företagen i stor och ganska stor utsträckning (England 42 % och Danmark 83 %) 
fortfarande låter sina årsredovisningar bli reviderade. Detta kan innebära att detta mönster 
kommer att gälla även i de svenska företagen. Då företagen själva överlag tycker att 
revisionsplikten är bra och att den är till nytta för intressenterna kan de ge ännu lite mer tyngd 
till att företagen även utan revisionsplikten kan komma att fortsätta anlita revisorn. Om 
revisorn inte granskade redovisningen skulle intressenterna behöva anlita egna kontrollanter. 
Detta för en ökad trovärdighet i den finansiella informationen från företaget. 
 
 
4.5  ALTERNATIV TILL REVISION 
 
Redovisningen i Sverige handlar till stor del av olika lagar och regler. Vi tillfrågade 
respondenterna om de inom organisationen har diskuterat revisionsplikten och alternativ till 
denna och det resulterade i blandat med ja och nej svar. 
 
SKV såg inga alternativ eftersom arbetsgruppen ”Revisionsutredningen" än så länge är i 
början av sitt arbete och då SKV deltar med två representanter är det för tidigt för 
respondenten att komma med förslag på tänkbara åtgärder eller alternativ till revisionsplikten. 
Däremot är det tämligen klart att om revisionsplikten avskaffas så krävs andra åtgärder vilket 
ju är en del av revisionsgruppens uppdrag att lämna förslag till. Hos EBM och UC har 
diskussionen om ett borttagande av revisionsplikten förekommit. Vad gäller frågan om 
möjliga alternativ till revisionen ser EBM att uppdragsstyrda granskningar skulle kunna vara 
ett alternativ. Men Patrik på UC angav ingen åsikt i frågan om alternativ. 
 
Om man skulle avskaffa revisionsplikten kan det finnas andra alternativ som man kan 
tillämpa för att skapa kvalitetssäkring som man nu har genom den lagstadgade revisionen. 
För exempelvis SKV och EBM är inte alternativen till lagstadgad revision så många. SKV 
och EBM är ganska utsatta intressenter i avseendet att de inte med avtalsliknande former kan 
säkerställa att företagen sköter sig. Eftersom utredningen bara är i startgroparna är det svårt 
för SKV att förutse några alternativ i framtiden. Då det inte är klart ens vilka gränsvärden som 
kommer att gälla förstår vi att det är svårt att förbereda sig. Det kan vara så att SKV inte vet 
hur de kommer att påverkas om revisionsplikten försvinner och det kan vara svårt att se några 
alternativ innan det kommer några förslag. Att SKV deltar i utredningen visar på dennes 
betydelse som intressent. I den svenska utredningen om revisionsplikten avlägsnande, 
förenklande eller eventuella kombineranden skall också undersökas påverkan på 
skattekontrollen och brottsbekämpningen.  
 
Troligtvis kommer det vara så att det kommer något alternativ till revisionsplikten. Som EBM 
säger kan uppdragsstyrda granskningar vara ett alternativ att tillämpa. Det låter som att EBM 
och SKV är skeptiska till vad som ska hända men att om revisionsplikten försvinner så måste 
någon form av förenkling införas. Det är nog så att de inte vill tappa den kontroll som de har.  
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Revisorn säger att det inte har diskuterats något om ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten inom organisationen på revisionsbyrån. Inte heller ledningen har lagt fram 
någon information om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Det mesta arbete som 
görs på byrån är som sagt redovisningen i sig samt rådgivning och liknande så revisionen har 
inte en så stor plats som man skulle kunna tro.  
 
Det kan vara så att man kan uppnå kvalitetssäkring genom att som revisorn tidigare nämnt att 
företagen anlitar revisorn för redovisningsuppdrag och då antar att den blir korrekt gjord. Det 
skapas en hög trovärdighet hos informationen när det är någon kunnig på området som 
upprättar den. Visserligen granskas inte redovisningen vilket kan vara en nackdel men å andra 
sidan kanske den görs korrekt på en gång. 
 
Revisorn tror att revisororganisationen har lagt som förslag att man inte ska arbeta så mycket 
med förvaltningsrevision utan koncentrera sig mer på räkenskapsrevisionen. Man kan försöka 
att göra revisionen mer förenklad då den inte behöver vara så omfattande för alla bolag. Men 
hon tycker att det skulle vara bra med en mindre revision så att kostnaderna inte blir så stora 
för de mindre bolagen. Där man kanske skulle försöka inrikta sig på räkenskaperna, man 
skulle kanske rentav granska endast balansposterna och det underlag som finns till 
balansräkningen. Detta ingår i statens utredning om ett eventuellt borttagande av 
revisionsplikten som ska vara klar under 2008.  
 
Revisorerna verkar även de avvakta vad som händer i utredningen och vad deras beslut 
kommer att innebära så att de kan agera därefter. Än så länge är det mest spekulationer. 
Revisorn nämner att revisorsorganisationen har lämnat ett förslag om alternativ till revision. 
Det stöder vår referensram att de har utarbetat ett uttalande om vad som skulle kunna ersätta 
revisionsplikten. Hon är positiv till förenklingar och som alternativ föreslog hon att man 
skulle kunna förenkla revisionen genom att ta bort förvaltningsrevisionen för SME då denna 
nu enligt lagstiftning finns i Sverige. Dock har den en allt större betydelse för de större 
företagen än de små. Antagligen så upptäcker man ändå de fel som finns genom revision så 
förvaltningsrevisionen kan kännas lite överflödig.  
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5. SLUTSATS 
 
I detta kapitel visar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån analysen av den teori och 
empiri vi har insamlat. Här har gör vi en koppling mellan empiri och syfte. Vi avslutar med 
förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 
 
5.1 SLUTSATS 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att intressenterna tycker att trovärdigheten 
försämras om man tar bort revisionsplikten. Främst EBM och SKV pekar på detta då de inte 
har samma möjlighet att genom avtalskonstruktioner säkerställa att informationen är korrekt. 
Samtliga respondenter menar att det är viktigt med en oberoende revisor som har granskat 
redovisningen.  
 
Vi ser en gemensam nämnare i flera av intressenternas svar att de tycker revisionen är bra för 
företagen själva, för att tidigt uppmärksamma brister och fel i redovisningen så att det inte blir 
för stora konsekvenser efter en tid. Risken finns därmed att kvaliteten på företagens 
redovisning kommer att bli sämre om de underlåter att revidera utifall revisionsplikten kan 
komma att försvinna.  
 
Det ser ut att vara SKV av intressenterna som verkar ha den största upplevda nyttan av 
revisionen. Det kan vara så för att beskattningen går hand i hand med redovisningen då det är 
denna som ligger som underlag till beskattningen. Det är således viktigt att redovisningen inte 
innehåller några fel eller brister. Vid en situation där informationen är asymmetrisk skapas ett 
behov att revisorn kvalitetssäkrar redovisningen för att rätt skatt ska kunna betalas. 
 
Vi upplever det som att alla intressenter i vår undersökning är överens om att de skulle vilja 
behålla revisionsplikten. I större bolag där ägarna och styrelse inte omfattar samma människor 
är revisionen ett sätt att verifiera att styrelsens rapporteringar stämmer. Genom att avskaffa 
revisionsplikten påverkar detta många intressenter runtomkring. Intressenterna måste kunna 
lita på att informationen de får är korrekt. Våra intressenter är även överens om att man bör 
utveckla alternativ till den lagstadgade revisionen för att säkerställa att den finansiella 
informationen är korrekt. Olika kreditgivare kan komma att lösa detta på andra sätt, t ex 
avtalsliknande former eller att de begär revision av räkenskaperna för att låna ut pengar. Det 
är som sagt svårare för EBM och SKV. Eftersom det är staten som har ett krav på företagen så 
har deras sätt att lösa detta varit revisionsplikten, vilket den utsedde lagändraren fått i uppdrag 
att ta i beaktande.  
 
Lite överraskande i vår undersökning är att revisorn verkar var den som är mest positivt 
inställd till att ta bort revisionsplikten eller åtminstone förenkla reglerna för revision, främst 
för de små bolagen med tanke på kostnaderna. Då revisorerna idag har en monopolställning 
på revisionstjänsten skulle man kunna tänka sig att de skulle vara väldigt negativt inställda till 
att ta bort revisionsplikten. Här verkar dock så inte vara fallet. Det kan bero på att revisorerna 
är mycket mer insatt i detta, de andra verkar inte veta så mycket om det än, då detta berör 
revisorsbranschen till stor del förstår man att de är mer insatta.  
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SLUTSATS 
 
Vi kan från denna undersökning inte dra några slutsatser om att revisorerna kommer tappa 
uppdrag om revisionen försvinner. Detta då många i utlandet fortsatt att efterfråga revision 
samt att revisorn säger att många företag anlitar revisionsbyråerna för redovisningsuppdrag 
och kommer nog att fortsätta göra det.  
 
Intressenterna kan komma att ställa krav på att företagen ska kvalitetssäkra sin redovisning på 
något sätt. Inga av de alternativ som vi presenterat i referensramen dök upp i våra 
respondenters svar. Det var med andra ord inte heller någon av våra respondenter som tog 
några av de alternativ andra länder har löst sina problem med, detta kan bero på att de inte har 
kommit så långt i sina funderingar än eftersom det inte är klart än vad som händer med 
revisionsplikten. Revisorn tog upp en enklare typ av revision och EBM såg uppdragsstyrda 
granskningar som ett alternativ. Men intressenterna är annars mest skeptiska till någon typ av 
alternativ till revisionsplikten. Vi kan tänka oss att det beror på att utredningen inte är klar och 
det inte har kommit något förslag än till en eventuell lagändring eller ens vilka företag som 
kommer att omfattas av denna.  
 
Trots att en stor del av företagen i England och Danmark, som är de länder vi tittat på, fortsatt 
med revision då den inte längre är lagstadgad och det finns inget som talar för att utfallet inte 
blir lika här i Sverige. Vad gäller ekonomisk brottslighet kan vi inte dra några slutsatser detta.  
Våra intressenter är dock oroliga för att den kommer att öka.  Det finns dock inga studier i de 
andra länderna om den har ökat eller inte efter att man har tagit bort revisionsplikten.  
 
 
5.2  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Regeringen har slagit fast att revisionsplikten ska avskaffas för mindre företag. Under våren 
2008 kommer en utredare att presentera ett förslag hur detta ska gå till. Det skulle vara 
intressant att se hur det gick efter det att revisionsplikten har avskaffats. Hur det ser ut för 
intressenterna och om deras arbete har förändrats på något sätt.  
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  BILAGOR 
 
 

BILAGOR 
 
BILAGA  – INTERVJUFRÅGOR 
 
REVISOR 
 

1) Är ni en auktoriserad eller godkänd revisor? 
 
2) Hur länge har Ni arbetat som revisor? 
 
 
3) Vilken betydelse har en lagstadgad revision för revisionsbyråerna? 
 
4) Vilka är de största fördelarna med revisionsplikt?  
 
5) Vilka är de största nackdelarna med revisionsplikt? 

 
6) Hur ser klienternas inställning till revisionen ut? 

 
7) Skiljer sig inställningen till revisionen beroende på storlek på bolag? Varför? 
 

 
8) Vilka anser Ni har störst nytta av revisionsplikten idag? 
 
9) Vilken effekt tror Ni att ett avskaffande av revisionsplikten skulle få? 
 
10) Hur tror Ni att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer att påverka 

revisorsyrket? 
 

11) Tror Ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att påverkas? Hur? 
 
12) Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? Vad för typ av alternativ? 

 
13) I hur stor utsträckning tror Ni att revisionen kommer att efterfrågas? 
 
 
14) Har ni diskuterat frågan om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? 
 
15) Sammanfattningsvis, vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara? 
 
 
Tack för Er medverkan! 

 



 

BILAGOR 
 
SKATTEVERKET 
 

1) Vad har Ni för befattning på Skatteverket? 
 
2) Hur länge har Ni jobbat på Skatteverket? 
 
 
3) Vilken betydelse har revisionen för Skatteverket? 
 
4) Vilka är de största fördelarna med revisionsplikt?  
 
5) Vilka är de största nackdelarna med revisionsplikt? 
 
6) Skiljer sig inställningen till revisionen beroende på storlek på bolag? Varför? 
 
 
7) Vilka anser Ni har störst nytta av revisionsplikten idag? 
 
8) Vilken effekt tror Ni att ett avskaffande av revisionsplikten skulle få? 
 
9) Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? Vad för typ av alternativ? 
 
10) Hur kommer ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten att påverka Skatteverket? 
 
11) Hur stor vikt lägger Ni vid att det är en oberoende kvalificerad revisor som granskar 

årsredovisningen? 
 
 
12) Har ni diskuterat frågan om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? 
 
13) Sammanfattningsvis, vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara? 
 
Tack för Er medverkan! 

 



 

BILAGOR 
 
EKOBROTTSMYNDIGHETEN 
 

1) Vad har Ni för befattning på Ekobrottsmyndigheten? 
 
2) Hur länge har Ni jobbat på Ekobrottsmyndigheten? 
 
 
3) Vilken betydelse har revisionen för Ekobrottsmyndigheten? 
 
4) Vilka är de största fördelarna med revisionsplikt?  
 
5) Vilka är de största nackdelarna med revisionsplikt? 
 
6) Skiljer sig inställningen till revisionen beroende på storlek på bolag? Varför? 
 
 
7) Vilka anser Ni har störst nytta av revisionsplikten idag? 
 
8) Vilken effekt tror Ni att ett avskaffande av revisionsplikten skulle få? 
 
9) Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? Vad för typ av alternativ? 
 
10) Hur kommer ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten att påverka 

Ekobrottsmyndigheten? 
 
11) Hur kommer den ekonomiska brottsligheten att påverkas vid ett eventuellt avskaffande 

av revisionsplikten?  
 

 
12) Har ni diskuterat frågan om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? 
 
13) Sammanfattningsvis, vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara? 
 
Tack för Er medverkan! 

 



 

 

BILAGOR 
 
KREDITUPPLYSNING 
 

1) Vad har Ni för befattning? 
 
2) Hur länge har Ni jobbat inom yrket? 
 
 
3) Vilken betydelse har revisionen för Er? 
 
4) Vilka ser ni som de största fördelarna med revisionsplikt?  
 
5) Vilka ser ni som de största nackdelarna med revisionsplikt? 
 
6) Skiljer sig inställningen till revisionen beroende på storlek på bolag? Varför? 
 
 
7) Vilka anser Ni har störst nytta av revisionsplikten idag? 
 
8) Ser Ni något annat alternativ till en fullständig revision? Vad för typ av alternativ? 
 
9) Hur kommer ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten att påverka Er verksamhet? 
 
10) Hur stor vikt lägger Ni vid att det är en oberoende kvalificerad revisor som granskar 

årsredovisningen? 
 
 
11) Har ni diskuterat frågan om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? 
 
12) Sammanfattningsvis, vad är Er övergripande inställning till revisionspliktens vara eller 

inte vara? 
 
Tack för Er medverkan! 
 
 
 
  
 
 
 


