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Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka revisorers syn på vilka för- och 
nackdelar som kan uppkomma med en slopad revisionsplikt, samt 
om fördelarna väger upp nackdelarna. 

 

Metod I undersökningen användes kvalitativ ansats. Primärdata samlades 
in genom personliga intervjuer med kvalificerade revisorer, både 
från stora och små revisionsbyråer. Materialet analyserades utifrån 
en omarbetad Intressentmodell. 

 

Slutsats Enligt revisorer är den största fördelen med slopad revisionsplikt 
att de inte behöver vara oberoende vid en granskning av rapporter i 
små aktiebolag. Nackdelen med slopad revisionsplikt är att 
kostnaden för revision flyttas från små aktiebolag till andra parter. 
Fördelarna väger inte upp nackdelarna enligt revisorer. 
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Purpose The purpose of the thesis is to examine auditors view on what 
advantages and disadvantages that can follow an abolished audit 
obligation, also if the advantages can balance the disadvantages.  

 

Method In the survey a qualitative method was used. Primary data was 
gathered through personal interviews with qualified auditors, both 
from big and small audit agencies. The material was analyzed on 
the basis of a reconstructed model of interested parties.  

 

Conclusion The largest advantage with an abolished audit obligation, 
according to auditors, is that the need to be independent at the 
review of reports in small limited companies will no longer be an 
obligation. The largest disadvantage with an abolished audit 
obligation is that the cost of the review will be moved from the 
small limited companies to other parties. The advantages do not 
balance the disadvantages according to auditors. 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion 1 

1.2 Problemdiskussion 2 

1.3 Problemformulering 2 

1.4 Syfte 2 

1.5 Avgränsning 3 

1.6 Målgrupp 3 

2. Metod ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Val av ämne 4 

2.2 Val av metod 4 

2.3 Val av respondenter 5 

2.4 Tillvägagångssätt av informationssökning och bearbetning 7 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................ 12 

3.1 Definition av små aktiebolag 12 

3.2 Utredning om slopad revisionsplikt 12 

3.3 Vad är revision? 13 

3.4 Revisionens grundpelare 13 

3.5 Revisor och redovisningskonsult 14 

3.6 Revisionsberättelse 14 

3.7 Intressentmodellen 16 

4. Empiri .................................................................................................................................. 19 

4.1 Lars Kjellström, KPMG 19 

4.2 Sten Andersson, Ernst & Young 20 

4.3 Repondent X, Deloitte 22 

4.4 Åke Landén, Landén Revision HB 24 

5. Analys .................................................................................................................................. 27 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 31 

6.1 Slutsats 31 



 

 

 

6.2 Förslag till vidare studier 32 

Källförteckning  

Bilaga 1 – Intervjufrågor  ............................................................................................................ I 

Bilaga 2 – Intervju med Lars Kjellström .................................................................................. II 

Bilaga 3 – Intervju med Sten Andersson .................................................................................. V 

Bilaga 4 – Intervju med Respondent X ................................................................................. VIII 

Bilaga 5 –Intervju med Åke Landén ...................................................................................... XII 

 

Figurförteckning 

Figur 1 – Egen bearbetad modell ............................................................................................... 7 

Figur 2 – Egen bearbetad modell ............................................................................................... 9 

Figur 3 – Intressentmodellen  ................................................................................................... 16 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 - Intervjuschema ......................................................................................................... 10 



 

1 

 

1. Inledning 
 

Följande avsnitt inleds med introduktion, där en kort presentation av ämnet revision 
redogörs. Därefter följer problematisering av ämnet som leder till syftet med undersökningen. 
Kapitlet avslutas med avgränsning följt av uppsatsens målgrupp. 

 

1.1 Introduktion 
 

I Sverige är revision ett krav i samtliga aktiebolag sedan 1 januari år 1983. Innehållet i 
revision samma oavsett storlek på aktiebolag. (Thorell & Norberg, 2005, s. 4, 15) Revision är 
en granskning utförd av en oberoende revisor, som kontrollerar ett företags redovisning och 
förvaltning. Revisionens förvaltningsdel är en granskning av bland annat styrelseprotokoll, 
periodbokslut, budgetar och delårsrapporter. Revisorn undersöker om styrelse och 
verkställande direktör har uppfyllt sin plikt enligt aktiebolagslagen. Redovisningsdelen i 
revisionen är en granskning och bedömning av årsredovisning och räkenskaper. Revision 
utförs enligt lag endast av kvalificerade revisorer. (www.pbab.se, 2008-04-14) För att bli 
auktoriserad revisor eller godkänd revisor ska revisionsnämndens krav följas och 
revisorexamen och/eller högre revisorsexamen avläggas (www.rn.se, 2008-04-14). 

 

Det pågår en utredning om revisionsplikt ska slopas eller bevaras i små aktiebolag. 
Justitiedepartementet har fått i uppdrag att undersöka frågan om revisionsplikt i små 
aktiebolag med inriktning på möjlighet till undantag från revision. För att underlätta för små 
aktiebolag har uppdraget haft i syfte att förenkla. Med undantag från revision kan små 
aktiebolag göra en kostnadsbesparing från uppskattningsvis 10 000 kronor per år. (Burén & 
Nyquist, 2005, s. 1) Förslaget om slopad revisionsplikt är under utredning och under år 2008 
ska ett beslut fattas. Den 1 september år 2008 ska lösningen slutligen presenteras av 
Justitiedepartementet. (Justitiedepartementet, 2006, s. 4)  

  

I Sverige finns det totalt 250 000 bolag varav cirka tre procent motsvarar större företag. De 
resterande bolagen, det vill säga små aktiebolag, kommer att påverkas vid en eventuell slopad 
revisionsplikt. Sverige är således i allra högsta grad ett småföretagarland. (Thorell & Norberg, 
2005, s. 4) 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Syftet med att slopa revisionsplikt är att förenkla för små aktiebolag genom att minska deras 
kostnader och den administrativa bördan (FAR SRS, 2007-11-05). Små aktiebolag kan spara 
in på kostnaden för revision om plikten slopas, samtidigt som kostnaderna för samhället och 
andra intressenter bedöms bli betydande i samband med slopad revisionsplikt (FAR SRS, 
2007-11-05) Hur kan små aktiebolag komma att beröras och vilka kostnader kan komma att 
bli betydande för samhället och andra intressenter i samband med slopad revisionsplikt? Om 
revisionsplikten slopas, betyder det att små aktiebolag gör en kostnadsbesparing eller kan 
oväntade kostnader uppkomma? Vad har intressenter för förhållande till små aktiebolag? 
Finns det för- och nackdelar med en slopad revisionsplikt avseende följande parter; 

- Skatteverket, 

- kreditgivare, 

- revisionsbyråer, 

- redovisningsbyråer, 

- aktieägare, 

- övriga intressenter? 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Den pågående diskussionen inom ämnet revisionsplikt har väckt ett intresse och ett antal 
funderingar har dykt upp. Av funderingarna utformas följande frågeställningar; 

- Vad kan slopad revisionsplikt i små aktiebolag få för konsekvenser? 

- Är konsekvenserna till största del fördelaktiga? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka revisorers syn på vilka för- och nackdelar som kan 
uppkomma med en slopad revisionsplikt, samt om fördelarna väger upp nackdelarna. 
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1.5 Avgränsning 
 

Undersökningen berör ett brett ämne och avgränsning har gjorts till att behandla slopad 
revisionsplikt i Sverige. Vidare har en avgränsning gjorts till att endast undersöka revisorers 
syn på för- och nackdelar för små aktiebolag och dess intressenter.  

 

 

1.6 Målgrupp 
 

Att lyfta fram för- och nackdelar med slopad revisionsplikt kan vara till nytta för blivande 
revisorer, som kan få en uppfattning om vilka förändringar som kan komma att ske på 
arbetsmarknaden. Generellt kan uppsatsen vara till nytta för dem som är intresserade av att få 
revisorers syn på för- och nackdelar med slopad revisionsplikt. 
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2. Metod 

 

Metodavsnittet redogör för hur genomförandet av undersökningen har gått till. Avsnittet 
inleds med val av ämne samt val av metod. Vidare presenteras valet av respondenter och 
slutligen tillvägagångssättet vid datainsamlingen samt databearbetningen. 

 

2.1 Val av ämne 
 

Slopad revisionsplikt är ett hett debatterat ämne som är intressant för blivande revisorer. Då 
författarna studerar, enligt revisorsnämndens krav, för att bli revisorer ansågs ämnet vara 
aktuellt. Det har skrivits uppsatser inom ämnet men för att särskilja denna uppsats från andra 
valdes det att lyfta fram revisorers syn på för- och nackdelar. 

 

 

2.2 Val av metod 
 

Allt som kan bidra till att lösa problem och komma fram till ny kunskap är en metod (Holme 
& Solvang, 1997, s. 13). 

 
Kvalitativ undersökning 

Kvalitativa studier används för att skapa djupare förståelse för ett specifikt ämne, dock är 
möjligheten till generalisering är låg i en sådan undersökning. Det är främst studiens syfte 
som avgör om studien blir kvalitativ. Vid kvalitativa studier är det lämpligast med 
observationer och intervjuer för att få information. (Björklund & Paulsson, 2007, s. 63) För 
djupare förståelse för vilka för- och nackdelar som kan komma att bli med en eventuell slopad 
revisionsplikt användes en kvalitativ ansats. Med hjälp av personliga intervjuer behövde 
respondenterna inte ta ställning till förutbestämda svarsalternativ. Respondenterna fick istället 
möjligheten att dela med sig av sina personliga åsikter i ämnet.  
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2.3 Val av respondenter 
 

Den internationella revisionsbranschen domineras av fyra organisationer som benämns ”Big 
Four”, vilka finns representerade i Sverige och är; KPMG, Ernst & Young, Deloitte samt 
PricewaterhouseCoopers. (www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10) 

 

I valet av respondenter gjordes en avgränsning till att endast undersöka revisorers perspektiv. 
Den kvalitativa undersökningen begränsades till fyra personer. Studien bygger på revisorers 
syn på slopad revisionsplikt. I och med att revisorer kommer att påverkas av en eventuell 
slopad revisionsplikt kan ett personligt intresse i frågan finnas som påverkar deras 
värderingar. Deras position gör att de inte är helt opartiska i sina svar. Då undersökningen vill 
ta del av revisorers åsikter har det däremot används till fördel för uppsatsen. Uppsatsens 
tillförlitlighet kunde öka ytterligare om ämnet behandlades från olika parters perspektiv och 
inte endast revisorers. En nackdel som kan uppstå med undersökningens tillförlitlighet är att 
respondenterna representeras från olika revisionsbyråer och då kanske känner sig begränsade i 
sitt yttrande för att inte kliva ur den professionella rollen.  

 

Revisorerna valdes från olika städer för mer varierande svar med hänsyn till olika miljöer. 
Städerna som valdes var Eskilstuna, Stockholm och Västerås, vars geografiska lägen är nära 
Eskilstuna. Respondenterna valdes från olika revisionsbyråer för att undersöka om det fanns 
ytterligare variation i synsätten. Valet av revisionsbyråerna var medvetet, tre stora 
revisionsbyråer och en revisionsbyrå i mindre skala. Tre av de marknadsdominerande 
revisionsbyråerna i Sverige valdes, KPMG, Ernst & Young och Deloitte. Den fjärde 
revisionsbyrån, Landén Revision HB, ett mindre företag som drivits i mindre skala valdes. Ett 
strategiskt val gjordes vid val av respondenter. Det innebär att urvalet av personer anses 
kunna ge undersökningen rik och intressant information (Dovelius, 2000, s. 64).  

 

Revisorer från de utvalda byråerna valdes utifrån hur insatta de var i ämnet som uppsatsen 
behandlar. En av respondenterna hade önskemål att vara anonym. Det togs till hänsyn genom 
att presentera den respondenten som X. När anonyma källor hänvisas kan materialet inte 
verifieras, dock kan svaren bli mer ärliga och öppna. Respondenterna som inte är anonyma i 
undersökningen kan ha begränsat sina uttryck av personliga åsikter. För att motarbeta det har 
följdfrågor ställts för att få ut så mycket information som möjligt. 
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Respondenter 

Undersökningen behandlar revisorers syn på för- och nackdelar med en slopad revisionsplikt, 
varför respondenterna i undersökningen är auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. 
Anonym respondent presenteras som Respondent X. (Se bilaga 2, 3, 4 och 5 för mer 
information om respektive respondent.) 

 

Lars Kjellström, auktoriserad revisor, är anställd och delägare i revisionsbyrån KPMG. 
Företaget är verksamt i 145 länder över hela världen. Deras internationella företag bildar ett 
globalt nätverk med 123 000 medarbetare. I Sverige har de 1 500 medarbetare och finns på 60 
orter. (www.kpmg.se, 2008-05-08) 

 

Sten Andersson, godkänd revisor, är anställd i revisionsbyrån Ernst & Young. Företaget är 
verksamt i 141 länder över hela världen med 130 000 medarbetare. I Sverige har de 1 830 
medarbetare och finns på 70 kontor. (www.ey.com/se, 2008-05-08)  

 

Respondent X, auktoriserad revisor, är anställd i revisionsbyrån Deloitte. Företaget är 
verksamt i 140 länder över hela världen med 149 000 medarbetare. I Sverige har de 1 000 
medarbetare och finns på 33 kontor. (www.deloitte.se, 2008-05-08)  

 

Åke Landén, godkänd revisor, är anställd och delägare i revisionsbyrån Landén Revision HB i 
undersökningen, som är en mindre revisionsbyrå med sitt kontor beläget i Eskilstuna. 
Företaget drivs av två personer. (www.landen.se, 2008-05-08)  
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2.4 Tillvägagångssätt av informationssökning och bearbetning 
 

Undersökningen började med en planering enligt nedanstående figur; 

Steg ett:  

Områden som ska förundersökas: 

- Definitionen av revisionsplikt i Sverige, för att få insyn i vad det är som 
egentligen kan komma att slopas. 

- Antal små aktiebolag som ämnet berör.  

 

Steg två: 

- Frågor till respondenterna som ska ställas i den kvalitativa undersökningen: 

- Fördelar med eventuell slopad revisionsplikt? 

- Nackdelar med eventuell slopad revisionsplikt? 

 

Steg tre: 

En bearbetning utifrån ovanstående rubriceringar ska göras för att lyfta fram 
effekterna av den eventuellt slopade revisionspliktens för- och nackdelar.  

 

Steg fyra: 

Utifrån punkt ett, två, tre och med hjälpen av Intressemodellen ska en slutsats dras av 
respondenternas svar. 

Figur 1. Egen bearbetad modell. 

 

Sekundärdata är information som är insamlad av andra och inte i första hand för den egna 
studien (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 131). Vid hantering av sekundära källor är det viktigt att 
ha ett kritiskt förhållningssätt till hur data har använts och vinklats. Bearbetningen av 
materialet bör ske på ett sådant sätt att tidigare vinklingar och syften ses förbi. (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 135) Pålitligheten av olika källor kan ifrågasättas, dock har valet av källor i 
undersökningens största och mest centrala delar skett med ett kritiskt förhållningssätt för att 
öka pålitligheten. Sekundärdata användes för att få bredare kunskap i ämnet och för att öka 
förståelsen för läsaren. De sekundära källorna har inte påverkat analysen av den emiriska 
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undersökningen för att bevara trovärdigheten i materialet. Första steget för att öka 
breddningen av kunskap gjordes genom att information inhämtades från elektroniska källor 
och med hjälp av bland annat sökmotorn Google, där sökord som revision, revisionsplikt och 
slopa revisionsplikt användes. Efter att ha studerat det omskrivna ämnet med hjälp av 
sekundärkällor erhölls större kunskap om vad revisionsplikt innebär. Anledningen var för att 
få en bredare grund att stå på vid insamling av primärdata. 

 

Innan primärdata samlades in diskuterades vad som var mest intressant att behandla i 
uppsatsen. Utifrån en intressentmodell valdes de områden som skulle behandlas mer 
ingående. De områden som valdes var små aktiebolag samt de intressenter som de har störst 
samspel med. De valda områdena visa i figur 2. 

 

Bruzelius & Skärvads Intressentmodell (2004, s. 74) styrkte undersökningen och låg till grund 
för frågornas utformande. Genom att Intressentmodellen visar hur ett företag har olika 
samspel med olika intressenter, visar den hur en förändring hos en part kan ha en påverkan på 
en annan part. En omarbetning av modellen gjordes för att anpassa den mer till 
undersökningen. I centrum finns Små aktiebolag. De parter som har ett samspel med Små 
aktiebolag namngavs till Aktieägare, Kreditgivare, Skatteverket, Redovisningsbyråer, 
Revisionsbyråer samt Övriga intressenter, där bland annat Leverantörer, Kunder och 
Personal tagits upp. Opinionsbildande grupper har inte beaktats i denna undersökning då det 
inte har något intresse i små aktiebolags ekonomiska situation. 
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Figur 2. Egen bearbetad modell 
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Utifrån den omarbetade Intressentmodellen, gjordes noggranna planeringar för utformande av 
intervjufrågor. Det resulterade i delvis öppna frågor som fokuserade på de områden som 
förklaras i ovanstående stycke. För att öka tillförlitligheten utformades frågorna på ett sätt att 
de kunde kopplas direkt till uppsatsens ämne. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1. 

 

Intervjuerna 

Intervjuer är ett bra sätt för insamling av primärdata, det vill säga data som samlats in för den 
egna studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68). Det är avgörande vilken intervjutyp som 
används för att undersökningen ska bli framgångsrik. En annan sak som är viktigt är att även 
klargöra för vilken intervjuteknik som ska användas, hur materialet registreras samt 
sammanställas. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115)  

 

Intervjuerna genomfördes enligt nedanstående intervjuschema; 

 

Respondent 

 

Datum 

 

Tid 

 

Plats 

Lars Kjellström 2008-04-11 
15.00 

KPMG, Västerås 

Sten Andersson 2008-05-06 
10:00 

Ernst & Young, Eskilstuna 

X 2008-05-07 
13:00 

Deloitte, Stockholm 

Åke Landén 2008-05-09 
09:30 

Landén Revision HB, Eskilstuna 
Tabell 1 

 

Intervjuerna genomfördes genom individuella personliga möten hos respektive respondents 
arbetskontor, som bokades in i förväg via telefonsamtal. Två dagar innan intervjutillfällena 
skickades intervjufrågorna per elektronisk post till respondenterna. Anledningen var att ge 
respondenterna möjlighet att förbereda sig till det personliga mötet och minimera risken av att 
viktig information skulle glömmas bort.  

 

Vid samtliga intervjuer närvarade en respondent och uppsatsens tre författare. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en ljudinspelare samtidigt som två av författarna förde anteckningar. 
Det mänskliga minnet är inte alls pålitligt som forskningsinstrument och inte användbart vad 
gäller att minnas en hel intervju (Denscombe, 2000, s. 144). För att inte hamna utanför det 
berörda ämnet i undersökningen bör en intervju styras upp (Carlsson, 1991, s. 33). En av 
författarna ställde frågorna till respektive respondent och samtidigt styrde upp intervjun, för 
att försäkra att intervjumaterialet skulle bli koncentrerat och innehållsrikt. För att öka 
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trovärdigheten i undersökningen ställdes följdfrågor till respondenterna för att undvika 
eventuella oklarheter och misstolkningar.  Intervjumaterialet sammanställdes samma eller 
nästföljande dag. Sammanställningen skickades per elektronisk post till respektive respondent 
för godkännande, det för att garantera att misstolkningar elimineras och öka trovärdigheten 
ytterligare i materialet. Författarnas åsikter och förutfattade meningar påverkade inte 
sammanställningen av analysen och slutsatsen. Istället användes Intressentmodellen som 
grund till analyseringen. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier som är relevanta för uppsatsens ämne och 
som ska ge bättre inblick samt större förståelse. 

 

3.1 Definition av små aktiebolag 
 

Små aktiebolag definieras av årsredovisningslagen som mindre företag och förklaras enligt 
följande; 

Mindre företag; Företag som inte är större företag, enligt nedanstående definition. 

Större företag (ska uppfylla fler än ett av nedanstående alternativ); 

- Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till fler än 50, 

- den redovisade balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

- den redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

 (FAR, 2008, Årsredovisningslagen (1995:1554) 1:3) 

 
 

3.2 Utredning om slopad revisionsplikt 
 

- Idag är alla aktiebolag skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Förslaget är att endast 
större företag ska ha revisionsplikt. 

- Revisorn har idag skyldighet att granska styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Förslaget är att förvaltningsrevisionen ska avskaffas.  

- Revisorn är även skyldig att granska om revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att 
betala skatt och om det har förekommit brott i verksamheten. I förekommande fall ska 
revisorn anmäla eller anmärka missförhållanden. Förslaget är att bestämmelserna 
upphävs. 

- En revisor väljs idag för en period av fyra år. Förslaget är att perioden kortas till ett år. 
- Bestämmelser om revision måste idag finnas i bolagsordningen. Förslaget är att 

revisorn ska kunna väljas av bolagsstämman utan stöd av bolagsordningen.  
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Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 2010-07-01 och tillämpas 
första gången för det räkenskapsårs som börjar närmast efter 2010-06-30. 
(www.regeringen.se, 2008-06-10) 

 

 

3.3 Vad är revision? 
 

Revision innebär en oberoende granskning av ett företags årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Genom granskningarna kan slutsatser dras som rapporteras i form av uttalanden. 
Granskningen ska vara ingående och omfattande att den är i enlighet med god revisionssed. 
En oberoende revisor kan genom revision få den information för att kunna dra slutsatser för 
sin rapportering. Det sker genom att en revisor, med en ifrågasättande inställning, granskar 
och får en egen uppfattning om förhållanden som redovisas i årsredovisning och bokföring. 
Granskningen i aktiebolag innefattar även att granska väsentliga beslut, åtgärder samt 
förhållanden i bolaget. Vidare görs en bedömning om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktör har handlat fel i bolaget och om de på något sätt har handlat mot 
bolagsordningen, aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. (www.farsrs.se, 2008-04-06) 

 

 

3.4 Revisionens grundpelare 

 

Oberoende  

En förutsättning för tilltro till revisorers uttalanden är att de ska vara oberoende. En revisor 
ska inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i företaget som denna granskar. 
Revisorn ska inte ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av resultat av revision. 
Värdet på revision minskar om det finns tvivel på revisorns oberoende. 
(www.sv.wikipedia.org, 2008-06-10) Jäv är en anmärkning mot en persons behörighet i 
juridiska avseenden då det anses finnas risk för att denna är partisk (www.blinfo.se, 2008-06-
10). En jävig person är med andra ord någon som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka 
är i konflikt med huvudmannens. För att stärka kvaliteten i revisionen och öka tilltron till den 
finns det jävregler. En revisor får inte vara verksam i samma företag som den som hjälper 
företaget med till exempel bokföringstjänster. Revisorns kollegor får med andra ord inte 
hjälpa företaget med någon del av bokslutet, bokföringen eller upprätta årsredovisning. En 
revisor kan dock lämna förslag och råd till förbättringar angående företagets redovisnings. 
(www.alltomrevision.se, 2008-06-10) 
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Tystnadsplikt 

Tystnadsplikt är en annan förutsättning för att revision ska kunna genomföras. För att kunna 
utföra granskningen ska revisorn beredas tillgång till all information som behövs. Känslig 
information får då inte göras tillgänglig för utomstående. Finns tvivel på revisorns tystnad 
kommer inte all information att lämnas ut vilket minskar värdet av revisionen. 
(www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10) 

 

Kompetens 

Kompetens krävs av revisorn för att denna ska kunna dra korrekta slutsatser av den 
tillgängliga informationen. Dels måste revisorn vara kunnig i regelverksfrågor som 
redovisningsregler och skattelagstiftning och dels även behärska verktyg för att kunna 
analysera och testa tillgänglig information. (www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10) 

 

 

3.5 Revisor och redovisningskonsult 

 

Revisor 

En revisor har i uppgift att granska hur styrelsen i ett företag sköter den ekonomiska 
redovisningen (redovisningsrevision). Vidare gör en revisor en granskning av den övriga 
förvaltningen (förvaltningsrevision). Revisionens syfte är att tillvarata bland annat ägarnas, 
medlemmarnas, anställdas och utomståendes intressen. (www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10) 

 

Redovisningskonsult 

En redovisningskonsult har i uppgift att ge ekonomisk rådgivning och hjälpa företag med 
deras redovisning och ibland även med mer administrativa uppgifter. Redovisningskonsulter 
ska inte förväxlas med revisorer, som granskar räkenskaperna i efterhand. 
(www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10) 

 

3.6 Revisionsberättelse 
 

Målet med revisorns granskning är att lämna ett uttalande i form av en revisionsberättelse. 
Enligt lag är revisionsberättelsen obligatorisk och offentlig. Revisionsberättelsen ska lämnas 
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till bolagsstämman årligen. Den skrivs utifrån en samlad bedömning av revisorns iakttagelser 
som gjorts i granskningen av redovisningen och förvaltningen. (www.pbab.se, 2008-04-14)  

Revisorer utför en revision genom vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den 
omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. En revisors 
uttalande innebär normalt ett uttalande som i rimlig grad måste vara korrekt. Av ekonomiska 
och praktiska skäl kan en revisor normalt inte granska alla händelser under ett år, än mindre 
alla transaktioner i ett företag. Revisorn måste därför förlita sig på ett urval och testa 
händelserna utifrån urvalet. (www.sv.wikipedi.org, 2008-06-10)   

 

Revisionsberättelse – med eller utan anmärkning 

Den vanligaste formen av revisionsberättelser är ren revisionsberättelse. Den har 
standardiserad form som fastställs av FAR (FAR Revision, 2006, s. 45). En ren 
revisionsberättelse innehåller inga anmärkningar av revisorn (www.blindfo.se, 2008-06-10). 
En oren revisionsberättelse innehåller anmärkningar från revisorn (www.blindfo.se, 2008-06-
10). I de fall årsredovisningen avviker från god redovisningssed eller lagstiftning i väsentlig 
grad måste det framgå av revisionsberättelsen. Det kan till exempel vara upplysning som 
saknas, fel periodisering eller fel värdering. Om styrelse eller verkställande direktör har 
misskött sin uppgift lämnas en notering om det i revisionsberättelsen. Eftersom de flesta 
företagsledningar och aktieägare ser allvarligt på en anmärkning i revisionsberättelsen brukar 
information ges av revisorn till det berörda företagets ledning och styrelse för att minska 
risken för missförstånd. Då revisorn har fullgjort sin skyldighet och lämnat in en oren 
revisionsberättelse ska denna dessförinnan ha prövat möjligheterna till rättelse, erinran eller 
påpekande. Även om anmärkningarna rättas till kan felen tas med i revisionsberättelsen om de 
anses väsenliga. En revisionsberättelse ska lämnas till Skatteverket om den innehåller (FAR 
Revision, 2006, s. 45): 

- Anmärkningar om att ledningen eller någon styrelseledamot gjort sig skyldig till något 
som kan leda till skadeståndsskyldighet. 

- Anmärkning om att verkställande direktör eller styrelseledamot har handlat i strid mot 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

- Uttalanden från revisorn om att årsredovisningen inte har upprättats enligt tillämpliga 
lagar. 

- Uttalanden om att upplysningar saknas. 
- Uttalanden om att ansvarsfrihet för styrelsen eller verkställande direktören inte bör 

lämnas. 
- Information om att företaget bryter mot skatteregler. 

En revisionsberättelse som är oren ska skrivas med kursiverad stil eller på annat avvikande 
sätt för att underlätta för läsaren. (FAR Revision, 2006, s. 45) 

 

 

 



 

16 

 

 

3.7 Intressentmodellen 
 

Ett företags intressenter är de individer, grupper och organisationer som i något sammanhang 
har någon slags relation till företaget. Det innebär att intressenterna och företaget har ett 
beroendeförhållande till varandra. Företaget är beroende av att intressenterna vill medverka i 
organisationens verksamhet och intressenterna är i sin tur beroende av företaget för att få sina 
behov uppfyllda. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 73)  

   

För att förstå det samspel som företaget och dess intressenter har är det nödvändigt att förstå 
vad utbytesrelationerna går ut på. Det är viktigt att förstå på vilket sätt intressenterna bidrar 
till företaget och vilka krav de har på belöning för att de ska vara villiga att fortsätta bidra. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) Ett företag och dess intressenter kan illustreras på följande 
sätt; 

 

  Figur 3. 
Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74.  
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Ägarna bidrar till verksamheten genom kapitaltillförsel och löper därmed risk att förlora det 
kapitalet. Därför önskar de att företaget ska gå med vinst och ställer krav på att kapitalet 
förvaltas och utvecklas väl. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Långivare har också en bidragande roll till företaget, precis som ägare erbjuder långivare 
möjlighet att förse företaget med kapital för att driva verksamheten. Som kompensation 
kräver långivarna ränta på pengarna och att företaget sköter amorteringen enligt 
överenskommelsen. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Företagsledningen bidrar med sin arbetsinsats och vill självklart ha en god lön för denna 
insats, men samtidigt kan känslan av att leda ett företags verksamhet upplevas som en 
belöning i sig. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Ett företag kan vara med i olika intresseorganisationer som till exempel arbetsgivar- och 
branschorganisationer. Organisationerna fungerar som en drivande kraft för dess medlemmars 
intressen. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Ett företags anställda bidrar med sitt arbete och för den erlagda insatsen vill de ha ersättning i 
form av godtagbar lön. Arbetet ska vara tillfredställande genom god arbetsmiljö, trygghet i 
arbetet, jämn sysselsättning i arbetsuppgifterna samt ge möjlighet till personlig utveckling. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Kunderna är en av de viktigaste intressentgrupperna för företagen. Om förtaget inte har några 
kunder finns det ingen som efterfrågar företagets varor/tjänster. Genom att köpa och betala för 
de varor/tjänster som företaget erbjuder, bidrar kunderna till företaget fortlevnad. De kräver 
att varorna/tjänsterna har en bra kvalité till rimliga priser. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

  

Leverantörer är den intressegrupp som förser företaget med varor och tjänster, och ställer då 
krav på att företaget är pålitligt och en god betalare. Leverantörers tillgångar på olika slags 
varor påverkar ställningstagandet gentemot ett företag. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

 

Staten och kommun är bidragande faktorer genom samhällsservice som utbildning, bostäder, 
kommunikationer med mera. Staten och kommun kan även i vissa fall bidra till finansiering 
av olika slag som till exempel bidrag. Som motprestation kräver staten och kommunen att 
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företagen betalar skatt för sina vinster för att samhället ska kunna hålla jämn sysselsättning. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75) 

 

Opinionsbildande grupper kan till exempel vara olika miljörörelser, som jobbar för att främja 
miljön. Det kan bland annat röra sig om företagets avfallsutsläpp eller utnyttjande av 
miljöfarligt material. Varor ska tillverkas på ett sätt som minimerar påverkan på miljön, vilket 
är allt viktigare för allt fler kunder.  (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75) 
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4. Empiri 
 

I empiriavsnittet presenteras det insamlade materialet från den kvalitativa undersökningen. 
Undersökningen är genomförd med personliga intervjuer med fyra kvalificerade revisorer. De 
frågor som har ställts till samtliga revisorer finns i bilaga 1. Endast respondenternas svar 
och åsikter presenteras i avsnittet.  

 

4.1 Lars Kjellström1, KPMG 
 

Augusti och september är de månader under året då det planeras vad som ska granskas och 
frågeställningar som ställs är bland annat: Vad kom vi fram till och vad var problemet under 
förra året? Områden som berörs vid frågeställningarna är kundfordringar, inventarier och 
aktieandelar som är de knepigaste problemen i revisionsprocessen.  

 

Eftersom kravet idag för revision är att det ska ske av en oberoende revisor kan en eventuell 
slopad revisionsplikt leda till utökade tjänster hos en revisionsbyrå. Revisionsbyråerna kan då 
hjälpa till med den ekonomiska administrationen som de inte kan idag då de har uppdraget för 
granskningen. Slopad revisionsplikt innebär att plikten för att en oberoende kvalificerad 
revisor granskar redovisningen försvinner. Fördelen för redovisningsbyråer blir då att de 
själva kan granska ett företags redovisning. Det utökar då redovisningsbyråernas tjänster.  

 

Ett argument som Kjellström framhåller är att en slopad revisionsplikt för vilande företag 
innebär en kostnadsbesparing. Även för aktieägare skulle en slopad revisionsplikt innebära att 
kostnaden för revisionen försvinner. Det gynnar små aktiebolag som då får ett bättre resultat. 
Ett bättre resultat hos företag ligger även i kreditgivarnas intresse. För Skatteverket och övriga 
intressenter som leverantörer, personal och kunder ser Kjellström inga fördelar vid slopad 
revisionsplikt.  

 

Enligt Kjellströms mening skulle en slopad revisionsplikt innebära en del nackdelar. Då 
revision är en granskning betyder det att om plikten försvinner lär Skatteverket utöva hårdare 
kontroller eller acceptera minskade skatteintäkter. Väljer Skatteverket hårdare kontroller 

                                                 
1 Lars Kjellström. Auktoriserad Revisor. KPMG. Eskilstuna. 2008-04-11. 
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betyder det att de måste öka antalet anställda vilket i sin tur betyder att kostnaden för en 
revision flyttas från små aktiebolag till skattebetalare.  

 

En revision är ett intyg på att ett företags ekonomiska situation stämmer. Vid en slopad 
revisionsplikt betyder det att kreditgivarna måste säkerställa sig på ett annat sätt. De kan då 
komma att öka räntan för belåning eller kräva en revision från små aktiebolag. På samma sätt 
som kreditgivarna, har aktieägare som inte är aktiva i företaget och andra övriga intressenter 
intresse i revisionen för att se över den ekonomiska situationen.  

 

Hur en slopad revisionsplikt skulle påverka revisionsbyråer beror på hur lagstiftningen 
utformas. Denna kan komma att utformas till att revision aktivt väljs till eller aktivt väljs bort. 
Revisionsbyråer vars tjänster är att utföra revision kommer säkert att få minskat arbeta. Finns 
det inget krav på revisionsberättelse betyder det att ingen granskning behöver göras, vilket i 
sin tur leder till minskat arbete. Kjellström anser inte att fördelarna med slopad revisionsplikt 
skulle väga upp nackdelarna.  

 

Något annat som Kjellström nämner är att det finns andra alternativ för att minska kostnaden 
för revision. Väljs handelsbolag som bolagsform undkommer företagen revisionsplikten och 
därmed även kostnaderna för revision. Företagen vill ha aktiebolag som bolagsform, men är 
inte villiga att betala kostnaden som ett aktiebolag medför. 

 

 

4.2 Sten Andersson2, Ernst & Young 
 

Andersson ser inget problem i revisionsprocessen, men anser att det redan från början borde 
skiljas mellan stora och små företag. 

 

De fördelar som Andersson nämner är att revisionsbyråer kan börja sälja andra tjänster då de 
inte längre behöver vara oberoende för att sköta revideringen. Vissa kommer att välja 
revisionsbyråer framför redovisningsbyråer då de har högre kunskaper. För 
redovisningsbyråer innebör det mer att göra men att de inte får de fördelar som det är tänkt. 

                                                 
2 Sten Andersson. Godkänd Revisor. Ernst & Young. Eskilstuna. 2008-05-06. 
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För aktieägare gör det skillnad om det är en eller flera ägare. Är de flera ägare är det bra med 
en revision för att få en inblick i bolaget och försäkra sig om kvaliteten i rapporterna. En 
ensam ägare brukar däremot ha större kontroll och kan då dra nytta av en slopad revisionsplikt 
genom att spara in på revisionskostnaderna. Ett vilande bolag skulle absolut dra fördel av att 
slippa revisionskostnader men revisionen kostar inte lika mycket för ett vilande bolag som för 
ett aktivt bolag, kostnadsbesparingen blir då väldigt liten. När det kommer till Skatteverket, 
kreditgivare och andra övriga intressenter som leverantörer, personal och kunder ser 
Andersson inga fördelar med en slopad revisionsplikt. 

 

En slopad revisionsplikt skulle medföra en del nackdelar. För Skatteverkets del skulle det 
inkomma fler och fler fel, både avsiktliga och oavsiktliga. De avsiktliga felen kan till exempel 
vara att privata kostnader förs in i företagets bokföring. 

 

När det kommer till kreditgivarna kommer bankerna att kräva revision för att ge ut lån eller 
helt enkelt kräva högre ränta på lånet om bolaget inte är reviderat. Vid en slopad 
revisionsplikt kommer revisionsuppdragen för revisionsbyråer att minska. Även för 
redovisningsbyråer kan uppdragen minska då revisionsbyråer kan ta en del uppdrag. 
Andersson tror inte det kommer att bli någon konkurrens mellan de sist nämnda parterna när 
det gäller priser, men däremot kommer de att finnas en konkurrens på kvalitet. 

 

Skulle aktieägarna välja bort revision får de ingen kvalitetssäkrad redovisning. Om 
revisionsplikt skulle slopas råkar fler parter ut för större risker. Leverantörer riskerar att åka 
på kreditförluster. Personal riskerar att ta fel beslut när de granskar en årsredovisning med 
felaktiga uppgifter. Kunderna riskerar att inte få sina varor levererade. 

 

En annan myndighet som kan komma att påverkas är Bolagsverket. De kommer att få in 
årsredovisningar som inte är granskade. Med tanke på hur mycket revisorer behöver begära 
ändring på i årsredovisningar som kommer från redovisningsbyråer kommer Bolagsverket att 
få en stor arbetsbelastning med att kontrollera formalia i de inkommande årsredovisningarna. 
Fördelarna med slopad revisionsplikt skulle utan tvekan inte väga upp nackdelarna enligt 
Andersson. 
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4.3 Repondent X3, Deloitte 
 

X anser att det inte finns några problem i revisionsprocessen, men lagstiftningen kring 
revision och revisorsstandarder som kommer ut riktar sig mestadels till större företag och de 
kanske inte är riktigt applicerbara på mindre företag. Effektiviteten skulle öka om lagstiftning 
och revisionsstandarder inte styrde revisorer.  

 

Med en slopad revisionsplikt kan X se en del fördelar. Fördelen för revisionsbyråer är att 
revision blir en beställd vara istället för att bli påtvingad av lagstiftningen. Revision blir 
istället efterfrågestyrd och då kan en diskussion föras om vad som ska fokuseras på i 
granskningen. Nu styrs revisorer av revisionsstandarder. Ibland granskas även onödiga delar, 
men vid slopad revisionsplikt kan fokus läggas på de viktiga delarna. Till exempel kan en 
överenskommelse mötas om att endast granska ett varulager. Istället för de fem timmar som 
brukar läggas på granskning av varulager läggs istället 25 timmar.  Revisionsbyråer kan dra 
nytta av att de har högre standard än redovisningsbyråer. Redovisningsbyråer kommer 
säkerligen dra nytta av slopad revisionsplikt de också då alla mindre företag kan gå till en 
redovisningsbyrå istället för revisionsbyrå.  

 

X ser inga andra fördelar för andra berörda parter som Skatteverket, kreditgivare, 
leverantörer, personal och kunder. Även för aktieägare anser X att det inte finns några 
fördelar eftersom den kostnad som är tänkt att de ska bespara är blygsam. Kortsiktigt är det en 
fördel i kostnadsbesparingen, men långsiktigt är det ingen samhällsnytta i det. 

 

De nackdelar som X ser påverkar alla berörda parter. Skattebetalare kan delas in i två 
kategorier, medvetna och omedvetna skattefuskare. Kvaliteten på rapporterna kommer att bli 
betydligt sämre och då får Skatteverket möta det genom att kanske sätta sig ner och sköta 
granskningen själva. Skatteintäkter kommer att minska och för att de inte ska göra det måste 
deras granskning öka. De måste tillsätta mer resurser helt enkelt. 

 

Kvalitet på rapporter är nödvändigt för kreditgivare för att de ska låna ut pengar och de lär 
inte göra det utan någon revision. Skulle banken själv göra denna revision uppstår jäv 
problematik. Dessutom skulle en sådan granskning behöva tas betalt för.  

 

                                                 
3 Respondent X. Auktoriserad Revisor. Deloitte. Stockholm. 2008-05-07. 
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Nackdelen för revisionsbyråer kommer att bli att de får fler konkurrenter. 
Konkurrenssituationen blir annorlunda och nedsättning av priser för tjänster kommer säkert 
behöva göras. Det kommer att dyka upp olika slags intyg, bland annat från 
redovisningsbyråer. För redovisningsbyråer kommer konkurrensen från revisionsbyråer. 
Revisionsbyråer kommer nog att sno en del av redovisningsbyråernas arbetsuppgifter. 
Redovisningsbyråer kommer förmodligen att nedvärdera sina tjänster genom nedsättning av 
priser. Ibland förstår redovisningsbyråer inte skillnaden mellan revisionsbyråer och 
redovisningsbyråer. De förstår inte skillnaden mellan bokslut och årsredovisning samt ett 
reviderat sådant. 

 

Finns det flera aktieägare har de som inte är aktiva samma intresse som kreditgivare. De har 
ett behov av en revision. Det är olyckligt om förvaltningsrevisionen plockas bort eftersom den 
granskar styrelsen och den verkställande direktören, vilket kan vara av intresse att ta del av 
för samtliga aktieägare.  

 

Idag gör leverantörer kreditprövning. Är företaget inte reviderat finns det alltid en osäkerhet. 
Frågan är om Upplysningscentralen kommer att ta in oreviderade bolag överhuvudtaget. 
Personalen kan bli tveksam till att börja jobba i bolag om årsredovisningen har en massa 
anmärkningar. De söker sig helt enkelt till de bolag som har ordning och reda. 

 

En slopad revisionsplikt har att göra med en harmonisering med övriga EU, samtidigt som det 
vill underlättas för små aktiebolag. Det finns annat att göra, som till exempel ändra 
lagstiftningen. Det finns inte en chans för ett företag att hantera en lagstiftning om de inte har 
en utbildning för sådant. Företagen blir tvungen att ta hjälp av en kunnig i området. Det 
viktiga är att känna en trygghet i att saker görs på rätt sätt utan att behöva en massa konsulter 
som hjälper till. Oavsett om felen har skett medvetet eller omedvetet kan en bestraffning ske, 
det trots att misstagen kan åtgärdas i efterhand. Att rekommendera är en förenklad lagstiftning 
eller ändrad bolagsform i form av någon mellanform av aktiebolag som är mer lätthanterlig. X 
ser inte att fördelarna skulle väga upp nackdelarna vid en eventuell slopad revisionsplikt. 

 

 

 



 

24 

 

4.4 Åke Landén4, Landén Revision HB 
 

Landén ser en del problem i revisionsprocessen idag då revisionen är lagstadgad. De problem 
som kan uppstå är att revisionsbyråer blir begränsade i sin roll då de inte kan föra en dialog 
och rådgivning i en bred utsträckning. Redovisningsbyråer vars tjänster även inkluderar 
rådgivning kan ofta hamna i en jävsituation då rådgivningen och dialogen kan ske i sådan 
omfattning att de fattar besluten åt aktiebolagen, vilket inte får göras. 

 

Med slopad revisionsplikt kan Landén se en del fördelar för vissa parter. De fördelar som 
nämns är att istället för en påtvingad revision kan små aktiebolag frivilligt välja revisor. 
Revision blir då marknadsstyrd. Då finns det större möjlighet att små aktiebolag ser värdet i 
revision, något som de inte ser idag med den tvingade revisionen. Risken finns att många 
företag ser fördelen i att slippa kostnaden för revision, men att de efter cirka två år inser att de 
bland annat inte kan få några krediter. Skulle de då beställa en revision blir kostnaden för 
revisionen betydligt högre, då även de tidigare åren måste revideras. 

 

Aktiebolag har idag inte en direkt kontakt med revisorn utan den kontakten går genom en 
mellanhand. Det gör att aktiebolag inte blir medvetna om de fel som sker i redovisningen. 
Genom en frivillig revision kan revisorer föra en dialog med företagen och upplysa om vilka 
problem som finns i företagets redovisning. De kan även då sköta den tekniska bearbetningen 
som Landén tycker att de bör kunna göra.  

 

Det kan komma att bli större efterfrågan på redovisningsbyråer om företag skulle jaga priser 
då revisionsbyråer inte kommer att konkurrera när det gäller priser. Det skulle medföra att 
aktiebolag/aktieägare gör en kostnadsbesparing. 

Vad gäller Skatteverket, kreditgivare och andra övriga intressenter ser Landén inga fördelar 
med en slopad revisionsplikt, men däremot kan advokater dra en fördel av det.  Genom att allt 
fler företag kommer att hamna i kläm med rättvisan om revisionsplikt slopas, kommer juridisk 
expertis krävs.   

 

När det kommer till nackdelar med en slopad revisionsplikt ser Landén nackdelar för alla 
inblandade parter. Skatteverket kommer att behöva införa hårdare granskningar. Idag måste 
en oren revisionsberättelse skickas till Skatteverket. Det kommer inte att behövas om 

                                                 
4 Åke Landén. Godkänd Revisor. Landén Revision HB. Eskilstuna. 2008-05-09. 
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revisionsplikt slopas. För att kunna hantera den situationen behöver Skatteverket anställa mer 
folk. Kostnaden kommer då att gå från små aktiebolag till skattebetalare. Landén tror att 
Skatteverket kommer att ha en upplysning i deklarationen för att veta vem det är som har 
upprättat deklarationen. Den upplysningen kommer att finns för att kontrollera kvaliteten på 
rapporterna. Från Skatteverkets sida kommer det förmodligen att göras oanmälda kontroller. 

 

För kreditgivare kan en osäkerhet uppstå. Den information kreditgivare behöver om företag 
kommer att inhämtas från Upplysningscentralen, vilka bygger sina bedömningar på 
revisionsberättelser. Slopas revisionsplikten försvinner då den säkerheten och då måste ett 
nytt system byggas upp. Upplysningscentralen kommer då att uppge om företagens rapporter 
är reviderade eller inte. Om ett företag vill ha en kredit kan det bli att kreditgivare kommer att 
kräva en frivillig revision, skulle små aktiebolag välja att inte ha revision kan kreditgivare 
också komma att kräva högre säkerheter, räntor och kostnader än vad en revision skulle ha 
kostat. Ett annat krav kan även vara att amorteringstiden kan bli kortare, vilket medför 
kostnader genom ökad inkomstskatt.  

 

När det kommer till revisionsbyråer kan en slopad revisionsplikt innebära förändringar. 
Omsättningen kan minska de närmaste åren och då är det de byråer som inte jobbar nära 
aktiebolag som kommer att förlora en hel del. Även de större byråerna kommer att påverkas 
av det, men då de har stort kapital kommer de att köpa upp redovisningsbyråer. De små 
revisionsbyråerna som bara jobbat enligt lagen, det vill säga de byråer som existerar eftersom 
det finns plikt för revision, kommer antagligen inte att klara sig. På grund av jäv har de inte 
kunnat gå in djupare i redovisningen. Det medför nog att många av de små revisionsbyråerna 
kommer att försvinna. 

 

Den hjälp som revisorer bistår redovisningskonsulterna idag kan komma att minskas. Idag får 
redovisningskonsulterna information från revisorer, men om revisionsplikt slopas kommer 
inte revisorer vara lika behjälpande. Revisorer kommer nog att ta över 
redovisningskonsulternas arbete. Redovisningskonsulterna kommer då att behöva söka 
information på annat håll och troligtvis att söka en utbildning, något de inte har idag. Det 
skulle inte gynna redovisningsbyråerna om företag skulle välja kvalité framför pris, då 
revisorer har en kvalitetskontroll vart femte år. 

 

Som nämnts tidigare av Landén tros det inte medföra någon nackdel för fåmans aktieägare, 
men skulle företagen få en anmärkning av Upplysningscentralen eller Skatteverket på grund 
av redovisningsfel kommer företagen inse att situationen blir svårhanterlig om de ska börja 
lösa problemet direkt med dem nämna parterna. 
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Vid en slopad revisionsplikt kommer inte leverantörer att kunna söka upplysning om små 
aktiebolag och personal kommer inte att kunna få bekräftelse om att aktiebolaget har drivits 
enligt lag. Företagens kunder lär resonera på samma sätt. 

 

Slopad revisionsplikt kommer att innebära många förändringar och företagen kommer inte att 
ha någon möjlighet att hålla efter ändringarna. Idag är det revisorn som har det fulla ansvaret 
för ett företag, men slopas revisionsplikten försvinner även förvaltningsrevisionen. Ingen 
oberoende part kommer att kunna lämna yttranden om styrelsens ansvarsfrihet. 
Ansvarsfriheten kan ges av bolagsstämman utan yttranden från revisorer, vilket kan leda till 
att det kan ske hur som helst. 
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5. Analys 
 

I analysavsnittet diskuteras och analyseras den insamlade och sammanställda empirin. Olika 
intressenternas för- och nackdelar presenteras. Frågeställningarna i undersökningen 
diskuteras löpande och det analyseras med kopplingar till Intressentmodellen. 

 

Utgångspunkten i analysen är att lyfta fram för- respektive nackdelar med en eventuell slopad 
revisionsplikt. Intressentmodellen visar hur ett företag är kopplade till olika intressenter, 
vilket betyder att ett företags beslut kan komma att påverka dess intressenter på ett 
fördelaktigt eller mindre fördelaktigt sätt. 

  

Skatteverket 

Skatteverket är en myndighet vars förhållande till företag är att få in de skattepliktiga 
beloppen. Genom en revision vet de att rapporterna är granskade av en kvalificerad revisor 
som antingen har styrkt eller avstyrk de. 

Respondenterna anser inte att Skatteverket kan dra några fördelar av en slopad revisionsplikt 
då det innebär att en granskning som små aktiebolag betalar idag försvinner. Det kan medföra 
att skatteintäkterna minskar eftersom fler avsiktliga såsom oavsiktliga fel kan uppstå i 
redovisningen då Skatteverket inte har någon granskning att utgå ifrån. 

 

Respondenternas anseende om att det inte finns fördelar för Skatteverket vid en eventuell 
slopad revisionsplikt kan dras som parallell med Intressentmodellens anseende om företagets 
förhållande till staten. Intressentmodellen menar att staten får in sina intäkter via Skatteverket. 
Om inte företag betalar in sin andel kan staten inte stå för samhällsservice som utbildning, 
bostäder, kommunikationer med mera. 

 

Konsekvensen av slopad revisionsplikt blir då att Skatteverket får införa en ny form av 
granskning på de små aktiebolagens rapporter för att säkerställa att skatt betalas enligt 
skyldighet. För att slippa gå miste om skatteintäkter behöver Skatteverket anställa mer 
personal. Ett ökat antal anställda skulle innebära ökade kostnader för Skatteverket. Ökade 
kostnader för skatteverket innebär ökade kostnader för samhället, vilket betyder att en slopad 
revisionsplikt skulle betyda en överförd kostnad från företagen till samhället.  
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Kreditgivare 

Intressent modellen lyfter fram förhållandet mellan företag och kreditgivare. Förhållandet 
beskrivs enligt den att långivarna erbjuder möjlighet att förse företag med kapital för att driva 
dess verksamhet. Företagen ska som kompensation sköta amorteringen enligt 
överenskommelse och betala ränta på det belånade kapitalet.  

 

Enligt respondenterna finns det en fördel med slopad revisionsplikt för kreditgivare. Genom 
att de små aktiebolagens resultat ökar i samband med att de slipper revisionskostnaden finns 
det större möjlighet att bli beviljad lån av kreditgivare. Ökad utlåning av kapital medför ökade 
ränteintäkter för kreditgivare.  Det här anseendet bestyrks av Intressentmodellen. Företagens 
kompensation för utlåningen är att företagen betalar amorteringen enligt överenskommelse 
och den påförda räntan. Nackdelen för kreditgivare är att de får mindre pålitliga underlag att 
grunda sina beslut på. 

 

Revisionsbyråer 

Respondenterna lyfter fram två fördelar med slopad revisionsplikt. Revisionsbyråer kommer 
att börja sälja fler tjänster, något som de idag är begränsade till eftersom de ska vara 
oberoende granskare. En annan fördel som lyfts fram är att en slopad revisionsplikt innebär att 
plikten försvinner och frivilligheten införs. Respondenterna anser att det är positivt, eftersom 
företagen ställs då inför valet att välja till eller välja bort revision. Vid ett bortval av revision 
kommer små aktiebolag troligtvis att ställas inför svårigheter som i senare skede gör att de 
kommer vilja välja till revision. Det i sin tur leder till att små aktiebolag kommer att börja inse 
värdet av revision. 

 

Kommunikationen mellan revisionsbyråer och små aktiebolag kommer att öka om 
revisionsplikten slopas, då revisorer inte behöver vara oberoende och lättare kan samråda med 
de små aktiebolagen.  

 

Revisionsbyråers påverkan vid en eventuell slopad revisionsplikt är olika. Kapitalstarka 
revisionsbyråer kommer antagligen att köpa upp små redovisningsbyråer för att snabbt kunna 
anpassa sig till förändringen. Kapitalsvaga revisionsbyråer som inte har en bra 
kommunikation med de små aktiebolagen kan behöva stänga igen sin verksamhet, till skillnad 
från de revisionsbyråer som har god relation till deras klienter.  

 

Uppdragen för revisorer kommer att minska de första åren, dock tros det öka efter att de små 
aktiebolagen inser värdet i revision.  Generellt kan slopad revisionsplikt innebära minskad 
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efterfråga av revision, vilket leder till minskat arbete för revisionsbyråer. Den minskade 
efterfrågan av revision kan komma att tvinga revisionsbyråer att utöka utbudet av 
administrativa tjänster, som redovisningsbyråer erbjuder. Handlingen styrks av 
Intressentmodellen som beskriver att företagens viktigaste intressentgrupp är kunderna och 
därför kan revisionsbyråerna tvingas anpassa tjänsterna utifrån kundernas efterfrågan. 

 

Redovisningsbyråerna 

Redovisningsbyråer kan dra fördel av en slopad revisionsplikt eftersom de inte är tvungna att 
anlita en revisionsbyrå för att granska deras utförda redovisning. Men en slopad revisionsplikt 
kan även innebära stor konkurrens. Om revisionsuppdragen minskar och revisionsbyråer 
väljer att erbjuda administrativa tjänster kan det leda till att redovisningsbyråer kan mista 
klienter. Det i sin tur kommer leda till att de behöver konkurrera i pris då revisionsbyråerna 
har auktoritet. Antagandet kan styrkas av Intressentmodellen som nämner att kunder kräver 
god kvalité till rimliga priser, vilket revisionsbyråerna kommer att uppfylla genom den goda 
kvaliteten på deras tjänster. 

 

Aktieägare 

Aktieägarna kan dra fördel av en slopad revisionsplikt genom besparing av revisionskostnad 
vilket ökar deras resultat. Men det betyder att aktieägare inte får en kvalitetssäkrad 
redovisning.  Vid slopad revisionsplikt försvinner även plikten för förvaltningsrevision. Det 
betyder att ingen granskar styrelse eller verkställande direktör. Det kan ligga i aktieägarnas 
intresse att veta att styrelse och verkställande direktör förvaltat företagets kapital på ett 
korrekt sätt.   

 

En annan nackdel som små aktiebolag kommer att möta på är kreditgivares krav. Ett kriterium 
för att företag ska kunna få kredit är att de måste försäkra kreditgivarna om att de kan betala 
amorteringen och den påförda räntan enligt överenskommelse. Det styrks av 
Intressentmodellen som lyfter fram förhållandet mellan låntagare och kreditgivare. Ett sådant 
säkerställande får kreditgivarna genom att företagets redovisning genomgått en revision. Är 
företagen inte reviderade kan kreditgivare tvingas höja räntan, öka säkerheten eller förkorta 
amorteringstiden. 
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Övriga intressenter 

En slopad revision kan betyda att leverantörer i framtiden inte vill ge krediter till företag som 
inte är reviderade. Risk finns för kreditförluster då de inte har säkerställda rapporter från 
företag. Kunder kan bli tveksamma till att handla med de företag som inte har en ordentlig 
redovisning. Precis som leverantörer har kunder ett intresse av att veta vem de utbyter tjänster 
med och hur seriöst det företaget är. De anställda kan fatta fel beslut när de grundar besluten 
på felaktiga rapporter från de oreviderade företagen. Det kan också vara att personal tackar ja 
till en tjänst hos ett oseriöst företag. 

 

Upplysningscentralen kan tvingas att omorganisera sig och ändra på granskningsrutinerna. En 
sådan förändring kommer att ge ökade kostnader för Upplysningscentralen, som kan komma 
att kvittas genom höjda avgifter för kreditupplysning. Advokater kan dra fördel av slopad 
revisionsplikt då felen i rapporter kommer att öka och de små aktiebolagen kan komma att 
hämta i kläm med rättvisan. 
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6. Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet kommer analysen av undersökningen mynna ut i en slutsats som 
svarar på uppsatsens frågeställningar. Slutligen ges förslag på vidare studier. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka revisorers syn på vilka för- och nackdelar som kan 
uppkomma med en slopad revisionsplikt, samt om fördelarna väger upp nackdelarna. 

 

6.1 Slutsats 
 

Förtroendet för aktiebolag kan komma att tappa i värde om inte ett krav på revision finns, 
såvida granskningen inte utförs av annan part än revisorer. Åsikterna mellan revisorerna är i 
likartade. Det finns fler nackdelar än fördelar enligt dem. I det stora hela är den största 
gemensamma fördelen som revisorer kan se är att de inte behöver vara oberoende av 
företagen som är deras klienter. De kan istället utföra fler uppdrag åt klienterna och lättare 
samråda med de utan att behöva oroa sig för att en jävsituation ska uppstå. 

 

Den största gemensamma nackdelen som revisorerna anser kommer att uppstå är att 
kostnaden kommer förflyttas från en part till andra parter. Om företagen gör en 
kostnadsbesparing genom att inte revidera sina rapporter, kommer närmare granskningar på 
deras företag att ske av andra parter. Det innebär större kostnader från oväntade håll. Högre 
kontroller kommer att ske av till exempel Skatteverket, vilket kommer att tas ut i form av 
högre skatter för skattebetalare. 

 

Enligt revisorer väger fördelarna inte upp nackdelarna, men där kan åsikterna skilja sig åt 
beroende på vilken relation revisorerna har till sina klienter. De revisorer som följt lagen och 
behållit sin oberoende ställning till de små aktiebolagen har ingen nära relation till de, därför 
verkar en rädsla att mista klienterna att uppstå. Det kommer främst att ske hos de större 
revisionsbyråerna då de har fler mellanhänder än mindre revisionsbyråer, som istället har en 
lite närmre relation till klienterna. Gränsen för rådgivning och beslut är hårfin, jävsituationen 
kan lätt uppstå. De större revisionsbyråerna verkar ha lättare för att avgränsa sig från jäv. Men 
samtidigt har stora revisionsbyråer en större möjlighet att köpa upp redovisningsbyråer för att 
kunna erbjuda klienterna fler tjänster. Det gör att de inte förlorar mycket i omsättning. Små 
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revisionsbyråer löper stor risk att inte överleva förändringen som en slopning av revisionsplikt 
kommer att innebära. 

 

Intressentmodellen visar hur olika parter har ett samband. En förändrig hos ett företag 
påverkar nästan alla parter som den har ett samspel med. En förändrig hos en part har en viss 
påverkan på en annan part. Intressentmodellen presenterades för att lättare visa hur slopad 
revisionsplikt hos små aktiebolag kan även generera till att en förändring sker hos 
motparterna. Undersökningen har visat att en slopad revisionsplikt innebär en förändring hos 
de små aktiebolagen men att den förändringen reflekterar sig mot alla parter som de har ett 
samspel med. Anledningen är för att de är i en beroendeställning till varandra. Förslaget om 
slopad revisionsplikt är för att gynna små aktiebolag, men revision är det som används av de 
parter som samspelar med små aktiebolag. En slopad revisionsplikt skulle till mestadels gynna 
de små aktiebolagen men det innebär samtidigt problem i samspelet med andra parter.  

 

 

6.2 Förslag till vidare studier 
 

- Vad är skillnaden mellan fullständig revision och ett intyg från en 
redovisningskonsult, räcker det med ett intyg från en redovisningskonsult? 

- Har länder som slopat revisionsplikten jämförbara bolag med Sveriges aktiebolag? Är 
det en ny bolagsform som egentligen bör införas istället för att ändra lagstiftningen för 
aktiebolag? Är bolagsformerna i övriga länder jämförbara Sverige för att se om deras 
konsekvenser kan vara något att utgå ifrån i Sverige? 

- Hur har det utvecklat sig i de länder där revisionsplikten har slopats? 

- Hur ser små aktiebolag på slopad revisionsplikt? 

- Förändringar kan innebära kostnader. Är skattebetalare redo att stå för kostnaderna 
som förändringarna ger upphov till? 
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Bilaga 1 
 

Intervju frågor: 

  

1. Hur ser revisionsprocessen ut i aktiebolag idag? 
- Finns det problem i processen, om ja, i sådana fall vad för sorts problem? 

 

2. Vad är fördelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader tror du, 
avseende följande parter; 
- Skatteverket 
- Kreditgivare 
- Revisionsbyråer 
- Redovisningsbyråer 
- Aktieägare 
- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder 

 

3. Vad är nackdelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader tror du, 
avseende följande parter; 
- Skatteverket 
- Kreditgivare 
- Revisionsbyråer 
- Redovisningsbyråer 
- Aktieägare 
- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder 

 

4. Finns det andra fördelar med slopad revisionsplikt? 

 

5. Finns det andra nackdelar med slopad revisionsplikt? 

 

6. Anser du att fördelarna väger upp nackdelarna avseende slopad revisionsplikt?  

 



 

II 

 

Bilaga 2 
 

2008-04-11 

Intervju med Lars Kjellström, 60, auktoriserad revisor från KPMG. 

 

Lars har jobbat för KPMG i 33 år. Han är delägare i företaget och sitter på kontor i både 
Stockholm och Västerås. Han föreläser även på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och 
Västerås. 

 

1. Hur ser revisionsprocessen ut i aktiebolag idag? 

- Finns det problem i processen, om ja, i sådana fall vad för sorts problem? 

 

De knepigaste problemen som uppkommer under revisionsprocessen är de obetalda 
kundfodringarna.  Augusti och september är de månader under året då vad som ska granskas 
planeras. De frågeställningar som ställs är: Vad kom vi fram till och vad var problemet under 
förra året? Områdena som berörs vid frågeställningarna är kundfodringar, inventarier och 
aktieandelar som är de knepigaste problemen under revisionsprocessen. 

 

 

2. Vad är fördelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Inga fördelar. 

 

- Kreditgivare – Som kreditgivare är intresset att se företagets resultat och vid en 
slopad revisionsplikt försvinner kostnaden för revision vilket ökar resultatet. 

 

- Revisionsbyråer – Revisionsbyråer kan endast ta emot kunder för att genomgå 
revision, dock kan de ta emot kunder för att genomföra bokföringen men granskningen 
måste ske hos en annan revisionsbyrå. Detta eftersom kravet för revision är att det ska 
ske av en oberoende part. Revisionsbyråerna kan vid en eventuell slopad 



 

III 

 

revisionsplikt utöka sina tjänster till att hjälpa företagen med den ekonomiska 
administrationen som de idag inte kan då de har uppdraget för granskningen. 

 

- Redovisningsbyråer – Vid en slopad plikt för revision, det vill säga plikten för att en 
oberoende kvalificerad revisor måste granska redovisning försvinner, betyder detta att 
företagen kan låta redovisningsbyråerna sköta redovisningen såsom granskningen. 
Det ökar redovisningsbyråernas tjänster vilket är en fördel.  

 

- Aktieägare – Om kostnaden för revision försvinner så ökar detta företagets resultat, 
vilket gynnar aktieägarna som får ett bättre resultat. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder - Inga fördelar. 

 

 

3. Vad är nackdelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Revision är en granskning och om plikten försvinner betyder detta att 
Skatteverket antingen utövar hårdare kontroller eller acceptera minskade 
skatteintäkter. Väljer Skatteverket att utöva hårdare kontroller, betyder detta att de 
måste öka anställningen vilket i sin tur betyder att företagens kostnad för revision 
flyttas över till skattebetalarna. 

 

- Kreditgivare – Revisionsberättelsen är intyg på att företagets ekonomiska situation 
stämmer, men vid en slopad revisionsplikt betyder detta att de måste säkerställa sig på 
ett annat sätt. De kan komma att öka räntan för belåning eller påfordra företaget att 
revision ska ske. 

 

- Revisionsbyråer – Revisionsbyråerna vars tjänster är att bland annat utföra revision 
kommer säkert att få minskat arbete vid en slopad revisionsplikt. Då inget krav på 
revisionsberättelse kommer att finnas betyder det att ingen granskning behövs, vilket i 
sin tur leder till inget arbete. 
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- Redovisningsbyråer – Slopad revisionsplikt kan komma att påverka 
revisionsbyråerna, beroende på hur beslutet kan komma att formuleras. Det kan 
antingen bli att man aktivt väljer till revisionsplikt eller aktivt väljer bort 
revisionsplikt.  Slopad revisionsplikt kan komma att betyda nackdelar för 
redovisningsbyråerna då revisionsbyråerna kan komma att utöka sina administrativa 
tjänster.   

 

- Aktieägare – Det är en nackdel att slopa revisionsplikten om företaget inte är 
ägarledd då aktieägare som inte är aktiva har samma intresse av revisionen som 
kreditgivare och andra intressenter. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder – Inga andra 
nackdelar. 

 

 

4. Finns det andra fördelar med slopad revisionsplikt? 

 

Vilande aktiebolag kommer att dra nytta av slopad revisionsplikt. Företagen slipper 
betala kostnaden för revisionen, dock som tidigare nämnts överlåts denna kostnad till 
samhället. 

Ett argument till att minska kostnaden för revision kan komma att falla då det finns andra 
bolagsformer att välja för att slippa revisionsplikt och dess kostnad. Det kan undvikas 
genom att välja till exempel handelsbolag som bolagsform.  

Företagen vill ha aktiebolag som bolagsform men vill inte betala för den. 

 

 

5. Finns det andra nackdelar med slopad revisionsplikt? 

Inga andra nackdelar. 

 

 

6. Anser du att fördelarna väger upp nackdelarna avseende slopad revisionsplikt?  

Nackdelarna överväger fördelarna om revisionsplikten slopas. 
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Bilaga 3 
 

2008-05-06 

Intervju med Sten Andersson, godkänd revisor från Ernst & Young. 

 

Sten har jobbat inom branschen i 33 år. I sex år har han jobbat för Ernst & Young i 
Eskilstuna, och drev innan dess eget företag i fem år. Han började jobba för Hagström 1975 , 
som ombildades genom fusion till dagens Ernst & Young. 

 

1. Hur ser revisionsprocessen ut i aktiebolag idag? 

- Finns det problem i processen, om ja, i sådana fall vad för sorts problem? 

 

Det finns inga problem i revisionsprocessen i sig, men man borde redan från början 
skilja mellan stora och små företag. 

 

 

2. Vad är fördelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Inga fördelar. 

 

- Kreditgivare – Inga fördelar. 

 

- Revisionsbyråer – Fördelen ligger i att vi kan börja sälja andra tjänster då man inte 
längre behöver vara oberoende av företaget man sköter revideringen för. 

 

- Redovisningsbyråer – De kommer att få mer att göra men jag tror inte att de 
kommer att få de fördelar som det är tänkt. 
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- Aktieägare – Jag tror inte det blir billigare för aktieägarna, men om det är någon 
fördel för deras del så är det i så fall kostnadsbesparingen. Det finns en skillnad på 
om bolaget har en eller flera ägare. Om det är flera ägare så är det bra med revision 
för att få inblick i bolaget och försäkra sig om kvaliteten i rapporterna, men om det 
däremot är en ägare så brukar den ägaren ha större kontroll och då kan dra nytta av 
slopad revisionsplikt. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder - Inga fördelar. 

 

 

3. Vad är nackdelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Fler fel kommer att uppstå, oavsiktliga men även avsiktliga. Exempel 
på avsiktliga fel kan vara att privata kostnader förs in i bokföringen för företaget.  

 

- Kreditgivare – Banker kommer att kräva revision för att ge ut lån, eller helt enkelt 
kräva högre ränta på lånet om bolaget inte är reviderat. 

 

- Revisionsbyråer – Revisionsuppdragen kommer att minska. 

 

- Redovisningsbyråer – Företagen lär nog välja revisionsbyråerna och de sista 
kontrollpersonerna blir då redovisningskonsulterna. Revisionsbyråerna kan komma 
att ta över redovisningsbyråernas uppdrag då revisorer har högre kunskap. Det blir 
ingen konkurrens vad gäller priserna, dock kommer konkurrens på kvalitet att finnas. 

 

- Aktieägare – De får ingen kvalitetssäkrad redovisning. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder – Leverantörer 
riskerar att åka på kreditförluster, personal riskerar att ta fel beslut när de kollar på 
årsredovisning med felaktiga uppgifter och kunder riskerar att inte få sina varor 
levererade. 
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- En annan myndighet som kan komma att påverkas av den slopade revisionsplikten är 
Bolagsverket. De kommer att få in årsredovisningar som inte är granskade, och med 
tanken på hur mycket revisorer behöver begära ändring på i årsredovisningar som 
kommer från redovisningsbyråer, så kommer Bolagsverket att få en stor 
arbetsbelastning att kontrollera formalia i de inkommande årsredovisningarna. 

 

 

4. Finns det andra fördelar med slopad revisionsplikt? 

 

Möjligen att endast vissa delar av företagen ska behöva granskas. Ett företag ska inte 
falla på kostnader 10 000-15 000 kronor. Ett vilande företag får absolut en fördel då de 
slipper kostnaderna för revisionen, men det kostar mindre för ett vilande företag än vad 
det gör för ett aktivt företag så kostnadsbesparingen är väldigt liten. 

 

 

5. Finns det andra nackdelar med slopad revisionsplikt? 

 

Måste finnas massor, men de flesta nackdelarna faller på de ovannämnda parterna. 

 

 

6. Anser du att fördelarna väger upp nackdelarna avseende slopad revisionsplikt?  

 

Nej! 
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Bilaga 4 
 

2008-05-07 

Intervju med Respondent X, 48, auktoriserad revisor från Deloitte. 

 

Respondent X har jobbat för Deloitte i 23 år. Han sitter på olika kontor i Småland och 
tillbringar minst en dag i veckan i Stockholm via jobbet. 

 

1. Hur ser revisionsprocessen ut i aktiebolag idag? 

- Finns det problem i processen, om ja, i sådana fall vad för sorts problem? 

 

Nej, men lagstiftningen kring revision och revisorsstandarder som kommer ut riktar sig 
till större företag i mångt och mycket och de kanske inte är riktigt applicerbara på 
mindre företag. Man skulle kunna vara mer effektiv om man inte var styrd av denna 
lagstiftning och revisorsstandarderna.  

 

 

2. Vad är fördelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Inga fördelar. 

 

- Kreditgivare – Inga fördelar. 

 

- Revisionsbyråer – En viss fördel blir det för revisionsbyråerna, de blir en beställd 
vara istället för att bli påtvingade av lagstiftning.  Revisionen blir istället 
efterfrågestyrd och revisionsbyråer kan dra nytta av att de har högre standard än 
redovisningsbyråer. 
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- Redovisningsbyråer – De kommer säkerligen att dra nytta av slopad revisionsplikt 
då alla mindre bolag kan gå till en redovisningsbyrå istället för revisionsbyrå.  

 

- Aktieägare – Inga fördelar, kostnaderna som det är tänkt att de ska bespara är så 
blygsamma.  

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder - Inga fördelar. 

 

 

3. Vad är nackdelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Man kan dela in skattebetalare i två kategorier, det finns de som 
medvetet vill ”skattefuska” (vilket inte är så jätte många men de lurar oss också, vi 
lyckas inte alltid ringa in dem). Sen finns det de som förlitar sig på att vi kan detta och 
inte vill ha problem med Skattemyndigheten. Frågan är då om de vänder sig till 
mindre utbildade. Det är viktigt att vända sig till rätt personer, till exempel så ska 
man inte lämna en deklaration utan en skattekonsult som tittat på det först. Kvaliteten 
kommer bli betydligt sämre på rapporterna och då får Skatteverket möta detta genom 
att kanske sätta sig ner och sköta granskningen själva. Skatteintäkterna kommer att 
minska, och för att de inte ska göra det så måste deras granskning öka.  De måste 
tillsätta mer resurser helt enkelt. 

 

- Kreditgivare - De behöver låna ut pengar och för att göra det behöver de säkerheter. 
En viss kvalitet på rapporterna är nödvändig och de lär inte låna ut pengar utan 
någon revision. Jäv problematiken uppstår om banken ska göra denna revision själva. 
De kommer också behöva ta betalt för den granskningen i så fall, för man behöver 
lägga ner 100 timmar eller mer. Det finns inga pengar att tjäna för de små 
aktiebolagen. 

 

- Revisionsbyråer – Nackdelen för revisionsbyråerna kommer bli att de får fler 
konkurrenter. Det kommer att dyka upp olika slags intyg, bland annat från 
redovisningsbyråer. Konkurrenssituationen blir helt annorlunda och nedsättning av 
pris för tjänsterna kommer säkert behöva göras.   
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- Redovisningsbyråer – Nackdelen för redovisningsbyråerna är att de kommer börja 
konkurrera med oss, och börjar dem med det så kommer de möta på konkurrenter på 
ett annat sätt. Revisionsbyråer kommer nog sno en del av deras arbetsuppgifter. Vi 
blir i en oberoende ställning och blir då ett hot. De kommer förmodligen att 
nedvärdera sina tjänster genom nedsättning av priser. Det är också tyvärr lite så att 
redovisningsbyråer inte förstår vad som är skillnad mellan redovisningsbyrå och 
revisionsbyrå. De förstår inte skillnad mellan bokslut och årsredovisning samt ett 
reviderad sådant. 

 

- Aktieägare – Finns de flera aktieägare så har de som inte är aktiva ägare samma 
intresse som kreditgivarna. De har ett behov av en revision. Det är olyckligt om man 
plockar bort förvaltningsrevisionen också för den granskar styrelsen och 
verkställande direktören vilket kan vara av intresse för samtliga aktieägare. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder – Det finns 
nackdelar för övriga intressenter, idag gör leverantörer kreditprövningar. Är det inte 
ett reviderat bolag så finns det alltid en osäkerhet. Frågan är egentligen om 
Upplysningscentralen kommer att ta in bolag som inte är reviderade överhuvudtaget.  

- Personalen kan bli tveksam till att börja jobba i bolaget om årsredovisningen har en 
massa anmärkningar. Man söker sig helt enkelt till de som har ordning och reda. 

 

 

4. Finns det andra fördelar med slopad revisionsplikt? 

 

Revisionen blir en produkt som är efterfrågad, istället för påtvingad genom lagstiftning. 
Har man ett företag som man lagt 25 000 kronor på revision för sedan tidigare och väljer 
att göra det framöver också så kan man föra en diskussion på vad som ska fokuseras på. 
Nu är man styrd av revisionsstandarder. Man kollar ibland även på onödiga delar, men 
vid slopad revisionsplikt kan fokus då läggas på de viktiga delarna. Till exempel kan man 
komma överens om att bara kolla på varulager. Istället för de fem timmar som man 
brukade lägga på granskning av varulagret lägger man istället 25 timmar. Kortsiktigt är 
kostnadsbesparingen en fördel, som ligger på 10 000-15 000 kronor, men långsiktigt så 
är det ingen samhällsnytta i det. 
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5. Finns det andra nackdelar med slopad revisionsplikt? 

 

Slopandet av revisionsplikt har att göra med en harmonisering med övriga EU. Det är 
bara Malta som har lagstiftat revision kvar. Samtidigt vill vi underlätta för företagen. 
Men det finns annat att göra, till exempel ändrad lagstiftning. Det finns inte ens chans för 
ett företag att hantera en lagstiftning om man inte har utbildning för sådant, man är 
tvungen att ta hjälp av en kunnig i området. Det är viktigt att känna en trygghet i att man 
gör saker rätt, utan att behöva en massa konsulter som hjälper till. Till råga på allt så 
bestraffas man oavsett om man har gjort fel medvetet eller omedvetet, detta trots att 
misstagen i efterhand kan åtgärdas.  

 

En förenklad lagstiftning eller ändrad bolagsform i form av någon mellanform av 
aktiebolag som är mer lätthanterlig är att rekommendera. 

 

 

6. Anser du att fördelarna väger upp nackdelarna avseende slopad revisionsplikt?  

 

Nej! 
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Bilaga 5 
 

2008-05-09  

Intervju med Åke Landén, 59, godkänd revisor från Landén Revision HB. 

 

Åke Landén kommer ursprungligen från Småland, men flyttade till Eskilstuna 1972. Han har 
sedan 1974 en egen revisionsbyrå som han driver tillsammans med sin hustru Birgitta.  

 

1. Hur ser revisionsprocessen ut i aktiebolag idag? 

- Finns det problem i processen, om ja, i sådana fall vad för sorts problem? 

 

De problem som kan uppstå är att revisionsbyråerna blir begränsade i sin roll då de inte 
kan föra en dialog och rådgivning i bred utsträckning. Revisionsbyråer vars tjänster även 
inkluderar rådgivning kan oftast hamna i en jävsituation, då rådgivningen och dialogen 
med företagen kan ske i sådan omfattning att de fattar besluten åt företagen, vilket man 
inte får.  

 

 

2. Vad är fördelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter;  

 

- Skatteverket – Inga fördelar. 

 

- Kreditgivare – Inga fördelar. 

 

- Revisionsbyråer – En slopad revisionsplikt hoppas kunna medföra att få en 
marknadsorienterad revision, istället för en påtvingad skulle detta betyda att 
revisorer blir valda frivilligt. Vid en frivillig revision kan företagen komma att se 
värde i revisionen, något de inte har gjort idag på grund av att den är lagstadgad och 
har blivit företagen påtvingade. Företagen är inte medvetna om de fel som uppstår i 
redovisningen eftersom revisionsbyråerna inte har en direkt kontakt med företagen. 
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De har istället oftast kontakt med mellanhänder. Av den anledningen är inte 
företagen medvetna om värdet av revisionen. Genom en frivillig revision kan 
revisorer föra en direkt dialog med företagen och upplysa de om vilka problem som 
finns i deras företags redovisning.  

- I Sverige kan många företag komma att slopa revisionen om plikten slopas, men då de 
kommer att stöta på många svårigheter utan revisionen kommer de att återvända till 
revisionen. Många revisionsuppdrag kommer att försvinna men efter några år 
kommer man tillbaka när man inser att man inte får några krediter etcetera. Det kan 
kosta företagen mer när de kommer några år senare och vill få företaget reviderat 
eftersom granskningen måste ske tillbaka i tiden. Man flyttar kostnaderna från 
företagssidan till skattebetalarna. 

 

- Redovisningsbyråer – Kommer företagen att jaga priser så kommer jobbet att öka 
för redovisningsbyråer då vi inte kommer konkurrera vad gäller priser. 

 

- Aktieägare – Kostnadsbesparingen är en fördel. 

 

- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder - Inga fördelar. 

 

 

3. Vad är nackdelarna med slopad revisionsplikt vad gäller pålitlighet och kostnader 
tror du, avseende följande parter; 

 

- Skatteverket – Skatteverket kommer att behöva införa hårdare granskning om 
revisionsplikten slopas. Idag måste en oren revisionsberättelse skickas till 
Skatteverket, men inte vid slopad revisionsplikt. Detta betyder då att Skatteverket 
kommer att behöva anställa mer folk för att kunna hantera situationen. Kostnaden 
kommer att gå från företagen till skattebetalarna. För att veta vem det är som 
upprättat deklarationen så kommer Skatteverket förmodligen att ha en upplysning på 
den. Precis som i Danmark finns denna upplysning för att kontrollera kvaliteten. Man 
kommer nog även att göra flygande kontroller, troligtvis utan förvarning.  

 

- Kreditgivare – Kreditgivarna vänder sig till Upplysningscentralen för att få 
information om företagen. Upplysningscentralen bygger sina bedömningar på 
revisionsberättelser. Om revisionsplikten slopas försvinner säkerheten och ett nytt 
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system måste byggas upp. Då revisionsberättelsen är en form av säkerhet för 
bankerna, kommer Upplysningscentralen att uppge information om bolagen är 
reviderade eller inte. Det kan betyda att någon form av kontrollavdelning kommer att 
införas. Om ett företag ska ha kredit kan detta ställa kreditgivarna till att kräva 
frivillig revision. Om inte revision finns kan de komma att kräva högre säkerheter, 
räntor och kostnader än vad en revision skulle ha kostat. Ett annat krav som kan 
tillkomma som konsekvens av en slopad revisionsplikt är att betala på amortering på 
kortare tid, vilket medför kostnader genom ökad inkomstskatt för företaget. 

 

- Revisionsbyråer – Omsättning kan minska de närmaste åren.  De revisionsbyråer 
som inte jobbar nära företagen kommer nog att förlora en hel del.  

- Det är till största del de större revisionsbyråerna som kommer att påverkas av detta, 
men då de har stort kapital kommer de att snabbt kunna anpassa sig genom att köpa 
upp redovisningsbyråer. Ingen annan har fått så kort tid på sig att anpassa sig efter 
branschens förändring. 

- De små revisionsbyråer som bara jobbat enligt lagen, det vill säga som existerar 
eftersom det finns plikt för revision, kommer antagligen inte att klara sig. Många små 
revisionsbyråer kommer nog att försvinna. På grund av jävsituationen har de inte 
kunnat gå in så mycket i redovisningen. 

 

- Redovisningsbyråer – Redovisningskonsulterna får information från revisorer, men 
om revisionsplikten slopas kommer situationen att ändras. Revisorer kommer 
framöver inte att delge information. Hjälpen från revisorer kommer inte att vara lika 
behjälpande, vilket betyder att redovisningskonsulter kommer att behöva söka 
information från någon annanstans. Troligtvis behöver de söka utbildning, något de 
inte har idag. 

- Revisorer kommer nog att ta över redovisningskonsulternas arbete.  Men visar det sig 
att de små aktiebolagen väljer pris istället för kvalitet, kommer arbetet för 
redovisningskonsulterna att öka. Detta eftersom revisorer inte kommer att konkurrera 
i pris utan i kvalitet. 

- Revisorer har en kvalitetskontroll var femte år, så vi är svåra att konkurrera ut. 

 

- Aktieägare – Det tros inte medföra någon nackdel för fåmans aktieägare. Skulle 
företagen få en anmärkning av Upplysningscentralen eller Skatteverket på grund av 
redovisningsfel, kommer företagen inse att situationen blir svårhanterlig om de ska 
börja lösa problemet direkt med de nämnda parterna. 
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- Övriga intressenter såsom leverantörer, personal och kunder – Vid slopad 
revisionsplikt kommer inte leverantörer kunna söka upplysning om de små 
aktiebolagen. Personalen kommer inte att kunna få någon bekräftelse på att företaget 
har drivits enligt lag och kunderna lär resonera på samma sätt.  

 

 

4. Finns det andra fördelar med slopad revisionsplikt? 

 

Om revisionsplikten slopas kan allt fler företag hamna i kläm med rättvisan, vilket 
betyder att juridisk expertis krävs.  Detta innebär att advokaterna kan dra fördel av 
slopad revisionsplikt. 

 

Slopandet avser den lagstadgade revisionsplikten, inte revisionen i sig. Man får frivilligt 
begära revision istället, vilket gör att den blir marknadsstyrd från hela samhällssidan. 
Idag måste vi göra en oberoende analys och vi får inte upprätta årsredovisning. Den 
tekniska bearbetningen tycker vi att vi ska kunna göra.  

 

 

5. Finns det andra nackdelar med slopad revisionsplikt? 

 

I dagsläget har vi det fulla ansvaret när vi sitter som revisorer för ett företag. Vid en 
slopad revisionsplikt blir det ingen förvaltningsrevision heller. Ingen oberoende part 
kommer att kunna lämna yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen. Ansvarsfriheten kan ges 
av bolagsstämman utan yttrande från revisorer, vilket kan leda till att det kan ske hur 
som helst. Denna information kommer antagligen att noteras och komma upp i 
Upplysningscentralen. Årsredovisningslagen kommer antagligen att ändras, för att 
anpassa redovisningen efter slopad revisionsplikt. Revisorer kanske får lämna in någon 
form av bestyrkande men något annat kommer det förmodligen inte att bli. Vid en slopad 
revisionsplikt kommer många förändringar att ske och företagen kommer inte ha 
möjlighet att hålla efter förändringarna. Dokumentationskraven vid revision av små 
företag är omfattande, som bör ses över. Det finns också en risk att många av företagen 
säger att vi slipper kostnaden, men om två år kommer de med skägget i brevlådan då de 
inser att de inte får bland annat krediter.  
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6. Anser du att fördelarna väger upp nackdelarna avseende slopad revisionsplikt?  

 

Ja, om man använder frivillig revision istället. Jag tycker att det ska vara marknadsstyrt. 

 


