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SAMMANFATTNING 
Titel: Avskaffandet av revisionsplikten – utifrån tre olika intressenters perspektiv 
Nivå: Kandidat 
Utgivningsår: 2010 
Författare: Emanuel Vardi, Oscar Larsen och Thomas Karlsson 
Handledare: Per Janze 
 
Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på vilket sätt revisionsbyråerna (Grant 
Thornton och KPMG), Skatteverket och bankerna (Handelsbanken och Nordea) skulle kunna 
påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Vi ska även diskutera kring vilka förändringar 
som kan komma att ske. 
 
Metod: I den här studien har vi utgått från den kvalitativa metoden och vi har genomfört 
muntliga intervjuer med revisionsbyråer, Skatteverket och banker.  
 
Slutsats: Resultatet som vi har kunnat konstatera i den här studien är att det kommer att ske en 
förflyttning angående efterfrågan från revision till redovisning. De tre intressenterna 
förbereder sig för framtiden genom att ta fram nya riktlinjer i sitt arbete med aktiebolagen. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Uppföljning efter avskaffandet hur intressenterna har påverkats. 
Ett annat förslag är att undersöka huruvida aktiebolagen som inte kommer omfattas av 
revisionsplikten valt bort revisionen eller inte.  
 
Nyckelord: Revision, revisor, revisionsplikt, avskaffande, banker, revisionsbyrå, Skatteverket. 



 

ABSTRACT 
Title: Abolition of audit obligation – from three different actors’ perspective 
Level: Bachelor 
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Author: Oscar Larsen, Emanuel Vardi och Thomas Karlsson 
Supervisor: Per Janze 
 
Aim: The aim with this study is to find out in which way the audit firms (Grant Thornton and 
KPMG), the Swedish Tax Agency and the banks (Handelsbanken and Nordea) could be 
affected by the abolition of the audit obligation. We are also going to discuss about what 
changes that might happen. 
 
Method: In this study we have used the qualitative method and we have conducted oral 
interviews with audit firms, the Swedish Tax Agency and banks. 
 
Conclusion: The result as we have seen in this study is that there will be a movement 
regarding the demand from auditing to accounting. The three actors´ are preparing themselves 
for the future by developing new guidelines in their work with limited companies.  
 
Suggestions for future research: Follow-up after the abolition how the actors´ have been 
affected. Another suggestion is to investigate whether limited companies, which will not be 
covered by the audit obligation, have opted out of the audit or not.  
 
Key words: Audit, auditor, audit obligation, abolishment, banks, audit firms, the Swedish Tax 
Agency.



 

Begreppslista och förkortningar 
BFL - Bokföringslagen 
 
FAR SRS - bildades 1 september 2006 genom att Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) och Svenska Revisorssamfundet (SRS) slogs 
ihop. FAR är en organisation som utvecklar revisions- och 
rådgivningsbranschen. April 2010 bytte organisationen namn till 
endast FAR. (www.far.se, A) 

 
God redovisningssed  - ”är normer och praxis för bokföring och bokslut och olika 

finansiella rapporter.” (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, 
s. 24) 

 
God revisionssed  - ”är enkelt utryckt det sätt på vilken en revision ska genomföras. 

Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme.” 
(Ibid.) 

 
God revisorssed  - ”är yrkesetiska regler för revisorer. En viktig etisk regel är att 

tillämpa god revisionssed.” (Ibid.) 
 
Lagrådsremiss  - Innan propositionen lämnas till riksdagen uttalar sig Lagrådet 

angående förslaget till propositionstext som med andra ord kallas 
lagrådsremissen som lämnats till dem av regeringen 
(www.sweden.gov.se, A). Regeringens förslag till riksdagen 
gällande en ny lag eller lagändring kallas för proposition 
(www.sweden.gov.se, B). 

 
RS - Revisionsstandard i Sverige 
 
SKV  - Skatteverket 
 
SOU - Statens offentliga utredningar 
 
UC  - Upplysningscentralen 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1 Inledning 
 
Följande kapitel presenterar bakgrund, problemformulering, frågeställningar, syfte, 

avgränsning och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
År 1983 införskaffades revisionsplikten för samtliga aktiebolag. Anledningen till att 
revisionsplikten skulle gälla samtliga aktiebolag oavsett storlek var för att kontrollera den 
ekonomiska brottsligheten som de små bolagen var särskilt utsatta för. Enligt EG-direktiv får 
medlemsländerna själva bestämma om kravet på kvalificerad revision ska avskaffas eller inte. 
Sverige är bland de sista nordiska länderna som är på väg att avskaffa revisionsplikten. 
(http://alltomrevision.wordpress.com/, A) 
 
Det finns olika aspekter kring varför revisionsplikten bör avskaffas. En aspekt är att öka de 
svenska företagens konkurrenskraft gentemot utländska företag, genom att sänka företagens 
kostnader i form av revisionskostnader. De utländska företagen har inte revisionskostnader i 
samma utsträckning eftersom de inte har revisionsplikt för små aktiebolag (SOU 2008:32). En 
annan aspekt är att revisionsbyråerna vill ha en mera efterfrågestyrd revision, med det här 
menas att företagen själva ska bestämma om de vill ha revision eller inte. Genom att 
revisionen blir efterfrågestyrd kommer den att bli mer effektiv samt att revisorerna blir mer 
uppskattade för sitt arbete (FAR 2010). En ytterligare aspekt är att kostnaderna för revisionen 
inte är försvarliga jämfört med kostnaden för den ekonomiska brottsligheten. Med det här 
menas att alla företag inte ska behöva betala för revision när endast ett fåtal bedriver 
ekonomiskt brottslighet (http://alltomrevision.wordpress.com/, A). 
  
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2008:32) som utfördes år 2008 kom utredningen 
fram till följande: alla börsnoterade aktiebolag och icke noterade aktiebolag som uppfyller 
minst två av gränsvärdena ska fortfarande vara skyldiga att anlita en revisor. Utredningen 
föreslog att gränsvärdena skulle motsvara EU:s standard vad gäller gränsvärdena omräknade i 
svensk valuta med hänsyn tagen till EU:s omräkningsmarginal: 41,5 miljoner kr i 
balansomslutning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 anställda. Den lägsta gränsen 
som skulle kunna komma att bli var 3 anställda, 1,5 miljoner kr i balansomslutning och 3 
miljoner kr i omsättning (SOU 2008:32). Regeringen lämnade den 25 mars 2010 en remiss till 
Lagrådet angående vilka gränsvärden som de ansåg skulle gälla i Sverige (Lagrådsremiss 
2010). I ett pressmeddelande samma datum från FAR SRS presenterades regeringsbeslutet om 
avskaffandet av revisionsplikten som träder i kraft 1 november 2010 . Beslutet innebar att 
aktiebolag som i framtiden inte uppfyller följande två av tre krav gällande 3 anställda, 1,5 
miljoner i balansomslutning och 3 miljoner i omsättning, kommer ha möjlighet att välja bort 
revision. Det här kommer att innebära att runt tre fjärdedelar av alla aktiebolag i Sverige 
kommer inte att behöva anlita en revisor (FAR 2010).  

1.2 Problemformulering  
De intressenter vi valt att undersöka i den här studien är revisionsbyråer, Skatteverket och 
banker. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten påverka intressenterna till de företagen 
som väljer att avstå från revision?  
 
Revisionsbyråer kan komma att få minskade intäkter eftersom 72 % av aktiebolagen kommer 
att kunna välja om de vill upprätta revision av räkenskaperna. Revisionen kan i sin tur komma 
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att efterfrågas mindre eftersom marknaden kommer att erbjuda alternativa tjänster i och med 
avskaffandet. Det här kan leda till att företagens önskemål troligtvis kommer att tillfredställas 
på ett helt annat sätt när de kan välja tjänster som är mer prisvärda utifrån deras efterfrågan. 
(SOU 2008:32) 
 
Skatteverket (SKV) tror i och med avskaffandet av revisionsplikten att både antal uppsåtliga 
och ouppsåtliga skattefel kommer att öka i räkenskaperna. Det här kan i sin tur leda till att 
antalet fel i skatte- och inkomstdeklarationer kommer öka. Skatteverket ser det här som ett 
problem och för att motverka problemet krävs åtgärder, vilket kommer troligtvis leda till ett 
ökat behov av resurser för Skatteverket. (www.skv.se, A) 
 
Banker ser ett problem med att företagen får möjlighet att välja om de ska upprätta revision av 
räkenskaperna. Banker värdesätter revisionen av företag eftersom det för med sig ökad 
tillförlitlighet av de uppgifter företagen lämnar. De här uppgifterna ligger oftast till grund för 
kreditgivning till företagen. Bankerna tycker att revision är värdeskapande för företagen. Om 
företag väljer att avstå från revision kan det här troligtvis leda till sämre villkor vid 
kreditgivning. (www.bankforeningen.se, A) 

1.3 Frågeställningar  
Kan avskaffandet av revisionsplikten komma att påverka intressenterna och i så fall på vilket 
sätt?  
Kan avskaffandet komma att innebära för- och/eller nackdelar för intressenterna? 
Hur förbereder sig de olika intressenterna för framtiden? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på vilket sätt revisionsbyråerna (Grant Thornton och 
KPMG), Skatteverket och bankerna (Handelsbanken och Nordea) skulle kunna påverkas av 
avskaffandet av revisionsplikten. Vi ska även diskutera kring vilka förändringar som kan 
komma att ske. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till två revisionsbyråer, två banker och Skatteverket som alla 
befinner sig i Västerås. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 

I det första kapitlet introduceras studiens inledning som innehåller bakgrund, 
problemformulering, frågeställningar, syfte och avgränsning samt disposition. 
 
Kapitel 2 

Kapitlet berör studiens metod som tar upp vilka val och tillvägagångssätt som gjorts i och 
med studiens utformande 
 
Kapitel 3 

Det här kapitlet presenterar den teoretiska referensramen och tar även upp tidigare forskning 
inom ämnet. 
 
Kapitel 4 

I det fjärde kapitlet berörs studiens empiriska del vilket i det här fallet innefattar en 
sammanställning av de gjorda intervjuerna med respondenterna. 
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Kapitel 5 

Det femte kapitlet innefattar studiens analys där den teoretiska referensramen jämförs med det 
material som erhållits från intervjuerna. 
 
Kapitel 6 

Det avslutande kapitlet knyter samman studiens syfte genom att ge svar på frågeställningarna 
utifrån materialet som samlats in i och med studiens utformande. Här presenteras även förslag 
till vidare forskning.
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2 Metodologiska utgångspunkter 
 
I det här kapitlet förklaras vilken metod som har använts i och med utförandet av studien.  
 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Det krävs en överblick av de olika vetenskapliga förhållningssätten för att kunna utöva en 
framgångsrik forskning. Det är också viktigt att kunna kritisera och ta del av kunskapen som 
skapas gentemot vald vetenskapligt förhållningssätt. De olika förhållningssätten är 
positivismen och hermeneutiken samt empirinära ansatser. (Patel & Davidson, 2003, s. 26-31) 
 
Studien bygger på hermeneutiken det vill säga studera, tolka och förstå konsekvenser. Genom 
teorin får vi en ökad förförståelse av problemet. Med hjälp av den ökade förförståelsen och 
empirin kan vi tolka och analysera materialet. Efter det här kan vi då i den här studien erhålla 
en helhetsbild och förståelse om effekterna vid förändringen av avskaffandet av 
revisionsplikten.  

2.2 Forskningsmetod 
Valet av forskningsmetod uttrycker hur generering, bearbetning och analysering av det 
insamlade materialet skett. Det finns två typer av forskningsmetoder, kvantitativ och 
kvalitativ. Kvantitativa metoden syftar till enkäter och matematiska modeller. Den kvalitativa 
forskningsmetoden innebär att informationen som har samlats in avser ”mjuka data”. ”Mjuka 
data” syftas på kvalitativa intervjuer och tolkning av verbala analyser. (Ibid., s. 14)  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod, eftersom vi vill ha en större 
förståelse för att kunna skapa en tolkning av konsekvenserna vid avskaffandet av 
revisionsplikten. 

2.3 Forskningsstrategi 

2.3.1 Olika typer av undersökningar 

Undersökningar kan kategoriseras i två olika klasser utifrån hur mycket information som finns 
om ämnet innan undersökningen startas. De här klasserna kallas för explorativa och 
deskriptiva undersökningar. Den deskriptiva innefattar att ett område beskrivs där det redan 
finns en mängd tillgänglig information medan den explorativa innebär att något ska upptäckas 
där det inte finns mycket förkunskaper. (Ibid., s. 12-13)  
 
I den här studien används den deskriptiva undersökningsmetoden eftersom det finns 
tillgänglig information avseende ämnet. 

2.3.2 Abduktion 

Deduktion innebär att utgångspunkt tas i teorier för att sedan undersöka dessa i empirin 
medan induktion utgår från empirin för att sedan visa dessa i befintliga teorier. Abduktion är 
en kombination av deduktion och induktion. Med utgångspunkt från ett enskilt fall formuleras 
ett hypotetiskt mönster som ska förklara fallet. Kännetecknandet av det första steget är att 
arbetssättet är induktivt, därefter testas teorin mot empirin. (Ibid., s. 23-25) 
Det finns befintligt material inom det här ämnet, dock inga bekräftade teorier eller hypoteser, 
varför det här då inte kan relateras till det deduktiva arbetssättet. Den här studien 
kännetecknas av en liknelse med abduktionen men i det här fallet har vi börjat med att studera 
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befintligt material. Det här har gjorts genom att formulera problem och frågeställningar för att 
i ett andra steg testa det här mot empirin.  

2.4 Urval 
För att gå tillväga med insamlandet av den information vi har presenterat i studien har vi valt 
ut vissa intressenter för att göra intervjuer med dessa. Urvalet av respondenterna har gjorts på 
grundval av att vi vill få en djupare förståelse i området. Anledningen att vi valde dessa 
intressenter är för att de har ledande positioner på den svenska marknaden. I den här studien 
har vi valt ut fem respondenter vilka är KPMG, Grant Thornton, Skatteverket, Handelsbanken 
och Nordea för att genomföra intervjuer. Genom att särskilt välja ut de respondenter vi vill 
intervjua istället för att slumpmässigt välja ut, ökar vi relevansen i studien därför att vi då kan 
få svar på våra frågeställningar. 

2.5 Datakällor 
Det finns två typer av datakällor som oftast kombineras i forskningen, det ena avser 
primärdata medan det andra är sekundärdata. (Halvorsen, 1992, s. 63)  

2.5.1 Primärdata 

Primärdata innefattar ny information som forskaren på egen hand samlar in genom 
fältundersökningar i form av till exempel intervjuer. (Ibid., s. 72) 
 
I den här studien innefattar primärdata kvalitativa intervjuer som har gjorts med fem olika 
respondenter från de olika intressenterna revisionsbyråer, Skatteverket och banker. Resultatet 
kommer sedan att sammanställas och presenteras i den här studien. 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata även kallad andrahandsupplysningar syftar på redan publicerat material och 
finns i olika typer, nämligen processdata, bokföringsdata och forskningsdata.  Processdata 
innefattar obearbetad information och uppstår i till exempel tidningsartiklar, privata brev, tv-
program etcetera. Bokföringsdata uppstår i till exempel offentliga register, 
företagsredovisningar med mera. Forskningsdata innefattar forskningsmaterial som är 
insamlade av andra forskare i form av exempelvis intervjuer. Forskningsdata kan ske på två 
olika sätt. Det ena sättet är att forskarna eller forskaren använder sig utav tidigare forskares 
data för att sedan genomföra egna tolkningar, bearbetningar och analyser av materialet.  Det 
andra sättet är att forskarna eller forskaren använder sig utav tidigare genomförda 
forskningsrapporter för att sedan ur ett eget perspektiv samordna de olika 
forskningsrapporterna och/eller syntetisera samt sammanfatta aktuell forskning. (Ibid., s. 72-
73) 
 
De sekundärdata som vi har använt oss utav i den här studien är litteratur, elektroniska källor 
och offentliga dokument. Vi har inte använt oss utav forskningsdata i form av befintligt 
genomförda forskningsrapporter och forskningsmaterial eftersom avskaffandet av 
revisionsplikt är i nuläget ett lagförslag som inte har genomförts. Sekundärdata vi har använt 
oss av grundar sig i det allra flesta fall på Lagrådsremissen den 25 mars 2010. De mest 
använda elektroniska källorna i den här studien innefattar alltomrevision, SKV samt det 
offentliga dokumentet SOU (2008:32) som finns tillängligt via internet. 
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2.6 Källkritik 
Källkritik innebär att ett ställningstagande ska göras avseende när, var och varför ett 
dokument tillkommit samt vilket syfte författaren har. När fakta och intervjuer används som 
källor ska ett kritiskt ställningstagande till dessa göras för att en bedömning ska kunna göras 
avseende tillförlitligheten. (Patel & Davidson, 2003, s. 64) 
 
Primärdata som har använts i den här studien avser spekuleringar kring framtiden. Ett kritiskt 
ställningstagande bör därför tas eftersom informationen som sagt är spekulationer och inget 
bekräftat på vad som kommer att inträffa. Respondenterna är erfarna inom respektive område 
och kunniga inom ämnet därför bör deras uttalanden anses trovärdiga. Sekundärdata som 
tagits från lagrådsremissen anses som trovärdig information då det har publicerats av 
regeringen. Vi har försökt att vara objektiva i och med den här studien. 

2.7 Intervjuer 

2.7.1 Kvalitativa intervjuer 

Avsikten med en kvalitativ intervju är att till exempel få respondentens uppfattning kring 
ämnesområdet. Svaren kan då inte förutses och det kan även inte avgöras om svaret är sant 
eller inte. Kvalitativa intervjuer används när ett induktivt eller abduktivt arbetssätt har nyttjats 
i en studie. Kvalitativa intervjuer genomförs på ett sådant sätt att det ger utrymme åt 
respondenten att svara med egna ord vilket resulterar till en låg grad av standardisering. När 
intervjun genomförs kan frågorna ställas på två olika sätt. Det ena innebär att frågorna ställs i 
en bestämd ordning medan den andra är att frågorna ställs i en ostrukturerad ordning. I en 
kvalitativ intervju kan frågor utformas genom exempelvis öppna frågeställningar. Med det här 
menas att frågorna ställs på ett sådant sätt att den intervjuade själv svara fritt i stället för att 
han eller hon blir styrd åt ett håll. När en intervju genomförs kan den behöva spelas in och 
måste då ske i samtycke med respondenten. (Ibid., s. 77-83) 
 
I den här studien har kvalitativa intervjuer genomförts i form av personliga intervjuer med 
olika respondenter. Anledningen till att vi valde personliga intervjuer var för att vi anser att 
det under intervjuns gång är lättare att ställa följdfrågor om vi inte skulle förstå ett svar. Vi 
ansåg även att det skulle vara enklare att ställa ytterligare frågor samt lättare för respondenten 
att tillägga något än om vi bara gjort e-post intervju. Vi har ställt frågorna i en strukturerad 
ordningsföljd och frågorna har utformats så att respondenten kan svara med egna ord. För att 
kunna återge informationen från intervjuerna i sin helhet har vi valt att spela in intervjuerna, 
vilket har skett i samtycke med respondenterna. Det här leder till att tolkningen av 
informationen blir mer korrekt. 

2.7.2 Intervjuareffekt 

Med intervjuareffekt menas att intervjuaren kan påverka personen som intervjuas i en viss 
riktning. Intervjuresultatet kan komma att påverkas i form av respondenten till exempel svarar 
på ett särskilt sätt som han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Avser frågorna privata 
angelägenheter finns det möjlighet till att ärligheten i svaren blir av sämre karaktär 
(Halvorsen, 1992, s. 89). Vid genomförandet av varje intervju har vi försökt att vara neutrala 
när vi ställt våra frågor samt att ha ett konsekvent tillvägagångssätt mellan respondenterna. 

2.8 Validitet och reliabilitet 
För att få fram resultat tillämpas olika datainsamlingstekniker när kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder tas i anspråk. Vid användandet av olika datainsamlingstekniker tillämpas 
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begreppen validitet och reliabilitet för att kunna förklara hur bra datainsamlingen har gått 
tillväga samt att en klarare uppfattning kan fås av hur väl dessa tekniker mäter det som ska 
mätas.  Vid användandet av kvalitativ forskningsmetod tillämpas validitet och reliabilitet 
kontinuerligt under hela studien (www.eki.mdh.se, A). För att insamlad data ska anses ha god 
validitet måste undersökningen vara relevant i förhållande till frågeställningen. Samtidigt 
måste data insamlas på ett tillförlitligt sätt för att reliabiliteten ska anses vara god (Patel & 
Davidson, 2003, s. 98). 

2.8.1 Validitet 

Validitet kan definieras som relevansen av data som har samlats in för att svara på studiens 
frågeställning. Det räcker inte med att data samlats in på ett korrekt sätt och att svaren från 
respondenten överförts på ett tillförlitligt sätt för att det ska anses trovärdigt. Det viktiga är att 
det insamlade materialet på ett betydande sätt svarar på frågeställningen (www.eki.mdh.se, 
B). 

2.8.2 Reliabiliteten 

Reliabilitet kan definieras som tillförlitligheten i de mätningar som har gjorts. När det talas 
om hög reliabilitet menas det att identiska resultat ska erhållas vid oberoende mätningar. Vad 
som ska garanteras i och med hög reliabilitet är att data i studien ska vara pålitlig och på 
sådant sätt reflektera den aktuella frågeställningen. (Halvorsen, 1992, s. 42) 

2.8.3 Studiens validitet och reliabilitet 

Den här studien baseras på gjorda intervjuer med olika respondenter där relevansen i de 
ställda frågorna har reflekterat frågeställningarna. Vi har valt att spela in intervjuerna med 
samtycke från respondenterna för att få hög tillförlitlighet när vi sammanställer empirin. Vi 
anser att det insamlade materialet från våra besvarade frågor säger något om det som vi avsåg 
att mäta. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Genom att förklara vad revision 

innebär och vilken roll den spelar ska läsaren få en grundläggande förståelse, för att sedan 

kunna förstå effekten av avskaffandet av revisionsplikten.  

 

3.1 Vad är ett aktiebolag? 
Ett aktiebolag är en egen juridisk person där ägarna, det vill säga aktieägarna, inte står som 
ansvariga för bolagets åtaganden. De kan dock riskera att förlora sitt insatta kapital i företaget. 
Det finns två typer av aktiebolag, privat och publikt, där aktiekapitalet minst ska uppgå till 
50 000 respektive 500 000 kronor. (www.bolagsverket.se, A). Aktiebolag är tvungna att 
upprätta en årsredovisning av företagets räkenskaper enligt Bokföringslagen (BFL) 6:1§. 
Årsredovisningen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning samt noter och en 
förvaltningsberättelse av företaget, Årsredovisningslagen (ÅRL) 2:1§ (Samlingsvolymen - 
redovisning, 2009, s. 394, 404). 

3.2 Revision 

3.2.2 Vad är en revisor? 

En revisor är en person som arbetar med granskning av räkenskaper och förvaltning hos 
företag. Det finns två typer av kvalificerade revisorer i Sverige vilka är auktoriserade och 
godkända, särskilda krav för respektive titel finns i gällande lagar (Revision – En praktisk 
beskrivning, 2006, s. 11-13). Grundkrav som ställs på en revisor är självständighet, 
opartiskhet och tystnadsplikt, han eller hon ska även i sitt arbete beakta god revisionssed och 
god revisorssed (Ibid., s. 27, 107).  

3.2.3 Vad är revision? 

Det innebär att på ett oberoende sätt med kritisk syn granska, planera och bedöma samt uttala 
sig i revisionsberättelsen om ett företags förvaltning och redovisning. För att en revisor ska 
kunna granska någonting kritiskt måste han eller hon ha kunskap inom områden som 
redovisning, beskattning och juridik (http://alltomrevision.wordpress.com, B). I Sverige delas 
revisionen upp i två delar, den ena är granskning av årsredovisning och bokföring medan den 
andra är revision av VD:s och styrelsens förvaltning. Den första innebär att revisorn granskar 
om årsredovisningen och bokföringen upprättats i enlighet med lagar och god 
redovisningssed. Den andra syftar till att granska företags förvaltning vilket innebär att 
revisorn till exempel undersöker om styrelse eller VD vållat företaget skada på något sätt som 
leder till ersättningsskyldighet samt kontrollera att inga överträdelser av gällande lagar har ägt 
rum i och med deras förvaltning av företaget (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 27-
30). För att kunna kontrollera det här undersöker revisorn olika åtgärder och beslut som tagits 
i företaget (FAR 2010).  
 
Det finns två typer av granskningsmetoder revisorn kan använda sig av när han eller hon 
granskar ett företag, dessa är granskning av intern kontroll och substansgranskning. Den 
sistnämnda innebär att revisorn kontrollerar substansen i olika resultat- och balansposter. 
(www.revisorsringen.se, A). Det här kan göras i form av att revisorn granskar enskilda 
transaktioner och saldon, men det kan även innebära att han eller hon deltar vid en inventering 
för att förvissa sig om att till exempel lagret tagits upp till rätt värde (Revision – en praktisk 
beskrivning sid 63-64). Det andra sättet att granska är att kontrollera ett företags interna 
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kontroll. Vad som sker praktiskt då är att revisorn undersöker hur företagets rutiner går till för 
att stämma av att saker och ting går rätt till och att risken till fel minimeras 
(www.revisorsringen.se, A). Revisorn följer då upp den interna kontrollen genom att göra 
bedömningar av redovisningsrutiner eller intervjuer med anställda för att försäkra sig om att 
den interna kontrollen är tillförlitlig. Om den interna kontrollen är tillförlitlig och fungerar väl 
behöver revisorn inte göra en substansgranskning, utan kan då nöja sig med att följa upp 
företagets rutiner (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 61-62).  
 
När revisionen av ett företag utförs spelar kontakten med kunden en viktig roll, revisorn får då 
ökad förståelse för hur företaget har gått tillväga. En god relation till kunden leder till att 
revisorn lättare kan erhålla den information som behövs för att upprätta en revision. 
(http://alltomrevision.wordpress.com, B) 

3.2.4 Syfte med revisionen? 

Revisionens syfte är att säkerställa den information som företaget lämnar till intressenterna. 
Det är viktigt för olika intressenter att kunna lita på företagets ekonomiska situation samt hur 
företagets förvaltas (Revision – En praktisk beskrivning, 2006, s. 19). Styrelse och VD har i 
uppgift att sköta bolagets angelägenheter (Samlingsvolymen - redovisning, 2009, s. 45, 48) 
och har ansvaret för informationen angående företagets ställning och förvaltning. Revisorn 
lämnar en revisionsberättelse där han eller hon uttalar sig om hur VD och styrelse förvaltat 
bolaget samt om årsredovisningen och bokföringen. Utlåtandet i revisionsberättelsen ger 
företagets intressenter ett tillförlitligt beslutsunderlag. Dessa intressenter kan vara allt från 
ägarna till andra intressenter som kunder, banker, Skatteverket och leverantörer (Revision – 
En praktisk beskrivning, 2006, s. 19-21, 26).  
 
Genom att revisorn bedömer företagets information samt styrelsen och VD:s  förvaltning blir 
bilden av företaget mer tillförlitlig och ägarna kan då fatta beslut om sitt ägande utifrån 
informationen.  Några exempel på det här är att banker kan behöva ta ställning till om de tror 
att företaget kommer att kunna betala tillbaka sina lån. Leverantörer är intresserade i det 
avseendet om de ska våga leverera varor eller lämna kredit och kunder vill veta om företaget 
kan fullfölja sina leveranser (Ibid.). Upplysningarna från företaget är även viktiga för 
Skatteverket för att de ska kunna ta ställning till om företaget uppvisat rätt resultat och 
därmed deklarerat rätt skatt (SOU 2008:32). 

3.2.5 Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten påverka revisionsbyråerna enligt 
tidigare forskning?  

I och med avskaffandet av revisionsplikten blir revisionen efterfrågestyrd vilket leder till att 
den blir mer effektiv och ändamålsenlig. Avskaffandet av revisionsplikten kan leda till färre 
revisionsuppdrag i framtiden anser revisorerna. Sett till andra länder som avskaffat 
revisionsplikten har dock inte revisionsbyråernas inkomster nödvändigtvis försämrats i och 
med de förlorade revisionsuppdragen därför att dessa har ersatts av andra uppdrag 
(http://alltomrevision.wordpress.com, A).  
 
Enligt FAR SRS pressmeddelande den 25 mars 2010 skulle gränsvärdena som föreslagits 
innebära att 72 procent av alla aktiebolag i Sverige skulle beröras. Revisionen av dessa cirka 
250 000 aktiebolag kommer den 1 november att då bli efterfrågestyrd (FAR 2010). I 
lagrådsremissen framgår att det idag är svårt att uppskatta i vilken utsträckning aktiebolagen 
som inte lagmässigt behöver ha revision kan välja bort den. Det är emellertid mer eller mindre 
säkert att avskaffandet kan leda till minskade bruttointäkter för revisionsbranschen som 
helhet. En annan osäker spekulering är om aktiebolagen som inte längre behöver använda sig 
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av revision istället kan komma att efterfråga revisionsbyråernas redovisningstjänster. Det här 
kan leda till att revisionsbyråerna får täckning för de förlorade revisionsuppdragen. När det 
gäller små revisionsbyråer med främst inriktning på revision innebär det här ett krav på 
omstruktureringar. Vidare skulle revisionsbyråerna kunna erbjuda alternativa tjänster till den 
dyra revisionen genom att föreslå olika nivåer av granskning. Det skulle kunna vara en 
överskådlig granskning i form av att revisorn analyserar ett företags finansiella rapport och 
därefter lämnar en granskningsberättelse. Lagrådsremissen påpekar att i och med 
lagändringen som kan leda till att efterfrågan på redovisningstjänster ökar och om det här 
inträffar kan antalet kvalificerade revisorer minskas. Avskaffandet av revisionsplikten kan 
även leda till att redovisningskonsulter och rådgivare kan konkurrera på en ny nivå med 
revisorer. Gapet som uppstår när ett företag väljer bort revision kan nu eventuellt fyllas av 
konsulter (Lagrådsremiss 2010). 

3.3 Skatteverket 

3.3.1 Vad är Skatteverket? 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för folkbokföring, beskattning med mera 
(www.skv.se, B). En av deras primära uppgifter är att förvalta Sveriges skatter (www.skv.se, 
C). En annan uppgift som Skatteverket har är att de ansvarar för hanteringen av företagets 
skatter. Skatteverket lägger ner stora resurser gällande till exempel hantering av deklarationer 
och kontroll (SOU 2008:32). Aktiebolag och andra bolagsformer betalar skatt på vinsten som 
företag redovisar och det här deklareras i inkomstdeklarationen (www.skv.se, C).   

3.3.2 Vad är ett Skattefel? 

Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som Skatteverket har kommit fram till efter alla 
kontroller med mera och den teoretiska skatten. Det vill säga den reella skatten som skulle ha 
blivit fastställd om alla inkomsttagare och företagare hade redovisat en felfri skattedeklaration 
(Lagrådsremiss 2010). Att skatten har blivit betald eller ej är inte något som berörs vid 
beräkningen av skattefel. Däremot berörs alla andra fel i skattefelet som påverkar den 
redovisade skatten till exempel uppsåtliga skattebedrägerier och ouppsåtliga fel (www.skv.se, 
D). 

3.3.3 Förslag till åtgärder mot skattefel enligt tidigare forskning 

Utredningen anser att Skatteverkets orolighet avseende ökat skattefel är till en viss del 
överdrivna men utredningen lämnar ändå förslag till åtgärder angående skattekontrollen 
(Lagrådsremiss 2010). Ett förslag som utredningen föreslår är att Skatteverket gör en allmän 
kontroll av företagets bokföring samt redovisning för att behålla standarden hos företagets 
finansiella rapporter. Utredningen nämner även i sitt förslag att den allmänna kontrollen ska 
vara billig, snabb och effektiv. Ett annat förslag är att de företag som har anlitat en 
uppdragstagare som har upprättat företagets årsbokslut eller en revisor som har granskat 
årsredovisningen ska lämna uppgift om det här i sin skattedeklaration (SOU 2008:32). 
Utredningen föreslår också att utöka uppgiftsskyldigheten det vill säga företag ska lämna 
uppgifter som till exempel kan vara räkenskapsinformation, för kontroll till Skatteverket 
(Lagrådsremiss 2010). 

3.3.4 Hur kommer Skatteverket påverkas av avskaffandet av revisionsplikten enligt 
deras remissvar? 

Skatteverket anser att avskaffande av revisionsplikten för små företag kan leda till ett ökande 
av uppsåtliga och ouppsåtliga fel i de olika finansiella rapporterna, vilket kan påverka 
deklarationerna. Skatteverket är beroende av att deklarationerna ska vara felfria och ser en 
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risk i det här förslaget. Skatteverket anser också att utredningen undervärderar den påverkan 
som revisionen har för att motarbeta fusk och fel i skattedeklaration. (Ibid.)  
 
Om det här förslaget träder i laga kraft måste Skatteverket hitta en balans mellan 
redovisningsstandarden och skattefelet, för att förhindra att standarden sjunker samt att 
skattefelet ökar. Åtgärder för att balansera det här kommer att kräva stora resurser anser 
Skatteverket. (www.skv.se, A) 
 
Skatteverket påpekar att gränsvärdena för revisionsplikten bör sänkas om förslaget går 
igenom. De företag som understiger den lägsta föreslagna gränsen består av småföretag och 
det är i småföretag flest skattefel uppstår. Det här leder till att antalet skattefel kan påverkas, 
men Skattverket påpekar även att om åtgärderna har en motverkan på de negativa effekterna 
så kan gränsvärdena diskuteras. (Ibid.) 

3.3.5 Allmän bokföringskontroll 

Skatteverket nämner i sitt remissvar att det finns ett par fördelar om åtgärden mot skattefel, 
allmän bokföringskontroll, som utredningen har uttalat sig om. En fördel med denna åtgärd är 
att kontrollen kan ske oanmält istället för anmält mot kunderna vilket leder till högre 
preventiv och högre direkt effekt. En annan fördel är att bokföringen återfinns i datamedia så 
att Skattverket kan undersöka den på plats hos kunderna. Kontrollen kan exempelvis rikta sig 
på kassaverifikationerna som är vidarekopplad till kassaapparaten samt kassahanteringen i de 
små företagen som bedriver kontanthandel. De poängterar att kontrollen ska vara kopplad till 
någon form av sanktion för att i sin tur få någon effekt. (www.skv.se, A) 
 
Regeringen föreslår att åtgärden allmän bokföringskontroll bör övervägas eftersom de anser 
att Skatteverket har tillräckligt med kontrollmöjligheter. Åtgärden ska dock inte uteslutas 
eftersom det kan finnas anledning till att införa den här åtgärden, om det i framtiden visar sig 
att skattefel har en oacceptabel ökning. En annan anledning är att resurserna inte är tillräckliga 
för att motarbeta felen. (Lagrådsremiss 2010) 

3.3.6 Utvidgad upplysningsskyldighet 

För att det ska finnas förutsättningar för korrekta deklarationsunderlag krävs det att 
Skatteverket måste bevara den preventiva effekten som revisionsplikten haft genom att de gör 
många och enkla kontroller av bokföringen. Skattverket påpekar i sitt uttalande att utökad 
uppgiftsskyldighet skulle kunna fylla en viktig funktion inom till exempel periodkontrollen 
samt att kontrollen skulle kunna vara en del i ett föranmält besök. Skattverket anser att en 
omdisponering från taxeringsrevision till de nya arbetsuppgifterna är i nuläget inte möjligt 
eftersom den aktuella revisionsfrekvensen behöver bevaras. För att verktyget ska 
vidmakthålla sin effektivitet krävs en hög frekvens av kontroller i preventivt syfte. Det här 
kan leda till att Skattverket kraftigt måste utöka sina resurser. Skatteverket har med hjälp av 
matematiska beräkningar kommit fram till att tillskottet av extra resurser skulle kosta 
Skatteverket minst 100 miljoner kronor eller cirka 160 årsarbetskrafter. Om revisionsplikten 
avskaffas kan Skatteverket erhålla ökade kostnader eftersom kontrollerna måste utvidgas för 
att kontrollen som kommer från en kvalificerad revisor försvinner. Skattverket ser 
resurstillskottet som en förutsättning för myndigheten för att hjälpa företagen att redovisa rätt 
siffror i skattedeklarationen. Det handlar inte om att Skatteverket tar över en revisors arbete 
utan det handlar om att Skatteverket måste utföra det här tillskottet för att bibehålla 
standarden i redovisningen samt i ett tidigt stadium förebrygga brister i redovisningen. 
(www.skv.se, A) 
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Regeringen tillstyrker utredningens förslag att utöka upplysningsskyldigheten. Regeringen 
poängterar dock att både myndigheter och företag inte får påverkas av en för hög kostnad eller 
mer arbete än vad som är skäligt. De påpekar också att kontroller i praktiken bör fokuseras på 
företag som inte förväntas ha en tillfredställande ekonomisk redovisning. (Lagrådsremiss 
2010) 

3.3.7 Intyg om granskning av revisor och biträde av redovisningskonsult 

Både Skatteverket och regeringen ser positivt på det förslag som utredningen berör angående 
att information ska uppges i skattedeklarationen, om företaget har anlitat en revisor som har 
granskat årsredovisningen eller att en uppdragstagare har upprättat företagets årsbokslut 
(Ibid.). Skattverket anser att det här förslaget skulle kunna ge ökad tillförlitlighet i innehållet 
av redovisningen. De nämner också att en ökad tillförlitlighet i redovisningen möjligen skulle 
leda till att de i sitt arbete kan fokusera mer på att upptäcka västenliga fall av 
skatteunderdragande (www.skv.se, A).  
 
Regeringen nämner i sitt uttalande att förslaget inte kräver större administrativ börda och att 
denna information kommer att ha en stor betydelse för Skatteverkets arbete. Regeringen 
poängterar att det inte finns någon säkerhet att beskattningsunderlag har en bättre kvalité på 
grund av att de har anlitat en revisor eller en uppdragstagare eftersom i informationen framgår 
det inte vilken kontroll som har gjorts. (Lagrådsremiss 2010) 

3.4 Bank 

3.4.1 Användandet av externredovisning utifrån bankens perspektiv  

Banker är företag som arbetar med att tillhanda tjänster som kreditgivning, inlåning och 
betalningar till allmänheten (www.bankforeningen.se, B). Banker är allmänt positiva till 
revision av ett företags årsredovisning eftersom att det medför tillförlitlighet, skapar ordning 
och reda i den löpande bokföringen (www.svensktnaringsliv.se, A).  

3.4.2 Kreditbedömning 

Som tidigare nämnts upprättar företagen en extern redovisning för att förmedla information 
om företagets ekonomi och dess situation till bland annat banker. I årsredovisningen finns den 
information som företagen lämnar och utifrån den här kan banker till exempel göra 
kreditbedömningar av företagen innan de beviljar krediter. Bankerna är intresserade av om 
företagen kan betala sina räntor och amorteringar på de lån de åtagit sig. (Smith, 2000, s. 17) 
 
Redovisningen är av intresse för banker när de ska göra bedömning av kreditrisken vid 
kreditgivning. Kreditrisken är den risk banker löper när de lämnar krediter till företag, ifall de 
senare inte kan infria de betalningsförpliktelser de åtagit sig i och med att dem upptagit ett 
lån. Bedömning av kreditrisken genomförs på kort och lång sikt då den på kort sikt är 
beroende av den nuvarande likviditeten och den rådande soliditeten i företaget. På lång sikt är 
banken intresserad av att veta företagets ekonomiska utveckling (Ibid., s. 20). Det här utför 
bankerna för att utesluta att eventuella krediter till ett företag kan leda till att företag försätts i 
konkurs (Svedin, 1992, s. 9). Av företagens balansräkning kan bankerna utläsa företagens 
likvida medel samt soliditeten på balansdagen för bokslutet. Bankerna kan även med hjälp av 
årsredovisningen bedöma den historiska utvecklingen av företagen och på sådant sätt kan 
bedöma företagens framtida ekonomiska utveckling (Smith, 2000, s. 20). Informationen 
företagen lämnar i den externa redovisningen bedöms vara mer trovärdig om den har 
kontrollerats av en erfaren revisor (SOU 2008:32). 
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Bankerna använder sig även av företagens interna information, rapporter, budgetar och 
prognoser vid kreditgivning. Det här används av bankerna i samma utsträckning som de 
använder sig av årsredovisningen vid kreditgivning därför anses revisionen som viktig men 
inte avgörande. (www.svensktnaringsliv.se, A) 
 
Banker får endast godkänna krediter om kredittagaren anses kunna fullgöra avtalet och att 
förpliktelserna förblir uppfyllda. Säkerheten som ställs på små aktiebolag vid kreditgivning är 
ofta krav på fullständig säkerhet. Den här säkerheten kan vara företagsinteckning i företagets 
egendom eller att ägaren till företaget går i borgen för den kredit som företaget förbinder sig 
med. (SOU 2008:32) 
 
Vid kreditbedömning lägger banker mycket vikt vid hur det kreditsökande företaget har skött 
sina tidigare betalningar. Banker upprättar egna analyser och kreditbedömningar av företaget 
vid kreditgivning. Utöver deras egna analyser använder de sig ofta av externa 
kreditupplysningar. Upplysningarna som de använder kommer ofta ifrån 
Upplysningscentralen (UC). Bankerna använder sig av det här för att fastställa att företagets 
historia är av godtagbar förutsättning. På det här sättet kan banken försäkra sig om att 
företaget kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. (Ibid.) 

3.4.3 Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten påverka kreditgivare enligt tidigare 
forskning?  

Avskaffandet av revisionsplikten kan medföra att kraven på säkerheten kan komma att ökas 
för de aktiebolag som väljer att avstå från revisionen. Det här kan komma att förändra 
förutsättningarna för att erhålla krediter till företaget. I utredningen kom de fram till att 
avskaffandet av revisionsplikten troligen medför att små aktiebolag kommer få försämrade 
möjligheter att uppta krediter. Villkoren vid kreditgivning kommer troligtvis också att 
förändras i och med avskaffandet av revisionsplikten för de aktiebolag som väljer att avstå 
från revisionen. Utredningen tror att det antagligen kan medföra att de som inte har använt sig 
av revision kommer erhålla försämrade villkor på krediter än företag som har använt. Om 
förslaget medför att det blir försämrade förutsättningar och villkor för företagen kan de själva 
påverka sin situation gällande granskningen av räkenskaperna.  Företaget kan på sådant sätt 
påverka sin situation och kan se kostnaderna för revisionen som kostnader för krediten. (Ibid.) 
 
Banker har inte några förpliktelser att lämna krediter till företag som inte använder sig av en 
revisor i sin granskning av företagets räkenskaper. Banker kan därför ställa krav på företag 
som ansöker om kredit, att de ska använda sig av en revisor innan kreditgivningen godkänns 
(Ibid.). Banker är positivt inställda till lagstadgad revisionsplikt och avstyrker förslaget om 
avskaffandet, eftersom att de troligtvis kommer att avtala om granskning vid varje 
kreditgivningstillfälle (www.svensktnaringsliv.se, A).  
 
Enligt utredningen skapar revision ett värde för de företag som väljer att anlita en revisor. Det 
här kommer troligtvis medföra att de erhåller bättre villkor och förutsättningar för krediter än 
de företag som väljer att avstå från revision (SOU 2008:32). Den information som kommer 
från företag som väljer att avstå från revision kan anses mindre tillförlitlig (Lagrådsremiss 
2010). 
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4 Empiri 
 
Följande presenteras de kvalitativa intervjuerna som vi har genomfört med de olika 

respondenterna. De olika respondenterna kommer att presenteras i tur och ordning, det vill 

säga revisionsbyråerna tillsammans, Skatteverket för sig och bankerna tillsammans. 

 

4.1 Intervju med revisionsbyråerna 
KPMG är ett företag som erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. 
KPMG har idag cirka 1500 anställda på 60 orter i Sverige samt att de globalt har cirka 140000 
medarbetare i 146 länder. (www.kpmg.se, A)  
 
Grant Thornton är ett företag som levererar tjänster inom revision, ekonomiservice, 
skatterådgivning och corporate finance samt affärsrådgivning. Grant Thornton har idag cirka 
830 medarbetare på 25 kontor i Sverige. Företaget är även verksamt globalt med cirka 30 000 
medarbetare fördelade på cirka 500 kontor i 110 länder. (www.grantthornton.se, A) 
 
Fråga 1: Vad är din befattning inom organisationen idag? 
Helena Arvidsson är auktoriserad revisor och jobbar på KPMG.  
 

Anders Nilsson är godkänd revisor och jobbar på Grant Thornton. 
 
Fråga 2: Vad innefattar din arbetsuppgift? 

Arvidsson jobbar mest för större företag både noterade och internationella. Hon jobbar också 
som riskmanager, det innebär att specifika riskfyllda uppdrag tittas på som kommer in och 
ställning tas då till om uppdragen ska accepteras eller inte. Om någon av hennes kollegor tror 
att det föreligger brott hos deras kunder så vänder de sig till Arvidsson för råd och stöd. 
 
Nilsson jobbar med revision av företag och konsultation samt rådgivning, där han fungerar 
som ett bollplank för företagen. Han är involverad alltifrån hur en faktura konteras till köp, 
försäljning och omstrukturering av ett företag. 
 
Fråga 3: Behövs revision? 

Ja, det uppfyller en stor funktion i Sverige som ingen tänker på eftersom revisionsplikt är 
lagstadgad, tycker Arvidsson. Revision förhindrar i dagsläget den ekonomiska brottsligheten i 
aktiebolag eftersom en revisor granskar räkenskaperna. Den skapar även ett förtroende för 
intressenterna. 
 
Nilsson tycker att revision behövs. I och med revisionen av ett bokslut upptäcks oftast fel och 
det behöver inte i sin mening vara lagvidriga fel. Det här leder till att företag undankommer 
skattetillägg, då uppgifterna rättas av revisionsbyråerna innan de deklareras. Enligt Nilsson 
föranleder revisionen till att revisorn blir insatt i bolaget och kan genom det här komma med 
framåtriktade tips och förbättringsförslag. 
 
Fråga 4: För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 

Ur KPMG:s synvinkel är det roligare att arbeta med något som är efterfrågestyrt, ett företag 
vill uppvisa något som är godkänt för sina intressenter. En annan fördel är att företag kan 
uppvisa något som är godkänt och då vet intressenterna att resultaten som presenterats är 
korrekt.
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Enligt Nilsson är en fördel att konsultation och rådgivning kan komma att ökas jämfört med 
tidigare. En nackdel för Grant Thornton kan vara att revisionsuppdragen kan komma att 
minska samt att risken för att fel i företagens redovisning och rapportering kommer att bli 
större.  
 

Fråga 5: Hur ser era arbetsrutiner ut idag gällande revision av företag? 

Revisionen måste ske utifrån Revisionsstandard i Sverige (RS). Den här talar om vad 
revisionen ska innehålla och på det sättet blir det en standard produkt. På KPMG finns 
manualer för precis hur det ska se ut, vad som ska dokumenteras och vilka flöden som ska 
kontrolleras, enligt Arvidsson. 
 
Dels måste en lagstiftning följas och sen har Grant Thornton anpassade revisionsprogram där 
en tågordning ska följas med olika moment som dokumenteras. Alla revisionsbyråer har i 
grunden samma program för revision. Hos Grant Thornton används revisionsverktyg och en 
arbetsmetodik där en checklista följs för att sedan godkännas, enligt Nilsson. 
 
Fråga 6: Hur kommer era arbetsrutiner att förändras efter avskaffandet av revisionsplikten? 

Arbetsrutinen för KPMG kan komma att förändras utifrån det perspektivet att om ett företag i 
framtiden vill ha revision av endast vissa poster kan det här ske genom en specialbeställning. 
Det blir en så kallad skräddarsydd revisionstjänst utifrån kundens önskemål, enligt Arvidsson. 
 
Det tror inte Nilsson. Han menar att revisionen i sig inte kommer att ändras utan det är bara 
själva plikten om att vissa kan välja bort revisionen som ändras. De som inte vill ha revision 
kan ända välja att använda sig av punktinsatser och granskning av särskilda poster. 
 
Fråga 7: Kommer avskaffandet leda till färre revisionsuppdrag? 

Enligt Arvidsson kommer avskaffandet leda till färre revisionsuppdrag, framförallt hos 
vilande aktiebolag där ingen verksamhet sker. I början kommer mindre företag att försöka 
klara sig själva för att spara in pengar men Arvidsson tror att dessa företag kommer få 
problem med till exempel Skatteverket och kommer då komma tillbaka och efterfråga 
specifika tjänster. 
 
Nilsson tror att det kommer bli färre uppdrag dock är det osäkert hur många. Banker och 
andra intressenter kommer att kräva revision vilket kommer att leda till att företagen som kan 
välja bort revision kommer ändå efterfråga någon form av tjänst.  
 
Fråga 8: Kommer företagen efterfråga tjänster eller kommer de klara sig själva efter 

avskaffandet? Vilka typer av tjänster kommer efterfrågas? 

Arvidsson tror inte att företagen kommer klara sig själva nu när gränsvärdena blev lägre. Det 
är däremot osäkert om de kommer efterfråga en revisor eller en redovisningskonsult. Reglerna 
kring företagande är invecklade och uppdateras ständigt vilket gör att det blir svårt för en 
enskild företagare att hålla koll på. 
 
Ja, företagen kommer efterfråga tjänster tror Nilsson, men det är inte säkert att alla som kan 
välja bort revisionen gör det. Han tror att många kanske kommer att välja bort den i början 
vilket kommer leda till att risken för fel kommer att öka. Senare kommer de förmodligen 
efterfråga vissa tjänster eftersom Nilsson tror att företagen kommer att behöva hjälp. Det här 
kan vara i form av att kolla på vissa delar kring bokslutet och årsredovisningen och behöver 
inte innebära en fullständig revision. 
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Fråga 9: Kommer dessa tjänster vara redovisningskonsultation och rådgivning istället för 

revision?  

Arvidsson tror att efterfrågan mot redovisningskonsulter kommer att öka och har därför valt 
att lyfta fram konsulterna. Det finns möjlighet att utbilda sig till auktoriserad 
redovisningskonsult och då kommer arbetet innefatta att göra kvalitetsgranskning och 
kvalitetskontroll precis som revisorer gör idag. Redovisningskonsulterna kan upprätta en så 
kallad bokslutsberättelse där han eller hon beskriver vilka normer som har följts i och med 
upprättandet av bokslutet. Den innebär inte ett intygande av samma kvalité som en revision. 
 
Nilsson berättar att redovisningstjänsterna som de har idag kommer att fortsätta vara som 
vanligt men att revisionsbiten kanske kommer att försvinna. Han säger även att det finns 
auktoriserade redovisningskonsulter som får skriva bokslutsberättelse men poängterar att 
dessa inte har samma kvalitetsstämpel som en revisionsberättelse. 
 
Fråga 10: Om det blir andra tjänster än revision, kommer dessa då att göras av 

revisionsbyråerna eller av andra marknadsaktörer? 

KPMG har idag auktoriserade redovisningskonsulter som har kompetens att utföra 
redovisningstjänster. Det är idag tillåtet för en revisionsbyrå att hjälpa ett mindre företag med 
både revision och med redovisning eftersom att det är lättare jävsregler. Problematiken berör 
de större företagen där två byråer används, en för revision och en för redovisning. De 
uppdragen där KPMG bara utför revision kan dem komma att förlora kunden till den 
redovisningsbyrå som utför redovisningen. 
 
Det kan nog vara en kombination säger Nilsson. Grant Thornton konkurrerar idag med andra 
redovisningsbyråer om redovisningsuppdragen. Största risken att förlora uppdrag finns där 
kunderna även använder sig av en redovisningsbyrå. Det är oftast redovisningsbyrån som har 
huvudkontakten med kunden vilket kan leda till att kunden väljer att ha kvar 
redovisningsbyrån för tjänsterna. 
 
Fråga 11: Om tjänsterna tas över av andra marknadsaktörer kommer det här då att leda till 

färre jobb och mindre intäkter? 

Enligt Arvidsson är det tuffa tider och mycket konkurrens men tror ändå att KPMG inte 
kommer att förlora allt för mycket jobb. 
 
Ja, så kan det bli säger Nilsson. Han nämner dock att jävsproblematiken avseende att samma 
företag inte får sköta både revisionen och redovisningen kan komma att ändras vilket då leder 
till att Grant Thornton kan hämta tillbaka timmarna på andra tilläggstjänster. I början kan det 
bli en förlust av uppdrag tror Nilsson. 
 
Fråga 12: Vad anser ni om gränsvärdena som regeringen har föreslagit? 

Det är bra att värdena inte blev så höga som det först skulle bli. De företag som i framtiden 
kommer att få möjlighet att slippa revision är egentligen de företag som behöver den mest. I 
och med det här öppnas möjligheten för uppkomsten av oseriösa aktiebolag. Avskaffandet 
kan komma att leda till förhöjd stämpelskatt vilket drabbar de stora seriösa bolagen som får 
betala för de små bolagens felaktigt betalda skatt. Det kan även komma att belasta 
skattesedeln som då drabbar skattebetalarna. Båda lösningarna slår lite fel anser Arvidsson. 
 
Nilsson tycker att de nya gränserna är positiva. Om det varit högre gränser skulle det leda till 
högre andel fel anser Nilsson. Han menar att de regler som råder idag kan vara lite ”overkill” 
för små enkla aktiebolag där det inte råder någon avancerad situation avseende löpande 
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bokföring. De små företagen är ofta mer beroende av rådgivning och skatteplanering än av 
revision. 
 
Fråga 13: Hur kommer avskaffandet att påverka företagens rättvisande bild? 

De allra flesta av de företagen som berörs av att plikten avskaffas klarar inte själva att 
upprätta ett bokslut och många av dessa använder sig av en redovisningsbyrå. Som 
revisionsbyrå hittar vi oftast något vi tycker att företaget ska ändra på i sin redovisning även 
om den utförts av en redovisningsbyrå. Det här kan i sin tur leda till att beskattningen 
påverkas eftersom revision kan väljas bort av företag. 
 
Nilsson menar att den rättvisande bilden kan bli felaktig, dock inte för alla. Det är mycket 
korrigeringar som genomförs av revisionsbyråer vilket då kan leda till en försämring om 
revisionen väljs bort. 
 
Fråga 14: Kommer avskaffandet leda till fler fel, i form av icke uppsåtliga fel? 

Ja, det anser Arvidsson. 
 
Ja, det finns en risk att det blir fel om ingen granskar, även om företagen inte avser att göra 
fel. 
 
Fråga 15: Tror ni att avskaffandet kommer att öka konkurrenskraften för svenska aktiebolag 

på den internationella marknaden? 

De företag som idag omsätter omkring 3 miljoner har ett uppskattat revisionsarvode på cirka 
5-20 tusen kronor. De skulle kunna lägga pengarna på till exempel marknadsföring istället 
men Arvidsson anser att det inte skulle leda till någon större skillnad. 
 
Nilsson tror att det istället skulle leda till en negativ effekt eftersom det kan bli svårare att 
göra affärer när ingen garanti kan göras avseende att siffrorna stämmer. 
 
Fråga 16: Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet? 

KPMG utbildar auktoriserade redovisningskonsulter eftersom tjänsterna kommer bli mer 
efterfrågestyrda och visa sig i form av specialiserade insatser. 
 
Grant Thornton har satsat väldigt mycket på redovisningssidan i form av utbildning och 
verktyg som till exempel kan vara webbaserade tjänster och fakturascanning. Nilsson berättar 
att de även har utbildat och utvecklat lösningar inom redovisningssidan för kunna ersätta 
eventuellt förlorade revisionsuppdrag. 
 
Fråga 17: Samtycker ni att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 

Arvidsson godkänner att vi använder hennes och företagets namn men poängterar att vi ska 
framhäva att hennes svar är personliga åsikter. 
 
Nilsson godkänner att vi använder hans och företagets namn men poängterar att vi ska 
framhäva att hans svar är personliga åsikter. 
 
Fråga 18: Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 
Arvidsson tycker att det är bra att det blir en debatt kring vad revisionsyrket egentligen är. 
Revisionen har varit lagstadgad så pass länge att marknadsföringen varit dålig från 
revisionsbyråerna och att statusen på yrket försämrats. Hon tror att företagen i slutändan 
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kommer inse att det blir en stor skillnad om en revisor har använts och att de faktiskt kommer 
se nyttan av det revisionsbyråerna gör. 
 
Enligt Nilsson blir det sammanfattningsvis en liten försämring avseende uppdrag för 
revisionsbyråerna men att det här inte kommer ha någon större påverkan. Det ska bli 
intressant att se hur lagstiftningen kommer utformas och hur det kommer att påverka.  

4.2 Intervju med Skatteverket 
Skatteverket har idag cirka 10 800 anställda. Myndighetens huvudsysslor är granskning av 
deklarationer och hantering av medborgares och företagens skatteärenden. (www.skv.se, B) 

 
Fråga 1: Vad är din befattning inom organisationen idag? 

Eskil Henriksson berättar att han är rättslig expert, jobbar centralt på Skatteverkets 
huvudkontor inom området redovisnings och beskattning. 
 
Fråga 2: Vad innefattar din arbetsuppgift? 

Arbetsuppgiften innefattar att ge svar på och utforma Skatteverkets syn på frågor som inte är 
självklara som då måste tolkas utifrån lagar och rekommendationer. Henriksson deltar i och 
svarar på remisser samt medverkar i utredningar både i form av statliga och egna. 
 
Fråga 3: Behövs revision? 

Ur Skatteverkets synvinkel är den värdefull eftersom det innebär trots allt att en utomstående 
person som är kvalificerad och har ett yrkesansvar har granskat räkenskaperna.  
 

Fråga 4: För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 

Henriksson ser inga fördelar. Nackdelarna är att Skatteverket är rädda att felen i deklarationen 
ökar med tanke på att felaktigheten för både omedvetna och medvetna kommer att öka i 
redovisningen. Skatteverket tror också att revisorerna har en stor preventiv effekt, eftersom 
räkenskaperna måste passera revisorn öga leder det här till att räkenskaperna sköts mer 
noggrant. Revisorerna har en skyldighet att rapportera till Skatteverket, genom att göra på det 
här sättet säkerställer de att materialet har en bra kvalité där Skatteverket inte har resurser. 
Skatteverket har inte så stora resurser att de kan täcka upp alla aktiebolag som inte kommer 
omfattas av revisionsplikten. 
 
Fråga 5: Anser ni att det gör någon skillnad om ett företag blivit granskade av en revisor? 

Granskar ni lika mycket oavsett? 

Hittills har alla aktiebolag varit granskade av revisorer, där har Skatteverket inte haft någon 
anledning att undersöka. Däremot mindre handelsbolag och enskilda näringsidkare granskas 
inte av revisorer i regel och det är Skatteverket medvetna om. Där finns det kanske en större 
risk att felaktigheter passerar ut. 
 
Fråga 6: Hur tror ni att er organisation kommer att påverkas av avskaffandet? 

Henriksson tror att Skatteverket kommer att få öka resursinsatserna i form av ökad 
bemanning. Det hela beror på vad Skatteverket får för tillskott i budgeten. Han betonar att 
Skatteverket inte kan kompensera för det här bortfallet. Skatteverket har totalt sett ändrat 
granskningsmetoden, förut hade organisationen en mer integrerad skatterevision då 
granskades inkomster, moms och avgifter för det gångna året. I dagsläget finns en så kallad 
lag om kassaregister, genom det här har Skatteverket en tillsynsuppgift där många besök 
ingår.
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Fråga 7: Hur ser era arbetsrutiner ut idag angående granskning av aktiebolagens skatt? 

Gällande granskning av deklarationer så finns det något som kallas för maskinella kontroller. 
Det här utgör till exempel att företagen har summerat rätt och att de har fört över förgående 
års underskott med samma belopp. Henriksson nämner att Skatteverket också har ett antal 
kontrollfrågor som ställs med bakgrund av vad företagen har angett för belopp i 
deklarationen.  I deklarationen kan företagen lämna öppna yrkande och det här genomförs för 
att slippa skattetillägg som skulle kunna uppkomma om företagen undanhållit skattepliktiga 
upplysningar i form av en ”skum transaktion”. Skatteverkets granskning kan ske på tre sätt: 
granskning av deklarationer, revision och besök där de till exempel tittar på kassaregister. 
 
Fråga 8: Kommer arbetsrutinerna att förändras vid avskaffandet av revisionsplikten? 

Henriksson berättar att Skatteverket har ett pågående projekt. Det här projektet innebär att 
Skatteverket fokusera sig mer på redovisningskonsultbranschen, eftersom det är dem som har 
kontroll över den dagliga bokföringen. Skatteverket undersöker samarbetsformer med 
redovisningskonsultföretagen så att dem säkerställer en viss kvalité av de uppgifter företagen 
tillhandahåller. Ett utbyte sker i och med att redovisningskonsulterna i sin tur erhåller 
information som de kan ha nytta av. 
 
Fråga 9: Om arbetsrutinerna förändras, hur kommer de att förändras, kommer kostnaderna 

att ökas för Skattverket? 

I och med avskaffandet av revisionsplikten räknar Skatteverket med att de blir i behov av ett 
tillskott, men och andra sidan får Skatteverket göra det bästa av situation med de resurser som 
finns. 
 
Fråga 10: Vilka kontroller finns i nuläget, gällande tillförlitlighet angående företagets 

uppgiftsutlämnande? 

Företagen är inte skyldiga att lämna in årsredovisningen tillsammans med deklarationen utan 
de ska lämna in specifikationen, som i och för sig ska vara uppgifter hämtade från bokslutet. I 
och med det här gör Skatteverket ingen ytterligare tillförlitlighetskontroll avseende 
uppgiftsutlämnandet. Utöver det här finns maskinella avstämningar som kontrollerar om 
tillgångar och skulder stämmer överens. Henriksson poängterar att Skatteverket inte har 
någon tillförlitlighetsbedömning i de enskilda fallen. 
 
Fråga 11: Kommer dessa kontroller att se annorlunda ut när plikten försvinner? 

Henriksson tror att det blir mer fokusering på besök hos företagen. 
 
Fråga 12: Vad är ett skattefel? 

Ett skattefel är skillnaden mellan den skatt som borde ha betalats in och den som har betalats 
in. 
 
Fråga 13: Anser ni att både ouppsåtliga samt uppsåtliga fel kommer att öka efter 

avskaffandet av plikten? 

Henriksson tror att båda ökar. 
 
Fråga 14: Vad anser ni om regeringens förslag till åtgärder mot skattefel, dvs. allmän 

bokföringskontroll, utökad upplysningsskyldighet och upplysningar i deklarationen? 

Upplysningar i deklarationen är Skatteverket överens om, det är ett bra förslag anser 
Henriksson. Det behöver endast anges om det har upprättats en granskning i deklarationen 
och det behövs inte ange vem som upprättat eller granskat. Det här är för Skatteverket bra 
information eftersom de vill veta i vilken omfattning, till exempel en viss bransch väljer att 



Empiri 

 

20 | S i d a  

anlita en redovisningskonsult eller en revisor för att upprätta granskning av räkenskaperna. På 
det här sättet kan Skatteverket erhålla en bättre bild över riskerna för fel. Har en viss bransch 
anlitat kvalificerade redovisningskonsulter eller revisorer generar det en högre kvalité i 
räkenskaperna, vilket leder till att Skatteverket kan fokusera mer på andra branscher. 
Uppgiftsskyldigheten för bokföringen är ett bra förslag anser Henriksson. Det här leder till att 
Skatteverket kan snabbt kontrollera bokföringen och ser om den fungerar. Han anser att 
åtgärden allmän bokföringskontroll är mer som en ingripande kontroll. Det är inte definitivt 
sagt att det inte ska bli något av, det är endast temporärt. Utvärdering utförs först efter utfallet 
och sedan kanske införa det. 
 
Fråga 15: Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Henriksson berättar att Skatteverket ska vidga det hela lite mera, det vill säga, mer besök, 
information och samarbete med redovisningskonsultbranschen. Han säger också att eftersom 
Skatteverket inte har sett riksdagsbeslutet än, så har de inte haft möjligheten att göra så 
mycket och sen får Skatteverket se vad de får för extra resurser. 
 
Fråga 16: Vad anser ni om gränsvärdena som regeringen har föreslagit? 

Det där är ett speciellt problem anser Henriksson, för att det har konstaterat att skattefelet är 
störst hos de minsta bolagen. Om Skatteverket skulle sätta gränserna, så skulle Skatteverket 
uttala att de som har en omsättning under tre miljoner måste anlita en revisor, det vill säga 
tvärtemot. Det här kan inte inträffa, eftersom plikten tas bort på grund av någon förenklig och 
lite andra aspekter, berättar Henriksson. Gränserna är för höga som regeringen har föreslagit, 
istället borde de ha beslutat gränserna på en mycket lägre nivå och sedan utvärdera det hela, 
anser Henriksson. 
 
Fråga 17: Samtycker ni till att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 

Henriksson svarar att författarna får använda organisationens och hans namn i studien, men 
att det som har sagts på intervjun är hans egna personliga åsikter. 
 
Fråga 18: Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 
Att företagets administrativa kostnader ska minskas var ett mantra i och med avskaffandet av 
revisionsplikten berättar Henriksson. Skatteverket hade flera åsikter om den här mantran, det 
vill säga att revisionen bara skulle vara en kostnad och inte värd något. Det många glömmer 
är att revisionen ökar förtroende hos intressenterna. 

4.3 Intervju med bankerna 
Handelsbanken är en bank som levererar tjänster inom hela bankområdet. På Svenska 
marknaden innehar Handelsbanken en stark position med 461 lokala kontor. Totalt har 
banken cirka 700 kontor placerade runt om i världen. Bankens organisation är även starkt 
decentraliserad och med det menar de att det lokala bankkontoret är banken. 
(www.handelsbanken.se, A) 
 
Nordea är en bank som levererar tjänster inom transaktions-, finansierings-, spar- och 
kapitalmarknadsprodukter samt pensionsprodukter. På den Svenska marknaden har Nordea en 
stark position. Nordea har idag cirka 1400 kontor globalt placerade med cirka 33 347 
medarbetare fördelade på dessa. (www.nordea.com, A) 
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Fråga 1: Vad är din befattning inom organisationen idag? 
Håkan Janson berättar att han är kontorschef på Handelsbanken Storagatan. 
 
Olle Andersson är kontorschef för Nordea i Västerås och Sala. 
 
Fråga 2: Vad innefattar din arbetsuppgift? 
Janson ska se till att banken tjänar pengar inom deras verksamhetsområde. 
 
Andersson är kontorschef för Västerås- och Salakontoret avseende privatsidan och hela 
Västmanland avseende företagssidan. Andersson har resultatansvar, marknadsansvar samt 
personalansvar för ovanstående område. 
 
Fråga 3: Behövs revision? 

Revision är något som behövs anser Janson. 
 
Generellt behövs revision av flera olika orsaker, anser Andersson. Han nämner att 
revisionsarbete ligger till grund för bankens analys när krediter beviljas. Analysen delas upp i 
två delar där den ena är historiskt material och det får vi av revisionsarbetet. Den andra delen 
är framåtriktat material. Han nämner också att de mindre bolagen är oftast duktiga på att 
jobba, men mindre duktiga på den ekonomiska delen och av den anledningen behövs någon 
form av stöd, oavsett om det är en auktoriserad revisor eller inte. 
 
Fråga 4: För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 
Janson tycker att det inte finns några fördelar i och med avskaffandet av revisionsplikten, 
eftersom vi banker är långivare och måste kunna lita på de uppgifter som redovisas av 
företagen. Därför är det viktigt att en revisor har granskat räkenskaperna. Han tycker däremot 
att det finns stora fördelar för små aktiebolag eftersom de kommer att kunna sänka sina 
administrativa kostnader. 
 
Andersson anser att de inte finns några fördelar för banken, dock påpekar han att det blir en 
kostnadsbesparing för de små bolagen. Nackdelarna för bankerna är att de inte erhåller en 
kvalitetsstämpel på att någon har granskat räkenskaperna. Han tror även att det inte kommer 
bli svårare för de små bolagen att låna pengar, däremot kommer banken kräva någon form av 
kvalitetsstämpel, till exempel att en bokföringsbyrå verifierar siffrorna i räkenskaperna. 
 
Fråga 5: Anser ni att det gör någon skillnad om ett företag blivit granskade av en revisor? 
Revision av företag är viktigt anser Janson. Han påpekar dock att det råder skillnad i 
revisionen beroende på vilken revisor som har anlitats. Det han menar är att det finns bra och 
mindre bra revisorer och det här måste beaktas vid kreditgivning. 
 
Andersson anser att det handlar om kvalitetsstämpeln som erhålls i och med revision. 
 
Fråga 6: Hur ställer sig banken till lagstadgad revisionsplikt? 
Janson svarar att han aldrig skulle låna ut en ansenlig summa pengar till något företag som 
inte har anlitat en revisor. 
 
Det är praktiskt för banken, anser Andersson. Han tror även att förslaget om avskaffandet inte 
kommer påverka långivningen negativt för de bolagen. 
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Fråga 7: Hur tror ni att er organisation kommer att påverkas av avskaffandet? 
Det kommer bli tuffare att erhålla en revisionsberättelse från ett företag tror Janson, eftersom 
kravet på revision antagligen kommer att upphöra för de små aktiebolagen. 
 
Andersson tror att Nordea kommer ta fram nya riktlinjer hur kreditanalytikerna ska agera och 
det här kommer att ligga i deras kreditpolicy för de aktiebolag som inte längre kommer att 
omfattas av plikten. Han anser att det i övrigt inte blir stora förändringar, utan det kommer 
fortsätta att vara ”business as usual”. 
 
Fråga 8: Hur ser era arbetsrutiner ut idag angående kreditgivning till företag? 

Janson berättar att i dagsläget lånar han inte ut pengar till kunder som inte har anlitat en 
kvalificerad person, till exempel en revisor som granskat de uppgifter som har lämnats till 
banken. 
 
Andersson berättar att det bygger både på historiskt material och framåtriktat material. Nordea 
jobbar väldigt mycket med framåtriktat material, det vill säga kassaflödesanalys. Rent 
praktiskt har Nordea en grupp inom varje kontor som kallas kreditanalytiker och de jobbar 
med själva analysen ihop med en kundansvarig som är kontaktperson till företaget. Banken 
samlar in material både historiskt och framåtriktat. Företagen tar själva fram det framåtriktade 
materialet eller ihop med sin revisor. Med hjälp av det här resonerar banken med företaget för 
att komma fram till ett beslut och sedan lämnas kreditdelegationen. 
 
Fråga 9: Kommer arbetsrutinerna att förändras vid kreditgivning efter avskaffandet av 

revisionsplikten? 
Janson säger att arbetsrutinerna troligtvis kommer att förändras, men hur det här kommer att 
ske är inte klart än. Han berättar också att om det är något som banker är bra på så är det 
instruktioner för kreditgivning. 
 
Eventuellt kan det bli att några nya riktlinjer kommer att tillämpas berättar Andersson. 
 
Fråga 10: Om arbetsrutinerna förändras, hur kommer de att förändras i förhållande till hur 

det ser ut idag? 

Hur arbetsrutinerna kommer att förändras är inte fastställt än, berättar Janson. 
 
Enligt Andersson är ingenting bestämt än angående hur rutinerna kommer att förändras. 
 
Fråga 11: Vilka kontroller finns i nuläget, gällande tillförlitlighet angående företagets 

uppgiftsutlämnande vid kreditgivning? 
Janson nämner att banken granskar alla företagskrediter en gång per år och det är banken 
skyldig att göra. Det måste då finnas en tillgänglig reviderad årsredovisning. Janson nämner 
också att det finns ett klart reglemente vid granskningen där arbetsgången är given.  
 
Dels har Nordea det reviderade bokslutet som är historiken och även UC samt att banken har 
ett eget system som ser till kundens skötsamhet historiskt sett. Det här är tre sätt som Nordea 
hämtar information externt gällande kunden, men självklart förs även en diskussion med 
kunden berättar Andersson. 
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Fråga 12: Kommer dessa kontroller vid kreditgivning att se annorlunda ut när plikten 

försvinner? 
Janson är övertygad om att dessa kontroller vid kreditgivning kommer att se annorlunda ut 
efter att plikten försvinner. 
 
De kommer att förändras för de mindre bolagen efter att avskaffandet har genomförts tror 
Andersson. Det reviderade bokslutet kommer att bytas ut till någon annan form av kontroll. 
 
Fråga 13: Kommer banken efter avskaffandet av revisionsplikten ändå kräva revision av 

företagen innan kreditgivning? 

Janson är säker på att banken kommer kräva revision vid kreditgivning. Han poängterar att 
det här kan komma att förändras om det uppstår en konkurrens situation mellan bankerna. 
 
Andersson kan personligen inte tänka sig att det kommer krävas och han tilläger även att inget 
har bestämts ännu på Nordea. Han påpekar att Nordea måste på något sätt kunna lita på de 
uppgifter företagen lämnar för att kunna säkerställa dem, men hur det ska ske vet han inte än. 
 
Fråga 14: Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet av 

revisionsplikten? 
Janson berättar att han kommer gå tillväga precis som vanligt vid kreditgivning, det vill säga 
att kraven på företagens uppgiftsutlämnande kvarstår utan någon förändring, tills han erhåller 
nya instruktioner. 
 
Nordeas kreditorganisation jobbar med det här och de kommer att träffa FAR i maj för att 
diskutera påverkan av avskaffandet. Det här genomförs för att komma fram till hur Nordea 
ska utveckla och komplettera olika delar av deras kreditpolicy. 
 
Fråga 15:  

Kommer avskaffandet av revisionsplikten leda till sämre förutsättningar gällande 

kreditgivning för de företagen som faller inom denna kategori av företag? 
Det beror på om de har anlitat en kvalificerad person eller inte, påpekar Janson. 
 
Andersson tror inte att det kommer leda till sämre förutsättningar av det enkla skälet att dessa 
företag är antalsmässigt för många och då av konkurrensmässiga skäl inte borde missgynnas. 
Nordea vill fortsättningsvis göra affärer och för att kunna göra det här kommer de se till att 
uppgifterna som företagen lämnar är tillförlitliga.  
 
Fråga 16: Kommer villkoren för krediterna att försämras till de företag som faller inom 

denna kategori av företag? 
Janson är säker på att villkoren vid kreditgivning kommer att försämras för de företag som 
inte väljer att anlita en revisor, alltså kommer riskpremien att stiga. Janson påpekar att 
bankerna kommer erhålla nya regler vid kreditgivning som utmynnar i att de betygsätter sina 
kunder. De här reglerna medför att kunder med hög risk kommer att kosta mer för bankerna. 
Han menar att företag som inte har anlitat en revisor kommer antagligen att betygsättas med 
ett lägre betyg som i sin tur leder till sämre villkor vid kreditgivning. De bankerna ska 
bedöma när de betygsätter ett företag är de finansiella riskerna och motståndskraften. 
 
Andersson anser att ingen förändring gällande villkoren kommer att ske för de här företagen.
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Fråga 17: Kommer företag som inte använder sig av reviderad årsredovisning uppfattas som 

mindre tillförlitliga? 

Janson anser att de företag som inte använder sig av reviderad årsredovisning anses som 
mindre tillförlitliga. 
 
Det är en lag som kommer att försvinna och det vore konstigt om banken trots det skulle 
fortsätta ställa samma krav på företagen menar Andersson. 
 

Fråga 18: Samtycker ni till att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 

Janson svarar att författarna får använda organisationens och hans namn i studien, men att det 
som har sagts på intervjun är hans egna personliga åsikter. 
 
Andersson svarar att författarna får använda organisationens och hans namn i studien, men att 
det som har sagts på intervjun är hans egna personliga åsikter. 
 
Fråga 19: Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 

Janson säger att han fortsättningsvis kommer att låna ut pengar till företag i Västerås inom 
bankens verksamhetsområde, dock kommer han bli mycket tuffare mot de företag som väljer 
att avstå från granskning av räkenskaperna. Angående de nya gränsvärdena anser Janson att 
de är bättre än dem förgående värdena. Av de 72 % som har möjlighet att välja bort 
revisionsplikten tror Janson att omkring 60 % av dessa har lån på banken. 
 
När diskussionen kring ämnet kom upp gällde det de högre gränserna vilket skulle ha blivit 
besvärligare säger Andersson. Han tror att det kommer bli bra i slutändan nu när gränserna 
avser de mindre bolagen. 
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5 Analys 
 
I studiens femte kapitel kommer vi att analysera materialet från intervjuerna genom att 

jämföra underlaget med den teoretiska referensramen. Analysen kommer att delas upp i 

ordningsföljden; redovisningsbyråer, Skatteverket och banker.  

 

5.1 Revisionsbyråer 
Enligt studiens teoretiska referensram kan avskaffandet av revisionsplikten leda till att 
revisionen blir efterfrågestyrd. Det här kommer i sin tur leda till att den blir ändamålsenlig i 
den aspekten att ett företag efterfrågar något som de kan visa upp för sina intressenter. I och 
med det här vet företaget att de uppvisar något som är tillförlitligt. Enligt Arvidsson och 
Nilsson kommer avskaffandet leda till en efterfrågestyrd revision och poängterar även att 
revisionen också blir roligare när den blir efterfrågestyrd. 
 
Gällande det nya förslaget avseende gränsvärdena enligt Lagrådsremissen berättar Arvidsson 
och Nilsson att de är positivt inställda till dessa. Arvidsson påpekar dock att det är de här 
företagen som egentligen behöver revisionen mest. Nilsson tillägger att det är oftast de små 
företagen som är mer i behov av rådgivning och skatteplanering än av revision. Enligt det nya 
förslaget kommer 72 % av alla aktiebolag få möjligheten att välja bort revision. Förslaget 
innebär att företagen i viss utsträckning kommer att välja bort revisionen. Arvidsson och 
Nilsson instämmer med varandra i den aspekten att de båda tror företagen kommer att försöka 
spara in pengar i början genom att välja bort revisionen.  
 
Avseendet avskaffandet av revisionsplikten kommer det leda till färre revisionsuppdrag i 
framtiden och det kan även leda till minskade revisionsintäkter. Enligt lagrådsremissens 
spekulationer kan det bli att aktiebolagen som inte behöver ha revision kommer att efterfråga 
revisionsbyråernas redovisningstjänster. Det här leder i sin tur till att revisionsbyråerna får 
täckning för de förlorade revisionsuppdragen. Enligt Arvidsson och Nilsson kommer 
avskaffandet leda till färre revisionsuppdrag. Nilsson tror att avskaffandet kommer leda till 
mindre revisionsintäkter. Arvidsson tror på tuffare tider och hårdare konkurrens för 
revisionsbyråerna, men tror inte att KPMG kommer förlora alltför mycket uppdrag. 
Respondenterna tror även att företag som har valmöjligheten att välja bort revision kommer 
ändå efterfråga specifika tjänster som är skräddarsydda utifrån kundens önskemål. Det här 
överensstämmer med vad som publicerats i lagrådsremissen angående att revisionsbyråerna 
kan komma att erbjuda alternativa tjänster.  
 
Angående förändringen av efterfrågan gällande redovisningstjänster delar Arvidsson och 
Nilsson samma uppfattning avseende att revisionen kan efterfrågas mindre, vilket då leder till 
att efterfrågan på redovisningskonsulter troligtvis kommer att öka. Däremot anser båda att 
bokslutsberättelsen inte är av samma kvalité som en revisionsberättelse. Båda respondenterna 
berättar att deras organisation har valt att lyfta fram redovisningskonsulterna och utbilda dem 
till auktoriserade redovisningskonsulter. 

5.2 Skatteverket 
Avseende diskussionen kring att antalet fel skulle komma att öka i och med avskaffandet samt 
gränsvärdena finns det delade uppfattningar om. Utredningen (SOU 2008:32) anser att antalet 
fel inte kommer att öka i betydande utsträckning medan Henriksson och Skatteverket anser att 
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både uppsåtliga och ouppsåtliga fel kommer att öka. Vad gäller det nya förslaget till 
gränsvärdena enligt Lagrådsremissen anser Henriksson att de är för höga. Han påpekar att 
skattefelet är störst hos de minsta bolagen. Henriksson menar att regeringen borde ha 
föreslagit lägre nivå på gränserna och sedan utvärdera konsekvenserna. 
 
Vad gäller avskaffandet av revisionsplikten kommer det leda till att Skatteverket förlorar en 
granskningsmetod, anser Henriksson. Han menar att revisorn säkerställer att materialet som 
kommer in till Skatteverket har en bra kvalité eftersom revisorn är skyldig att rapportera till 
Skatteverket. Revisorerna bistår med en preventiv effekt när de granskar räkenskaperna på 
sådant sätt att informationen måste passera revisorn. I och med avskaffandet tror Henriksson 
att Skatteverket kommer få öka resurserna men att bortfallet av granskningen inte kommer att 
kunna ersättas av dem. Förutsättningen för den här resursökningen är att Skatteverket får 
tillskott från staten. 
 
Angående marknadsförflyttningen enligt Lagrådsremissen avseende efterfrågan från revisorer 
till redovisningskonsulter berättar Henriksson att Skatteverket har ett pågående projekt 
avseende det här. Skatteverket kommer att fokusera mer på redovisningskonsultbranschen 
eftersom det är dem som har tillsyn över den dagliga bokföringen. Skatteverket utreder 
samarbetsformer med redovisningskonsultföretagen för att få en viss kvalité på materialet 
som lämnas in till Skatteverket. I utbyte erhåller redovisningskonsulterna information som de 
kan ha hjälp av. 
 
Gällande regeringens förslag till åtgärder avseende skattefel instämmer Henriksson angående 
åtgärden upplysningar i deklarationen. Det här är bra information för Skatteverket eftersom de 
kan erhålla en bättre bild över riskerna för fel inom en viss bransch anser Henriksson. Han 
berättar även att om en viss bransch anlitar redovisningskonsulter eller revisorer i en större 
utsträckning än vad som förefaller i en annan bransch, vilket kan genera en högre kvalité av 
räkenskaperna vilket leder till att Skatteverket kan fokusera mer på andra branscher. 
Avseende den andra åtgärden angående uppgiftsskyldigheten för bokföringen delar 
Henriksson regeringens uppfattning. Han menar att Skatteverket då snabbt kan kontrollera 
bokföringen för att se om den fungerar. Gällande den tredje kontrollen instämmer Henriksson 
på det regeringen uttalat sig om, det vill säga att den är en mer ingripande kontroll som ska 
användas om det blir behov av det. 
 
Avseende de organisatoriska förberedelserna för framtiden berättar Henriksson att det 
kommer bli mer fokusering på besök, information och ökat samarbete med 
redovisningskonsultbranschen. 

5.3 Banker 
Angående bankens ställningstagande om revision av företag anser Janson att den behövs, 
eftersom att banker måste kunna lita på de uppgifter företagen redovisar. Lagrådsremissen 
påpekar att företag som väljer att avstå från revision kan anses mindre tillförlitlig. Revision 
behövs därför att små företagare oftast är duktiga på att jobba, men mindre duktiga på den 
ekonomiska delen. Av den här anledningen behövs någon form av stöd, anser Andersson. Han 
förklarar även att revisionsarbete ligger till grund för bankernas analys när krediter beviljas.  
 
Gällande avskaffandet av revisionsplikten samtycker Janson och Andersson att fördelarna 
endast påverkar de små aktiebolagen i form av sänkta kostnader. Enligt utredningen kan 
föreslaget angående avskaffandet leda till att företagens kostnader minskar. Nackdelarna för 
bankerna är att de inte erhåller någon kvalitetsstämpel avseende räkenskaperna. Det råder 
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skilda åsikter vad gäller utlåningsmöjligheter för företag som väljer bort revision. Andersson 
menar att det kommer fordras en annan form av kvalitetsstämpel, medan Janson menar att det 
blir svårare att förlita sig på företagens räkenskaper. Avseende förutsättningarna för 
utlåningen som SOU (2008:32) tar upp påpekar Janson att försämrade förutsättningar är 
kopplade till om företagen anlitat en kvalificerad person eller inte vid granskning av 
räkenskaperna. Andersson har en annan uppfattning avseende det här, han tror att det inte 
kommer leda till sämre förutsättningar av den anledningen att de företag som har valet att 
avstå från revision är antalsmässigt för många och av konkurrensmässiga skäl borde de inte 
komma att missgynnas. Vad gäller villkoren för kreditgivning tror Janson att de kommer att 
försämras för företag som avstår från revision i form av till exempel högre riskpremie. 
Andersson delar inte utredningens uppfattning avseende att villkoren för aktiebolag kommer 
att försämras för dem som väljer att avstå från revision.  
 
Enligt SOU (2008:32) är inte bankerna skyldiga att lämna krediter till företag som inte 
använder sig av en revisor för att granska räkenskaperna. Det här medför att bankerna kan 
ställa det här kravet på företagen. Janson tillstyrker utredningens uppfattning gällande att 
bankerna kan kräva revision av företag vid kreditgivning. Han poängterar dock att det här kan 
förändras i en konkurrenssituation. Den här uppfattningen delas inte av Andersson som inte 
tror att bankerna kommer att kräva revision av företag. 
 
Angående bankernas tillförlitlighet gällande företag som kommer att välja bort revisionen 
finns delade meningar bland respondenterna. Janson finner att de företag som kommer att 
välja bort revisionen av sina räkenskaper kommer att uppfattas som mindre tillförlitliga. 
Andersson tror inte att bankerna kommer att kunna ställa krav på revision eftersom det inte 
längre troligtvis kommer att finnas lagstöd gällande revisionsplikt av små aktiebolag. 
 
Gällande rådande förändringar för bankerna avseende avskaffandet förklarar Jansson att 
aktuella arbetsrutiner troligtvis kommer att förändras för att motsvara de nya förutsättningarna 
som bankerna ställs inför. Han förklarar även att om det är något banker är bra på så är det 
instruktioner för kreditgivning. Andersson tror att Nordea kommer skapa nya riklinjer för 
kreditpolicyn gällande hur kreditanalytikerna ska agera efter avskaffandet. Han tror dock inte 
att de här förändringarna kommer vara omfattande. Båda parter poängterar att inget är 
fastställt ännu eftersom riktlinjerna inte är klara ännu.  
 
Avseende organisationernas förberedande förklarar Janson att han kommer gå tillväga på 
samma sätt som han tidigare gjort vid kreditgivning, fram till dess att nya instruktioner 
erhålls. Nordea kommer att träffa FAR för att diskutera påverkan av avskaffandet. Det här ska 
göras för att komma fram till hur deras kreditorganisation ska utveckla och komplettera 
kreditpolicyn.
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6 Slutsats & slutdiskussion 
 
Följande presenteras slutsatser som består av en diskussion kring våra egna uppfattningar 

gällande analysen som sammanställts. 

 
Efter gjorda intervjuer med alla respondenterna och i takt med upprättandet av den här studien 
kan det konstateras att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka intressenterna i 
fråga. Respondenterna från revisionsbyråerna är överens om att efterfrågan på revision 
kommer att bli efterfrågestyrd. Det här kan i sin tur leda till att revisorerna blir mer 
uppskattade för sitt arbete när företagen ser nyttan i det hela. Det kan vara i form av att ett 
banklån ska tas och företagen efterfrågar då revisionen för att kunna erhålla den här krediten. 
 
Vi tror precis som de vi intervjuat att revisionsbyråerna i början kan komma att förlora 
revisionsuppdrag när avskaffandet sker. Respondenterna från revisionsbyråerna är trots det 
här ändå övertygade om att revisionsbyråerna kommer att kunna återhämta en del av de 
förlorade uppdragen genom att erbjuda redovisningstjänster istället.  
 
För att revisionsbyråerna ska kunna vinna tillbaka förlorade uppdrag satsas det mycket på att 
utbilda sin personal inom redovisningstjänster i form av rådgivning och konsultation. Det här 
anser vi är en mycket god strategi eftersom att andra marknadsaktörer nu har chansen att ta 
sig in starkt på marknaden. De här företagen kan då konkurrera med revisionsbyråerna om 
redovisningstjänsterna. För att motverka det här har revisionsbyråerna börjat marknadsföra 
sina tjänster mer, vilket vi anser vara behövligt eftersom det inte har behövts göras förut då 
det var lagstadgat med revision för små aktiebolag. 
 
Det vi har kommit fram till efter förarbetet och intervjuerna med respondenterna är att 
bankerna kommer att påverkas i och med avskaffandet, men inte i samma omfattning som 
utredningen (SOU 2008:32) talat för. Utredningen diskuterar effekter i form av att bankerna 
kan komma att ge försämrade villkor och förutsättningar till låntagarna. Det är de små 
aktiebolagen som faller inom gränsvärdena som får möjligheten att välja bort revisionen. 
Utredningen menar att förslaget kan medföra att banken kommer att höja riskpremien och ge 
försämrade utlåningsmöjligheter till dessa företag. Vi tror dock inte att det kommer ske i 
samma utsträckning som utredningen befarar, eftersom det råder en konkurrerande 
marknadssituation om dessa företag. Det här kommer troligtvis leda till att villkoren kommer 
att fortsätta vara detsamma som i dagsläget eftersom denna grupp företag består av 72 % av 
alla aktiebolag. 
 
Det har även diskuterats i utredningen om hur företagens tillförlitlighet kan komma påverkas 
efter att lagförslaget verkställts. Vi tror att bankerna kommer få en försämrad tilltro av de 
företag som väljer att avstå från revision till att börja med, men att det efter en 
introduktionstid av de nya lagarna kommer erhålla samma förtroende som tidigare. Vi tror 
även att det här kommer ske baserat på att bankerna jobbar med att skapa nya riktlinjer och 
tillvägagångssätt för bankernas kreditpolicy.  Det här gör bankerna för att de ska kunna 
säkerställa den information som det kreditsökande företaget lämnar. 
 
Vad gäller antalet ökade skattefel instämmer vi med Henrikssons uppfattning, det vill säga att 
skattefelen kommer att öka. Vi tror främst att ouppsåtliga fel kommer att öka då det kan vara 
svårt för till exempel en småföretagare att ha uppsikt på alla gällande regler och lagar 
avseende skatt. Utifrån intervjun med Henriksson uppfattade vi att gränsvärdena var för höga 
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då de företag som har möjlighet att slippa revisionen egentligen är dem som behöver den. 
Enligt vår mening är det dessa företag som har minst kunskap inom den ekonomiska delen, 
större företag har oftast egna ekonomiavdelningar som sköter det här. 
 
När revisionen försvinner kommer det här att leda till att Skatteverket förlorar en 
kvalitetsstämpel, det vill säga en granskningsmetod. Som ordet kvalitetsstämpel säger så 
innebär revisionen att materialet företaget lämnar har en viss tillförlitlig standard. Vi anser att 
det här kommer att leda till mer arbete för Skatteverket då de själva måste kontrollera det som 
revisorn alltid gjort. Det här innebär givetvis en kostnadsökning hos Skatteverket varpå 
Henriksson poängterar att de skulle behöva hjälp av staten för att täcka den här 
resursökningen. 
 
För att förbereda sig för framtiden utreder Skatteverket dels samarbetsformer med 
redovisningskonsultbranschen och olika åtgärder för att förhindra skattefel. Vi tror att ett 
samarbete med redovisningskonsulterna kan leda till goda utvecklingsmöjligheter och även en 
likvärdig standard som revisionen tidigare har gett.  En annan stor fokusering för Skatteverket 
kommer i framtiden vara att göra besök hos företagen. Vi tror att det här kan leda till att en 
god relation kan skapas mellan företagen och Skatteverket. Vilket kan leda till att antalet 
skattefel minskas hos de små aktiebolagen. Den åtgärd som innebär att information ska 
uppges i skattedeklarationen anser vi bör övervägas. Henriksson betonar att Skatteverket kan 
erhålla en bättre bild över riskerna för fel och att branscher som har anlitat kvalificerade 
personer kommer att generera högre kvalité i räkenskaperna. Vi anser att Skatteverket kan 
erhålla en bättre bild över riskerna för fel, däremot anser vi att ett dilemma föreligger 
angående att en högre kvalité genereras i räkenskaperna om en kvalificerad person anlitats. 
Bara för att några företag inom en viss bransch har anlitat en kvalificerad person behöver det 
inte betyda att räkenskaperna för resterande företag inom samma bransch också generar hög 
kvalité. 

6.1 Förslag till vidare forskning  
För framtida studier föreslås att en uppföljning genomförs efter avskaffandet i form av hur 
intressenterna har påverkats. Ett annat förslag är att undersöka huruvida aktiebolagen som inte 
kommer omfattas av revisionsplikten valt bort revisionen eller inte.
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Bilagor 
Intervjufrågor revisionsbyråer: 

1. Vad är din befattning inom organisationen idag? 
2. Vad innefattar din arbetsuppgift? 
3. Behövs revision? 
4. För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 
5. Hur ser era arbetsrutiner ut idag gällande revision av företag? 
6. Hur kommer era arbetsrutiner att förändras efter avskaffandet av revisionsplikten? 
7. Kommer avskaffandet leda till färre revisionsuppdrag? 
8. Kommer företagen efterfråga tjänster eller kommer de klara sig själva efter 

avskaffandet? Vilka typer av tjänster kommer efterfrågas? 
9. Kommer dessa tjänster vara redovisningskonsultation och rådgivning istället för 

revision? 
10. Om det blir andra tjänster än revision kommer det här göras av revisionsbyråerna eller 

av andra marknadsaktörer? 
11. Om tjänsterna tas över av andra marknadsaktörer kommer det här då leda till färre 

jobb och mindre intäkter? 
12. Vad anser ni om gränsvärdena som regeringen har föreslagit? 
13. Hur kommer avskaffandet påverka företagens rättvisande bild? 
14. Kommer avskaffandet leda till fler fel, i form av icke uppsåtliga fel? 
15. Tror ni att avskaffandet kommer att öka konkurrenskraften för svenska aktiebolag på 

den internationella marknaden? 
16. Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet? 
17. Samtycker ni till att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 
18. Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 
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Intervjufrågor Skatteverket: 
1. Vad är din befattning inom organisationen idag? 
2. Vad innefattar din arbetsuppgift? 
3. Behövs revision? 
4. För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 
5. Anser ni att det gör någon skillnad om ett företag blivit granskade av en revisor? 

Granskar ni lika mycket oavsett? 
6. Hur tror ni att er organisation kommer att påverkas av avskaffandet? 
7. Hur ser era arbetsrutiner ut idag angående granskning av aktiebolagens skatt? 
8. Kommer arbetsrutinerna att förändras vid avskaffandet av revisionsplikten? 
9. Om arbetsrutinerna förändras, hur kommer de att förändras, kommer kostnaderna att 

ökas för Skattverket? 
10. Vilka kontroller finns i nuläget, gällande tillförlitlighet angående företagets 

uppgiftsutlämnande? 
11. Kommer dessa kontroller att se annorlunda ut när plikten försvinner? 
12. Vad är ett skattefel? 
13. Anser ni att både ouppsåtliga samt uppsåtliga fel kommer att öka efter avskaffandet av 

plikten? 
14. Vad anser ni om regeringens förslag till åtgärder mot skattefel, dvs. allmän 

bokföringskontroll, utökad upplysningsskyldighet och upplysningar i deklarationen? 
15. Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet av 

revisionsplikten? 
16. Vad anser ni om gränsvärdena som regeringen har föreslagit? 
17. Samtycker ni till att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 
18. Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 
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Intervjufrågor banker: 
1. Vad är din befattning inom organisationen idag? 
2. Vad innefattar din arbetsuppgift? 
3. Behövs revision? 
4. För- och nackdelar med att ta bort revisionsplikten ur er synvinkel? 
5. Anser ni att det gör någon skillnad om ett företag blivit granskade av en revisor? 
6. Hur ställer sig banken till lagstadgad revisionsplikt? 
7. Hur tror ni att er organisation kommer att påverkas av avskaffandet? 
8. Hur ser era arbetsrutiner ut idag angående kreditgivning till företag? 
9. Kommer arbetsrutinerna att förändras vid kreditgivning efter avskaffandet av 

revisionsplikten? 
10. Om arbetsrutinerna förändras, hur kommer de att förändras i förhållande till hur det 

ser ut idag?  
11. Vilka kontroller finns i nuläget, gällande tillförlitlighet angående företagets 

uppgiftsutlämnande vid kreditgivning? 
12. Kommer dessa kontroller vid kreditgivning att se annorlunda ut när plikten 

försvinner? 
13. Kommer banken efter avskaffandet av revisionsplikten ändå kräva revision av 

företagen innan kreditgivning? 
14. Hur förbereder er organisation för framtiden avseende avskaffandet av 

revisionsplikten? 
15. Kommer avskaffandet av revisionsplikten leda till sämre förutsättningar gällande 

kreditgivning för de företagen som faller inom denna kategori av företag? 
16. Kommer villkoren för krediterna att försämras till de företag som faller inom denna 

kategori av företag?  
17. Kommer företag som inte använder sig av reviderad årsredovisning uppfattas som 

mindre tillförlitliga?  
18. Samtycker ni till att vi använder företagets och ert namn i vår studie? 
19. Vill du tillägga något angående avskaffandet av revisionsplikten? 

 


