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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för 

småföretagen? 

Författare: Maria Kindberg och Lizzie Nichols  

Handledare: Stefan Schiller 

Bakgrund och problem: Idag är revision lagstadgad för alla aktiebolag. Regeringen 

genomför ett omfattande arbete med målsättningen att minska företagens administrativa 

kostnader. En av åtgärderna är att avskaffa revisionsplikten för små företag. Detta är i 

linje med det arbete rörande regelförenklingar som pågår inom EU. Ett avskaffande ska 

därmed, förutom att minska företagens kostnader, även förbättra deras konkurrenskraft 

ute i Europa. Det faktum att ett företags räkenskaper är granskat av en oberoende part 

anses dock som en trygghet för företagets kreditgivare. Om företagen väljer bort 

revision förlorar kreditgivaren denna trygghet och frågan är hur de ställer sig till 

oreviderade bokslut. Ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att påverka 

marknaden för revision och liknande tjänster. Därmed kan priserna på dessa komma att 

förändras. 

Syfte: Syftet med studien är att ge insikt i om avskaffandet av revisionsplikten kan 

komma att leda till de önskade effekterna i form av kostnadsbesparingar. Då främst för 

de företag som är i behov av finansiering via bankkrediter. Dessutom ingår i syftet att 

skapa en uppfattning om priserna för revision kan komma att påverkas. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ strategi. Det empiriska materialet har 

samlats in genom sjutton intervjuer. Intervjuer har genomförts med representanter från 

banker, revisionsbyråer och småföretagarförbund. 

Resultat och slutsats: Studien visar att bankerna även fortsättningsvis kommer att kräva 

en granskning. Därmed kommer inte de företag som har ett kreditbehov att erhålla 

någon större kostnadsbesparing. Det kommer att uppstå en viss prispress både på 

revision och alternativa tjänster, men detta kommer att ta tid. Företagen kan genom 

alternativa tjänster få mer nytta för pengarna. 

Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, kostnadsbesparingar, småföretag, 

kreditgivningsprocess, prissättning. 



 

 

Abstract 

Title: Will the Abolishment of the Statutory Audit Facilitate for small Enterprises? 

Authors: Maria Kindberg and Lizzie Nichols 

Advisor: Stefan Schiller 

Background and problem: Today there is a statutory audit requirement for all 

companies. The government is implementing a comprehensive reform with the goal of 

reducing the companies administrative costs. One of the measures is to eliminate the 

statutory audit for small enterprises. This is in line with the work on regulatory reform 

that is implemented in Europe. This abolishment will thus in addition to reducing the 

companies costs also improve their competitiveness in Europe. The fact that a 

company's accounts are audited by an independent party is nevertheless considered as a 

security for the company's creditors. If companies choose not to audit the lender loses 

this protection and the question is how they will respond to unaudited financial 

statements. Abolishment of the statutory audit may affect the market for auditing and 

similar services. Thus, the prices of these may change. 

Purpose: The purpose of this study is to provide insight into whether the abolishment of 

the statutory audit will lead to the desired effects in terms of cost savings. The primary 

focus being on companies in need of financing through bank credits. Also included in 

the purpose is to form an opinion as to whether prices for the audit will be affected.  

Methodology: The study was conducted with a qualitative approach. The empirical data 

have been collected through seventeen interviews. Interviews were conducted with 

representatives from banks, accounting firms and associations of small enterprises. 

Conclusions: The study shows that the banks will continue to require a quality control. 

Because of this the companies that have a need for credits will not obtain any substantial 

cost savings. There will be some price pressure on both the audit fees and alternative 

services but this will take time. The companies may, through alternative services, get 

more value for their money. 

Key words: The abolishment of the statutory audit, cost savings, small enterprises, 

credit granting process, pricing. 



 

 

Förkortningar 

ABL Aktiebolagslagen 

BRÅ Brottsförebyggande Rådet 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FAR SRS Föreningen Auktoriserade Revisorer, Svenska Revisorssamfundet 

FAR SRF Föreningen Auktoriserade Revisorer, Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund 

RNFS Revisorsnämndens Föreskrifter 

UC Upplysningscentralen 

Definitioner 

Almi: Statligt ägt bolag med uppgift att hjälpa små och medelstora företag med 

tillväxtfinansiering och affärsutveckling. 

Kombinerade uppdrag: När en revisionsfirma biträder en kund med 

redovisningstjänster och även utför revision. För dessa uppdrag gäller särskilda regler 

angående så kallade oberoenderegler. 

Rating: Bedömning av kreditvärdigheten hos tilltänkta låntagare, till exempel ett 

företags betalningsförmåga. Kreditbetyget, som sätts med ledning av en serie finansiella 

relationer och som fortlöpande följs upp, utfärdas av speciella värderingsföretag. 

Reko: Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är ett ramverk för god sed för 

redovisningstjänster. Första versionen av Reko gavs ut av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) 2008. Den nya versionen är resultatet av ett samarbete mellan FAR och 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 

Soliditet: Andel eget kapital av totalt kapital. 

Vilande bolag: Bolag som inte bedriver någon verksamhet till exempel då den konkreta 

verksamheten skjuts på framtiden. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet ges först en kort bakgrundsinformation om revisionsplikten och till 

förslaget om dess avskaffande. Därefter följer en problemdiskussion som framhåller 

olika intressenters åsikter i ämnet och som sedermera mynnar ut i studiens 

frågeställning och syfte. Slutligen presenteras också studiens avgränsningar, målgrupp 

och disposition. 

1.1 Bakgrund 

När bedrivandet av företag i aktiebolagsform hade sitt genombrott i Europa utformades, 

enligt Sandström (2007), vissa förutsättningar för rätten att utöva affärsverksamhet utan 

personligt ansvar. En av dessa förutsättningar var att företagets räkenskaper skulle 

granskas av en utomstående. På detta sätt skulle det bundna kapitalet skyddas av en 

kontinuerlig och oberoende kontroll av företagets redovisning. 

I Sverige måste i dagsläget alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor vilket stadgas i 

Aktiebolagslagen (ABL). Thorell och Norberg (2005a) uppger att revisionsplikten 

infördes 1983 för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten som främst förekom i 

småföretag med litet aktiekapital och som bildats för att grundaren skulle slippa undan 

personligt betalningsansvar. Enligt Sandström (2007) har revisorn som uppgift att 

kontrollera företagets räkenskaper och att granska hur ledningen använder bolagets 

resurser. Revisorn ska, enligt ABL, efter varje räkenskapsår lämna in en 

revisionsberättelse till bolagsstämman. I revisionsberättelsen ska det framgå om bolagets 

årsredovisning är upprättad enligt tillämpliga lagar och ger en rättvis bild av företaget. 

Det ska även framgå om bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ska 

beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Dessutom ska revisorn, enligt ABL, anmärka 

om inte bolaget fullföljt sina skatteskyldigheter. 

När ett kreditinstitut ska fatta beslut i ett kreditärende måste de, enligt Lag om bank- och 

finansieringsrörelse, först pröva risken för att de åtaganden som uppkommer genom 

kreditavtalet inte kan fullgöras. Endast krediter där åtaganden på goda grunder kan 

förväntas fullgöras får beviljas. När bankerna gör sin riskbedömning ingår enligt 

Riksbanken (2001) bland annat en kvantitativ analys där företagets resultat- och 

balansräkning ligger till grund för framräkningen av vissa nyckeltal. 



 

 

2 

Reglerna kring revision är på väg att ändras. Regeringen har som målsättning att minska 

företagens administrativa kostnader med 25 procent. Denna handlingsplan, som består 

av omkring 600 åtgärder, påbörjades 2007 och beräknas vara klar 2010. En av 

åtgärderna är att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Enligt 

Justitiedepartementet (2008) förordnades före detta justitierådet Bo Svensson till 

särskild utredare för att utreda detta. Utredningen antog namnet Utredningen om 

revisorer och revision. År 2008 presenterade utredning ett delbetänkande, Avskaffande 

av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). För att enligt denna utredning 

klassas som ett mindre företag, och därmed undantas från revision, måste företaget ligga 

under minst två av följande gränsvärden: 

 balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 

 nettoomsättning 83 miljoner kronor, 

 antal anställda 50. 

Det framgår i utredningen att dessa gränsvärden motsvarar de maximivärden som gäller 

runt om i Europa. Enligt Näringsdepartementet (2008) skulle detta medföra att färre än 

fyra procent av aktiebolagen skulle ha fortsatt revisionsplikt. I mars 2010 kom 

regeringen med ett nytt förslag i lagrådsremissen: En frivillig revision gällande vilka 

gränsvärden som ska avgöra om ett företag fortfarande omfattas av revisionsplikten. I 

april 2010 lämnades denna som proposition, proposition 2009/10:204, till riksdagen. 

Enligt propositionen 2009/10:204 föreslås att företagen istället måste ligga under minst 

två av dessa gränser för att slippa revision: 

 balansomslutning 1,5 miljoner, 

 nettoomsättning 3 miljoner, 

 antal anställda 3. 

Med ovan nämnda gränsvärden kommer ett avskaffande av revisionsplikten leda till att 

knappt 30 procent av aktiebolagen behåller sin revisionsplikt. Förutom nya lägre 

gränsvärden är avskaffandet även framskjutet till första november 2010 istället för första 

juli 2010, som var på förslag i utredningen från 2008. 

Enligt Justitiedepartementet (2008) framhåller Europeiska rådet att det behövs 

gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna för att minska de administrativa 
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mödorna för företagen. Genom regelförenklingar ska de europeiska företagen få chansen 

att bli mer konkurrenskraftiga och därmed sätta fart på Europas ekonomi. Propositionen 

2009/10:204 framhåller också att tanken med avskaffandet av revisionsplikten är, 

förutom en kostnadsbesparing för företagen, att anpassas till EU, där de flesta länder 

redan undantagit småföretagen från revisionsplikten. Skatteverket (2008) avstyrker dock 

i sitt remissutlåtande utredningens förslag, Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32). De uttrycker i sitt remissyttrande att ett slopande av 

revisionsplikten kommer att medföra en ökning av både medvetna och omedvetna fel i 

bolagens räkenskaper och till följd av detta kommer även mängden fel i deklarationerna 

att öka. 

1.2 Problemformulering 

I och med att propositionen 2009/10:204 presenterades i april 2010 är detta ett högst 

aktuellt ämne. Enligt propositionen kommer omkring 250 000 aktiebolag i höst att 

slippa anlita en revisor och vilka konsekvenser detta kommer att leda till har flitigt 

debatterats. 

Enligt Justitiedepartementet (2008) är en av fördelarna med revisionspliktens 

avskaffande att det kommer att leda till ökad konkurrenskraft för småföretagen. Då de 

lättare kan hävda sig mot företag i länder där företagen har lägre kostnader för bland 

annat revision. Avskaffandet kommer också leda till att småföretagen får större frihet att 

välja de redovisnings- och revisionstjänster de behöver, vilket kommer leda till ökat 

utbud och lägre priser på sådana tjänster. Agélii och Engerstedt (2010) menar dock att 

inte ens på en efterfrågestyrd marknad ska det mervärde som följer av 

revisionsuppdraget underskattas. 

Som nämnts ovan anses en annan fördel med avskaffandet av revisionsplikten vara att 

det leder till stora kostnadsbesparingar för småföretagen. Thorell och Norberg (2005b) 

framhåller att i ett enmansaktiebolag har ägaren inget behov av revision utan denna är 

endast till för företagets intressenter. Ägaren är dock den som får bära kostnaden. Om 

inget reviderat bokslut finns kan detta dock enligt en undersökning utförd av Strenger et 

al. (2008) leda till att kreditgivarna kräver personlig borgen och företagsinteckning av 

småföretagarna istället. Kreditgivarna kan också komma att höja räntorna och i värsta 

fall neka småföretagarna kredit. Detta eftersom den granskning av företagets 



 

 

4 

räkenskaper som revisorn ansvarar för idag, enligt ABL, inte kommer att finnas kvar i 

de små aktiebolag som ligger under minst två av de gränsvärden som är uppsatta i 

propositionen 2009/10:204. Strenger et al. (2008) menar dessutom att osäkerheten ökar 

hos företag som kommer till banken utan ett reviderat bokslut. Denna osäkerhet blir 

ännu större om det rör sig om nya kunder. 

För att beslutet om avskaffandet av revisionsplikten verkligen ska uppnå målet med 

kostnadsbesparingar måste företagen själva aktivt välja att slopa revision när regleringen 

försvinner, detta framgår i propositionen 2009/10:204. Enligt Donaldson och Preston 

(1995) framgår i intressentteorin att ett företag, vid sidan av sina egna ekonomiska 

intressen, även ska tillgodose sina intressenters målsättningar och välfärd. Ett möjligt 

scenario är då att de kan känna sig tvungna att fortsätta anlita en revisor för att 

tillfredsställa kreditgivare, kunder, leverantörer och andra intressenters trygghetskrav. 

Detta i och med att en revisors granskning enligt Strenger et al. (2008) kan ses som en 

kvalitetssäkring. Thorell och Norberg (2005b) menar att tilltron till revisorn, som person 

och rådgivare, är stor, men att det inte är något argument för revisionsplikt. 

Kompetensen som en revisor besitter kan företagen tillgodogöra sig på annat sätt. 

Enligt undersökningen av Strenger et al. (2008) kan det tolkas som att bankerna ogillar 

tanken på oreviderade bokslut vid kreditgivning. Om företaget slutar använda sig av 

revision när plikten slopas, kan det påverka kreditsökandet. Hur ett företag påverkas av 

ett avskaffande av revisionsplikten kan även bero på vilken bransch företaget befinner 

sig i. Ett tjänsteföretag binder oftast inte lika mycket kapital som ett producerande 

företag och behöver således inte ansöka om krediter i samma utsträckning. Dock kan ett 

arbetskraftsintensivt företags kunder, och andra intressenter, ändå tänkas känna en viss 

trygghet om de vet att företagets räkenskaper granskas. 

Ytterligare något som avgör om avskaffandet medför kostnadsbesparingar är hur 

revisionsbyråerna väljer att prissätta revision. Det kan tänkas att priset förändras när 

tjänsten enligt Tönnervik et al. (2010) blir efterfrågestyrd istället för lagstadgad. Vidare 

menar de att revisorn kommer att möta ökad konkurrens både från gamla och nya 

aktörer vilket även kan påverka priset. 

Då revision enligt Thorell och Norberg (2005a) har varit lagstadgad i Sverige sedan 

1983 kommer det genom förslagen om avskaffandet att ändra ett invant system. En 
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revisionsplikt för småföretag har enligt Thorell och Norberg (2005b) som främsta motiv 

att skydda samhället och intressenter som inte kan tillvarata sina intressen på något 

annat sätt. Banker och kreditgivare har därmed utan tvekan nytta av revisionsplikten. 

Den förändring som ett avskaffande medför skapar en kunskapslucka avseende 

effekterna detta kommer att ge. Denna studie ska bidra till att fylla en del av denna 

kunskapslucka genom att kommunicera utvalda aktörers åsikter angående denna 

förändring. En stor fördel för studien är att ämnet den behandlar är högst aktuellt då det 

senaste förslaget från regeringen kom så sent som i upptakten av studien. Resonemanget 

som förts ovan leder fram till studiens frågeställning och syfte som presenteras nedan. 

1.2.1 Frågeställning 

När bankerna ska fatta beslut om en ansökt kredit är de enligt Lag om bank- och 

finansieringsrörelse, tvungna att först pröva risken att kreditavtalet inte kan fullföljas. 

Vid kreditgivning till företag kan det faktum att en oberoende revisor granskat företaget 

leda till en viss trygghet som medför att risken sänks. Detta kan eventuellt göra att 

banker inte godtar en ansökan från ett oreviderat företag, vilket leder fram till 

forskningsfrågan: 

 Hur kan ett avskaffande av revisionsplikten komma att påverka de administrativa 

kostnaderna hos de småföretagare som har ett kreditbehov? 

Strenger et al. (2008) menar att avsaknaden av ett reviderat bokslut betyder att banken 

går miste om en garanti vilket höjer deras risktagande. Genom detta uppstår följande 

forskningsfråga: 

 Vilka säkerheter kan kreditgivarna komma att kräva vid avsaknad av revision? 

Vissa branscher är kapitalintensiva och vissa är arbetskraftsintensiva. Således är deras 

kapitalbehov olika. Detta leder fram till forskningsfrågan: 

 Hur kan effekterna av ett avskaffande komma att yttra sig i olika branscher och 

kan dessa skilja sig åt? 

Enligt Justitiedepartementet (2008) kommer ett avskaffande av revisionsplikten leda till 

att företagen kan välja de tjänster som de behöver. Därför kommer utbudet på 

marknaden att bli mer varierat. En förändring på en marknad kan enligt Pindyck och 
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Rubinfeld (2005) leda till att utbud och efterfrågan ändras och därmed jämviktspriset.  

Vilket leder fram till följande forskningsfråga: 

 Hur kan revisionsbyråerna komma att ändra prissättningen på sina tjänster när 

revisionsplikten inte längre är lagstadgad? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ge insikt i om avskaffandet av revisionsplikten kan komma att 

leda till de önskade effekterna i form av kostnadsbesparingar. Då främst för de företag 

som är i behov av finansiering via bankkrediter. Dessutom ingår i syftet att skapa en 

uppfattning om priserna för revision kan komma att påverkas. 

1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att genomföra intervjuer med representanter från banker, 

revisionsbyråer samt småföretagarförbund. Givet de tidsresurser studien har att förfoga 

över och omfattningen av arbetet anses dessa intervjuer ge tillräckligt med information 

om hur dessa parter kan komma att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten. 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig framförallt till personer med insikt i redovisning i allmänhet och 

revision i synnerhet. Dessa personer kan vara ekonomistudenter eller personer inom 

yrken som berörs av beslutet att avskaffa revisionsplikten för småföretagen. Detta gör 

att en förståelse av studien kräver vissa förkunskaper inom ämnet. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I inledningen ges en inblick i studiens ämnesområde. Inledningsvis presenteras studiens 

bakgrund. Denna problematiseras och diskuteras sedan i problemformuleringen för att 

sedan mynna ut i studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis behandlas studiens 

målgrupp och avgränsningar. 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 beskrivs och motiveras de val och metoder som har gjorts/använts i samband 

med studiens genomförande. Därefter presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt 
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och hanteringen av insamlad data. Slutligen förs en diskussion kring metodkritik, 

informationshantering och källkritik. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras studiens teoretiska referensram. I den ingår en beskrivning av 

revisionsplikten och kreditgivningsprocessen samt en sammanfattning av förslagen om 

avskaffandet, dessutom framförs teorier. 

Kapitel 4 Empiri 

Här presenteras studiens empiriska material i form av en sammanställning av de 

genomförda intervjuerna med de tre respondentgrupperna. Efter varje respondentgrupp 

presenteras också en sammanfattning. 

Kapitel 5 Analys 

I det femte kapitlet analyseras och diskuteras studiens empiriska material samt att 

studiens teoretiska referensram knyter ann till detta. 

Kapitel 6 Slutsats 

I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats genom att frågeställningen och syftet 

besvaras. Uppkomna reflektioner under studiens gång diskuteras dessutom ges förslag 

på vidare forskning. 
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2 Metod 

Detta kapitel behandlar studiens forskningsmetod och tillvägagångssättet vid insamling 

av data och hur den vidare kommer att bearbetas och analyseras. Avslutningsvis 

kommer också metodkritik, informationshantering och källkritik att framföras. 

2.1 Introduktion 

Studien har, som nämnts i inledningen, som syfte att ge insikt i om avskaffandet av 

revisionsplikten kan komma att leda till de önskade effekterna i form av 

kostnadsbesparingar. Då främst för de företag som är i behov av finansiering via 

bankkrediter. Dessutom ingår i syftet att skapa en uppfattning om priserna för revision 

kan komma att påverkas. Det var vid studiens genomförande viktigt att välja den 

forskningsmetod som var bäst lämpad för insamlande och bearbetning av det material 

som skulle hjälpa till att besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte. 

Enligt Remenyi et al. (2005) kan de forskningsansatser som finns klassificeras på flera 

olika sätt, men ett av de vanligaste är att skilja mellan empirisk och teoretisk forskning. 

Empirisk forskning utförs genom att forskaren ger sig ut i verkligheten och samlar in 

information genom observationer, antingen via experiment eller helt passivt, för att 

sedan utav detta material kunna dra slutsatser och presentera ny kunskap. Vid teoretisk 

forskning å andra sidan samlar forskaren information genom att studera det som redan 

finns skrivet, diskuterar med kunniga i ämnet och reflekterar sedan över dessa idéer för 

att kunna dra slutsatser och presentera ny kunskap. Eventuellt kan denna nya kunskap 

presenteras i form av en ny teori. 

Det som har undersökts i denna studie är effekter av en förändring som ännu inte har ägt 

rum och de verkliga konsekvenserna kan studeras först i framtiden. Därför passade inte 

en teoretisk forskningsansats vid insamlandet av materialet och följaktligen har en 

empirisk forskningsansats använts. Enligt Remenyi et al. (2005) är det dessutom denna 

ansats som är den dominerande inom forskning på det företagsekonomiska området. 

Dock, förklarar Remenyi et al. (2005), att en empirisk studie är omöjlig om forskaren 

inte har kunskap om och förståelse för de teoretiska resultat som rör det ämne som ska 

studeras. Utöver insamlande av empiriskt material, som skett genom intervjuer, 

innehåller studiens referensram även teorier och annan fakta. 
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2.2 Kvalitativ ansats 

Enligt Bryman och Bell (2005) skiljer många författare på två huvudtyper av 

forskningsstrategier, kvalitativa och kvantitativa. Remenyi et al. (2005) förklarar 

kvalitativ data som exempelvis muntliga uttalanden, skrivna rapporter och ljud eller 

visuella bilder som kan samlas in via semi- strukturerade intervjuer. Kvantitativ data 

däremot exemplifieras som mätningar av de fysiska tillgångar hos eller prestationer av 

subjektet som studeras. 

Bryman och Bell (2005) hävdar att en kvalitativ strategi är mer subjektiv än en 

kvantitativ strategi som önskar hålla ett avstånd till intervjupersonen för att inte mista 

sin objektivitet. En kvalitativ strategi har också en förhållandevis mer öppen 

forskningsstrategi och är mer ostrukturerad än en kvantitativ. Vid en kvantitativ strategi 

studeras istället väl avgränsade begrepp och frågeställningar som utformats i förväg för 

att bibehålla fokus. En kvalitativ strategi syftar enligt Bryman och Bell (2005) också till 

att ge en djupare förståelse av beteende, värderingar och åsikter medan en kvantitativ 

strategi strävar efter att kunna generalisera en hel population. 

Utifrån detta har en kvalitativ ansats valts då en djupare förståelse av ämnet eftersträvas 

och respondenternas åsikter har betydelse då följderna av ett eventuellt avskaffande 

ännu inte är kända. För att på bästa sätt nå denna djupare förståelse för ämnet föll valet 

på att genomföra intervjuer. Intervjuerna skedde med personer från respondentgrupperna 

med stor kunskap inom ämnet. Detta motiveras av att deras mångåriga yrkeserfarenhet 

inom respektive bransch ansågs vara den bästa källan för att besvara studiens syfte. 

2.2.1 Ett induktivt angreppssätt 

Enligt Bryman och Bell (2005) bedömer induktiv och deduktiv teori förhållandet mellan 

teori och forskning. Vid en induktiv process dras generaliserbara slutsatser på grundval 

av observationer och teorin är resultatet av en forskningsansats. Den vanligaste 

uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskapen 

ser ut är genom ett deduktivt synsätt. Vid ett sådant synsätt testas teoriers hållbarhet 

genom hypotesprövning och en mer preciserad frågeställning har utformats. Vidare 

menar Bryman och Bell (2005) att val av angreppssätt ofta är kopplat till val av metod 

och ett induktivt angreppssätt brukar oftast kopplas till ett kvalitativt synsätt medan ett 

deduktivt brukar förknippas med ett kvantitativt. Lite förenklat kan ett induktivt synsätt 
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uttryckas genom att observationer/resultat leder till teori och ett deduktivt genom att 

teori leder till observationer/resultat. 

Studien genomfördes med ett induktivt angreppssätt eftersom denna inte, som vid ett 

deduktivt sådant, försöker testa några specifika teoriers hållbarhet, utan istället försöker 

skapa en helhetsförståelse i ämnet för att på så sätt kunna uppnå syftet. Detta 

angreppssätt ansågs som det bäst lämpade utifrån den aspekten att avskaffandet ännu 

inte ägt rum. Därmed fanns inga specifika teorier att testa vilket gjorde att det deduktiva 

angreppssättet valdes bort. Det induktiva angreppssättet är även det som är bäst lämpat 

för den kvalitativa ansats som studien har. 

2.2.2 Djupgående undersökning 

Djupgående undersökning är enligt Remenyi et al. (2005) en taktik som används för att 

försöka erhålla djupgående information från ett relativt litet antal respondentgrupper. 

Intervjuerna som genomförs är antingen upplagda så att intervjupersonen kan prata helt 

fritt. Alternativt är de utförda i semi- strukturerad form, där en intervjuguide har 

framställts i förväg. 

Remenyi et al. (2005) menar att denna taktik kan användas både vid ett positivistiskt – 

och fenomenologiskt förhållningssätt. Vid ett positivistiskt förhållningssätt kommer 

sammanställningarna av intervjuerna att analyseras på så sätt att en sammanräkning sker 

av hur många gånger en åsikt omnämns för att betona dess vikt.  Vid ett 

fenomenologiskt förhållningssätt däremot betonas vikten av åsikterna på ett mer 

tolkande sätt. 

Denna studie har använt sig av djupgående undersökning som taktik då djupgående 

information var det som skulle samlas in. Respondentgrupperna var endast tre stycken, 

banker, revisionsbyråer och småföretagarförbund. Det insamlade materialet har använts 

för att få fram intervjupersonernas åsikter om huruvida revisionspliktens avskaffande 

kommer att underlätta för småföretagen eller inte. 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att besvara syftet i vår studie har representanter från banker, som använder sig av de 

reviderade boksluten vid kreditbedömning, och revisionsbyråer, som tillhandahåller dem, 

samt representanter från småföretagarförbund intervjuats. Detta motiveras av att det är 
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nödvändigt för att kunna bedöma om slopandet av revisionsplikten kan komma att 

underlätta för småföretagen genom sänkta kostnader. Intervjuerna med bankerna skulle 

utröna om deras kreditgivningsprocesser kommer att ändras och vilka krav på fortsatt 

revision som kommer att ställas på deras kunder. När revisionsbyråerna intervjuades var 

det för att få insikt i om de kommer att ändra priserna på de tjänster de erbjuder. 

Intervjuer genomfördes med småföretagarförbunden för att de ansågs kunna föra talan 

för sina medlemmar, vilka ser frågan ur en annan synvinkel. Småföretagarförbunden var 

även intressanta att intervjua då de drivit denna fråga i många år. 

De banker som har valts ut för intervju är dels de fyra storbankerna, Nordea, Swedbank, 

SEB och Handelsbanken och dels några mindre aktörer, Östgöta Enskilda Bank, 

Länsförsäkringar Bank och Resursbank. De fyra storbankerna har valts därför att de har 

de största marknadsandelarna och därmed är deras eventuella reaktion på en slopad 

revisionsplikt av intresse. 

Bankerna av mindre storlek valdes ut för intervju för att täcka in marknaden ytterligare. 

Detta är även intressant då eventuella skillnader mellan de större och mindre aktörerna 

kan komma att visa sig. Östgöta Enskilda Bank och Länsförsäkringar Bank valdes 

eftersom de kontaktades först och var villiga att ställa upp. För att även täcka in 

nätbaserade banker, där kundkontakten sker mestadels via telefon och internet istället 

för via kontor, kontaktades några av detta slag. Dessa var GE Money Bank, 

Skandiabanken, Ikano Banken samt Resursbank. Resursbank är den enda av de 

kontaktade bankerna av detta slag som även ägnar sig åt företagsfinansiering och som 

dessutom var villiga att ställa upp på en intervju. 

För att få revisionsbyråernas uppfattning har dels de fyra största revisionsbyråerna 

Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG och Ernst & Young valts. De valdes eftersom 

de är de fyra största revisionsbyråerna och därmed kan antas ha lagt ner mycket resurser 

på att förbereda sig inför omställningen som kan tänkas komma när revisionsplikten 

avskaffas. Förutom dessa har även en mellanstor byrå, Grant Thornton, samt två mindre 

revisionsbyråer valts ut. De mindre revisionsbyråerna utgörs av Revisionsbolaget och 

Cityrevisorerna. De valdes ut via kontakter som tipsade om intervjupersoner, med 

kunskap inom ämnet, som arbetade på dessa byråer. De genomförda intervjuerna borde 

kunna ge studien tillräckligt med information om hur prisbilden på marknaden för 

revisionstjänster möjligen kan komma att förändras. Detta antagande grundas på att ett 
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flertal revisionsbyråer i varierande storlek, genom dessa intervjuer, har lämnat sina 

åsikter om ett avskaffande och dess framtida effekter. 

Utöver intervjuerna med banker och revisionsbyråer har även två småföretagarförbund 

intervjuats. De som har valts ut är de två största, Företagarförbundet och 

Småföretagarnas Riksförbund. Intervjuerna med dem har genomförts för att i viss mån 

få fram småföretagarnas åsikter om ett avskaffande av revisionsplikten. Då dessa 

förbund har flest medlemmar borde de rimligtvis kunna framföra deras ståndpunkt i 

frågan. 

Intervjuerna med Handelsbanken och Grant Thornton skedde innan den nya lagremissen 

kom, den 26 mars 2010, innehållande förslag på nya gränsvärden. På grund av detta 

genomfördes ytterligare intervjuer med dessa personer. Dels för att få deras uppfattning 

angående detta och dels för att säkerställa att de höll fast vid sina tidigare svar. Frågorna 

ställdes över telefon då det endast var i kompletterande syfte. 

2.3.1 Urval av intervjupersoner 

Vid en kvalitativ ansats är enligt Bryman och Bell (2005) personliga intervjuer den 

vanligaste formen av intervjusituation då det vid en sådan ansats är ett djup och en 

helhetsförståelse som eftersträvas. Detta kan förväntas vara lättare att uppnå vid en 

personlig intervju då större närhet till intervjupersonen skapas. Eventuella 

missuppfattningar vid intervjutillfället kan också lättare redas ut då intervjupersonens 

ansiktsuttryck kan avläsas. I den mån det var möjligt, resursmässigt, har därför 

personliga intervjuer genomförts. 

Några intervjuer har dock skett via telefon då intervjupersonerna geografiskt sett 

befunnit sig långt från studieorten. Telefonintervjuer har enligt Bryman och Bell (2005) 

fördelen att de är betydligt billigare att genomföra och tar mindre tid i anspråk. Tyvärr 

kan telefonintervjuer leda till att en distans till intervjupersonen skapas och missförstånd 

på så vis lättare kan uppstå. 

Intervjupersonerna har valts ut utifrån en strävan att hitta personer inom varje 

organisation med mångårig yrkeserfarenhet, kunskap inom studiens ämne och ledande 

position inom företaget. Urvalet av intervjupersoner har gjorts dels genom att respektive 

företag kontaktades och fick frågan om vem som ansågs bäst lämpad att ge svar på 
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frågor i ämnet, för deras räkning. Dels har lämpliga kontaktpersoner på vissa 

revisionsbyråer erhållits genom tips från studiens handledare och från företagsrådgivare 

på Handelsbanken Norrköping. 

Vid första intervjutillfället på Grant Thornton, med Frank Schwertner, gavs möjligheten 

till en intervju med ytterligare en person, Hans Lundberg. Detta var ett positivt bidrag 

till studien eftersom fler åsikter då kunde samlas in. 

2.3.2 Intervjuteknik 

Remenyi et al. (2005) skiljer på två huvudtyper av intervjuer inom kvalitativ metod, 

ostrukturerade och semi- strukturerade intervjuer. Vid semi- strukturerade intervjuer 

utformas en intervjuguide eller en frågeställning för att intervjun ska bli mer 

strukturerad. Enligt Bryman och Bell (2005) har intervjupersonen ändå en möjlighet att 

svara fritt vid en semi- strukturerad intervjuform, att intervjuguiden inte behöver följa en 

specifik ordning och att frågor kan läggas till för att anknyta till något intervjupersonen 

sagt. Dock tenderar ändå en semi- strukturerad intervju att följa intervjuguiden. Vid en 

ostrukturerad intervjuform däremot används oftast bara lösa minnesanteckningar, ett 

eller ett visst antal teman berörs och intervjun liknar mer ett vanligt samtal. 

I denna studie har en semi- strukturerad intervjuteknik använts då tydligt fokus på val av 

ämne, och det material som söktes vid intervjuerna, redan fanns från arbetets början. 

Enligt Booth et al. (2008) är det vid användandet av personer som primärdata viktigt att 

noga förbereda sig och avgöra vad det är som ska besvaras, för att verkligen få fram det 

eftersökta. Därför var det viktigt att en intervjuguide utformades med en del 

grundläggande frågor. Vidare menar Booth et al. (2008) att om en allt för strikt 

intervjuguide utformats kan detta låsa intervjupersonen. För att uppfylla syftet var det 

därför också av stor vikt att intervjupersonerna fick möjlighet att tala fritt och utveckla 

sina svar. På så sätt var även förhoppningen att erhålla djupare svar på de ställda 

frågorna. Under intervjun har även följdfrågor kunnat ställas av båda parter för att 

undvika att någon väsentlig punkt inte berörs. 

De flesta intervjuer har genomförts av båda författarna så att dessa kunnat komplettera 

varandra och för att få ut så mycket som möjligt vid varje intervjutillfälle. Dock har tre 

telefonintervjuer skett med endast en intervjuare då tiden för genomförandet inte 

passade alla parter. Intervjupersonerna tillfrågades i förväg om intervjun fick spelas in. 
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Inspelning skedde för att inte missa någon väsentlig del. Dock har tre av intervjuerna 

inte spelats in på grund av att en av de tillfrågade avsade sig detta, och vid två tillfällen 

tillstötte tekniska problem. Efter att intervjusvaren sammanställts har de skickats ut till 

respektive intervjuperson för att missuppfattningar ska ha kunnat redas ut och för att de 

skulle ha en chans att komplettera med ytterligare information. 

2.3.3 Intervjuguider 

För varje respondentgrupp utformades en särskild intervjuguide då olika frågor behövde 

ställas till dem, då de ser på ett avskaffande av revisionsplikten ur olika synvinklar. 

Intervjuguiderna utformades utifrån studiens frågeställning för att kunna besvara syftet. 

När intervjuerna var inbokade skickades frågorna ut till respektive person för att de 

skulle kunna ta del av dem i förväg och hinna förbereda sig. Detta för att så mycket 

relevant information som möjligt skulle kunna tillföras studien. Vid utformandet av 

intervjuguiderna rådfrågades författarnas handledare. 

Alla guiderna börjar med några bakgrundsfrågor, i bankernas och revisionsbyråernas 

guider berörde dessa frågor intervjupersonens utbildning och yrkeserfarenhet så att deras 

erfarenhet inom ämnet kunde lyftas fram. Småföretagarförbundens bakgrundsfrågor 

berörde istället fakta om respektive organisation och medlemmar eftersom detta ansågs 

vara av större vikt för studiens syfte än intervjupersonernas bakgrund. 

Bakgrundsfrågorna efterföljdes av frågan om intervjupersonens inställning till ett 

avskaffande. Detta är en viktig fråga då detta troligen påverkar svaren på resten av 

intervjufrågorna. 

Bankernas intervjuguide, se bilaga 1, fortsätter sedan med frågor om hur deras 

kreditgivningsprocess kan komma att ändras och hur de ställer sig till oreviderade 

bokslut. Vidare ställs frågor som behandlar eventuella skillnader mellan gamla och nya 

kunder och mellan olika branscher. 

Revisionsbyråernas intervjuguide, se bilaga 2, går efter de gemensamma frågorna in på 

om de tror att deras tjänsteutbud kan komma att förändras och i så fall på vilket sätt. 

Sedan följer deras uppskattning av eventuella prisförändringar gällande revision – och 

redovisningstjänster. 
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Intervjuguiden som användes när småföretagarförbunden intervjuades, se bilaga 3, 

fortsätter efter de gemensamma frågorna med om de anser att många småföretag 

kommer att välja bort revision. Efter det går frågorna över till att gälla hur de tror att 

bankerna och revisionsbyråerna kommer att agera. 

Några gemensamma frågor för alla tre respondentgrupper är vilka möjliga konsekvenser 

ett avskaffande kan leda till och hur de tror att detta kan påverka småföretagen. 

Intervjuerna avslutades med frågor rörande ökad konkurrenskraft och eventuell 

kostnadsreducering för småföretagen. För att inte missa något ställdes frågan om vad 

som eventuellt glömts bort. Intervjupersonerna tillfrågades också om deras namn fick 

användas i studien vilket alla tillät. 

I bilagorna som bifogas är även några underfrågor inlagda, dessa var dock inte med i de 

exemplar som skickades till intervjupersonerna, utan tjänade som minnesanteckningar 

vid genomförandet. 

2.4 Metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2005) är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp vid 

kvantitativ forskning. De beskriver validitet som ett mått på huruvida de slutsatser en 

undersökning har genererat hänger ihop med dess syfte. Remenyi et al. (2005) förklarar 

att reliabilitet syftar till att en undersökning ska kunna upprepas vid olika tillfällen och 

att ett liknande resultat ska kunna uppnås.  Bryman och Bell (2005) framhåller dock att 

det har förts många diskussioner angående dessa begrepps hållbarhet när det kommer till 

kvalitativ forskning och att denna forskning borde bedömas och värderas utifrån andra 

kriterier. Eftersom denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats är dessa 

begrepp inte aktuella. Som alternativa kriterier nämner Bryman och Bell (2005) de som 

forskarna Lincoln och Guba (1985) tagit fram. Dessa kriterier är trovärdighet och äkthet. 

Äkthet är dock ett kriterium som inte har uppnått något större inflytande och har därför 

inte tagits i beaktande. 

2.4.1 Trovärdighet   

Kriteriet trovärdighet delas i sin tur upp i fyra delkriterier tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman och Bell (2005) beskriver 

hur Lincoln och Guba (1985) förklarar dessa delkriterier, som beskrivs nedan. 
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Tillförlitlighet lägger tonvikten på att studien har utförts på ett korrekt sätt, att den har 

följt de regler som är tillämpliga och att resultaten har rapporterats till de respondenter 

som bidragit till studien, för att säkerställa att svaren uppfattats på ett korrekt sätt. I vår 

studie har detta säkerställts genom att en sammanställning av intervjun har skickats till 

respektive respondent. För att de ska kunna godkänna och rätta till eventuella 

missförstånd i svaren. De har även kunnat komplettera med ytterligare information om 

de tyckt att någon väsentlig del har missats. 

Överförbarhet handlar om att genom en tydlig redogörelse av studien förse utomstående 

med information. Med denna ska de kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till 

andra situationer. Denna studie handlar om en unik händelse och därför kan troligen inte 

resultatet överföras till någon annan situation, vilket inte heller var något som 

eftersträvades. Informationen som samlats in är dock relevant för berörda parter såsom 

aktiva inom revisionsbranschen, banker och småföretagare med flera. 

Pålitlighet beskrivs som en motsvarighet till begreppet reliabilitet. För att säkerställa att 

det frambringas en ordentlig och noggrann redogörelse av alla delar i 

forskningsprocessen ska forskaren anta ett granskande synsätt. På detta sätt bedöms en 

studies pålitlighet. Vid genomförandet av denna studie har så långt det har varit möjligt 

det insamlade materialet dokumenterats i form av anteckningar och inspelningar. 

Utförandet av studien är utförligt beskrivet i metodkapitlet. 

En möjlighet att styrka och bekräfta betyder att forskaren försöker säkerställa att 

subjektiva värderingar inte har påverkat en studies utförande och dess slutsatser. Detta 

har säkerställts i denna studie genom att i möjligaste mån inte påverka 

intervjupersonernas svar genom ledande frågor. En neutral syn på ett avskaffande har 

även bibehållits genom arbetets gång för att inte färga resultatet med personliga åsikter. 

2.5 Informationshantering 

2.5.1 Teorival 

Studiens teoretiska referensram som ska ligga till grund för analysen av den insamlade 

empirin har under studiens gång byggts ut allteftersom empirimaterialet har samlats in. 

De teorier som presenteras ska ge bättre förståelse för de aspekter som har framkommit 

och därmed stödja studiens resultat. 
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2.5.2 Empiri 

Den primärdata som har samlats in har sammanställts i kapitel fyra. Materialet är 

uppdelat så att sammanställningen över intervjuerna med bankerna redovisas först 

därefter materialet från revisionsbyråerna och sist det från småföretagarförbunden. Efter 

varje respondentgrupp ges en sammanfattning över respektive grupp, för att göra det 

hela mer överskådligt. Bankernas svar delas in i tre kategorier, inställning till ett 

avskaffande, kreditgivning och konsekvenser. Revisionsbyråernas svar är uppdelade i 

fyra kategorier, inställning till ett avskaffande, utbud, prissättning och konsekvenser. 

Avslutningsvis är småföretagarförbundens svar indelade i inställning till ett avskaffande, 

småföretagens agerande, nya tjänster och prissättning och konsekvenser.  

Denna struktur på empirikapitlet valdes för att underlätta en jämförelse mellan 

respondentgrupperna. Bankernas utformning av kreditgivningsprocessen vid ett 

avskaffande kan på så sätt ställas mot revisionsbyråernas tjänsteutbud och så vidare. 

2.5.3 Analysmetod 

Analyskapitlet börjar med tre tabeller, en för varje respondentgrupp, för att ge en bättre 

översikt över deras svar. När det empiriska materialet sedan analyserades gjordes detta 

utifrån de kategorier som presenterades i empirikapitlet. 

Indelningen i dessa kategorier gjordes för att frågeställningen och syftet skulle kunna 

besvaras. Respondentgruppernas inställning ger en antydan om hur de kan komma att 

agera. Kategorin kreditgivning och tjänsteutbud ska ge en insikt om bankernas krav och 

de alternativa tjänster som kan komma att erbjudas. Här framgår det även om någon 

skillnad mellan branscher och gamla och nya kunder finns. Kategorin prissättning ger en 

uppfattning om priserna på revision och alternativa tjänster kan komma att förändras. I 

kategorin konsekvenser framkommer det ifall ett avskaffande kommer att leda till 

kostnadsbesparing för företagen, och då främst för de som har ett kreditbehov. Här 

framgår det även om någon skillnad mellan branscher och gamla och nya kunder 

föreligger. 

Jämförelser mellan de olika respondentgrupperna samt en sammankoppling med 

innehållet i referensramen utfördes. Detta genomfördes så att det skulle bidra till en 
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ökad förståelse för innehållet i studiens insamlade material så att dess frågeställning och 

syfte sedermera skulle kunna besvaras i slutsatsen. 

2.6 Källkritik 

Till studiens empirikapitel har data inhämtats genom primärkällor. Dessa består av 

sjutton intervjupersoner och de har befattningar som; auktoriserade revisorer, chefer, 

kredit- och branschanalytiker, skatteexperter, styrelseordföranden, godkända revisorer 

samt delägare. Alla dessa personer har mångårig yrkeserfarenhet och kunskap inom 

studiens ämne och har därför ansets kunna tillföra relevant kunskap till studien. 

För att säkerställa att dessa intervjupersoner lämnat ett så tillförlitligt svar som möjligt 

har kontrollfrågor ställts under intervjuns gång. Vid insamlandet och granskandet av 

primärdata är det också av stor vikt att inta ett kritsikt förhållningssätt. Detta eftersom 

intervjupersonernas personliga åsikter speglas i deras svar. Därmed finns det risk för att 

det inte endast är den organisationens ståndpunkt som de företräder som framhävs. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för förståelsen 

av studiens syfte och problemformulering. Dessa kommer till användning när empirin 

ska analyseras. Avsnittet tar, förutom teorier, upp grunderna i revision och 

kreditgivningsprocessen samt förslagen om avskaffande av revisionsplikten. 

3.1 Allmänt om revision och revisionsplikten 

Sandström (2007) framhåller att när företagsformen aktiebolag hade sitt genombrott i 

Europa skapade lagstiftaren en rad förutsättningar för tillåtelsen att bedriva 

näringsverksamhet utan personligt ansvar. En av dessa förutsättningar var att företagets 

räkenskaper skulle ses över av ett oberoende subjekt. 

3.1.1 Revisionspliktens uppkomst 

Utvecklingen som har lett fram till dagens revisionsinstitut startade enligt Thorell och 

Norberg (2005a) för mer än 100 år sedan. Redan i 1895 års ABL fanns det krav på 

revision men de framhåller att denna revision inte var som den som finns idag. Då någon 

etablerad yrkeskår av revisorer inte fanns att tillgå. 

Enligt Thorell och Norberg (2005a) kom den första moderna regleringen av revision i 

1944 års ABL. Där fördes det ett krav på auktoriserad revisor i bolag med ett 

aktiekapital på minst två miljoner kronor eller om bolaget var börsnoterat. Det kunde 

även skrivas in i bolagsordningen, eller komma som ett krav från minst tio procent av 

ägarna, att auktoriserad revisor eller granskningsman skulle utses. För övriga bolag 

räckte det med en revisor som inte var yrkesmässig. När Kommerskollegium, en statlig 

tillsyn och auktorisation av revisorer, bildades 1973 var detta, som Thorell och Norberg 

(2005a) uttrycker det, ytterligare ett steg i regelutvecklingen. 

1975 kom en ny ABL och i förarbetena till denna framkom enligt Thorell och Norberg 

(2005a) att det var omöjligt att kräva auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman 

i alla aktiebolag då det inte fanns tillräckligt många inom denna profession. Det ansågs 

att små bolag kunde revideras utan auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman. 

Dessutom ansågs det ge upphov till onödiga kostnader för små bolag om ett krav på 

användande av kvalificerade revisorer skulle omfatta alla aktiebolag. I 1975 års version 
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av ABL sattes gränserna för krav på auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman 

vid ett bundet eget kapital på minst en miljon kronor eller om bolagets tillgångar 

översteg 1000 prisbasbelopp och antalet anställda var fler än 200. Kravet gällde även 

börsnoterade bolag. Thorell och Norberg (2005a) uppger även att det var i 1975 års 

version som förvaltningsrevision infördes. 

Första januari 1983 infördes revisionsplikt, krav på kvalificerad revision, för alla 

aktiebolag. Thorell och Norberg (2005a) förtydligar att kvalificerade revisorer var 

auktoriserade revisorer och godkända revisorer. För en del större bolag fanns kravet på 

auktoriserad revisor kvar. Denna lagändring hade föregåtts bland annat av en utredning 

av Kommerskollegium och av ett förslag från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). I 

förslaget från BRÅ rekommenderades att ett krav på kvalificerad revisor skulle införas i 

alla aktiebolag så fort tillgången på dessa yrkesmän var tillräcklig. Det motiv som låg 

till grund för förslaget var enligt Thorell och Norberg (2005a) att de bolag som var mest 

utsatta för ekonomisk brottslighet ofta var små företag med ett litet aktiekapital. Dessa 

var fram till 1983 undantagna från revision. De bolag som beskrevs hade bildats endast 

för att göra grundaren fri från personligt betalningsansvar och verka som en skylt utåt 

för att dölja eventuell brottslighet. Den utredning som Kommerskollegium hade 

genomfört visade att det fanns tillräckligt många kvalificerade revisorer för att klara 

efterfrågan, om revisionsplikt för alla aktiebolag skulle införas. Därmed var det främsta 

problemet med krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag, som framgick i förslaget 

från BRÅ, löst och lagändringen kunde genomföras. 

 

 

 

 

 

 

Gränser för kvalificerad revision 

1944- aktiekapital på minst två miljoner svenska 

kronor eller börsnoterade aktier. 

1975- bundet eget kapital på minst en miljon 

svenska kronor, tillgångar med ett värde på minst 

1000 bas belopp och minst 200 anställda eller 

börsnoterade aktier. 

1983- alla aktiebolag. 
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3.1.2 Revisionen som den ser ut idag  

Revision handlar enligt Sandström (2007) i stora drag om att ett fristående subjekt, 

revisorn, kontrollerar bolagets räkenskaper och granskar hur ledningen hushållar med 

bolagets resurser. De regler som kontrollerar revision är spridda över ett antal 

författningar, förutom ABL finns även Revisionslagen och Revisorslagen. Den ABL 

som är gällande idag togs i bruk 2005. Dessutom finns det, som Sandström (2007) tar 

upp, även övriga regler i form av Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS), god 

revisionssed/revisorssed och Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) interna regler. 

I ABL är det främst kapitel 9 som behandlar revision, men som Sandström (2007) 

påpekar finns det även revisionsregler rörande särskilda frågor i andra kapitel. I ABL 

stadgas det att ett aktiebolag ska ha minst en revisor. Det ska framgå i bolagsordningen 

hur många revisorer ett bolag ska ha alternativt högsta och lägsta antalet revisorer som 

ska finnas. En revisor väljs av bolagsstämman. Revisorns uppgifter behandlas i ABL 

och där fastställs att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring. 

Revisorn ska även granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Denna granskning ska vara så ingående och omfattande som god redovisningssed kräver. 

Så länge bolagsstämmans anvisningar inte strider mot lag, bolagsordningen eller god 

redovisningssed ska revisorn följa dessa. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn ska dessutom i samband med revision 

framföra de erinringar och påpekanden, till styrelsen och den verkställande direktören, 

som god revisionssed kräver. 

Vad en revisionsberättelse ska innehålla och när den ska lämnas till styrelsen tas upp i 

kapitel 9 ABL. I detta kapitel framgår det att revisionsberättelsen ska nämna vilket eller 

vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat och om årsredovisningen är 

upprättad enligt tillämplig lag. Särskilt ska det framgå om årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning samt om förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. Det ska även framgå om revisorn anser att 

bolagets resultat- och balansräkning bör fastställas samt om bolagsstämman bör 

godkänna de dispositioner av bolagets vinst eller förlust som föreslagits i 

förvaltningsberättelsen. Det stadgas att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande 

om styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget. Om revisorn i sin granskning upptäcker att någon av dessa har 
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företagit en åtgärd eller genom försummelse ska anses ersättningsskyldig ska detta 

framgå i berättelsen. Enligt ABL ska revisorn även anmärka om det vid granskningen 

framkommer att bolaget inte har fullgjort sina skatteskyldigheter. Om 

revisionsberättelsen innehåller några anmärkningar angående ersättningsskyldighet, om 

upprättandet av årsredovisningen inte gjorts enligt tillämplig lag eller om 

skatteskyldigheten inte fullgjorts ska revisorn enligt ABL genast sända en kopia av 

revisionsberättelsen till Skatteverket. Skulle revisorn misstänka att brott begåtts, inom 

ramen för bolagets verksamhet, av en styrelseledamot eller den verkställande direktören 

ska detta rapporteras till styrelsen. Revisorn ska då avgå från sitt uppdrag och i en 

särskild handling som skickas till åklagare redogöra för misstanken och de 

omständigheter denna grundar sig på. 

De kompetenskrav som ställs på en revisor är, enligt ABL, att han/hon ska ha insikt i 

och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden i tillräcklig grad för att 

kunna fullgöra uppdraget med hänsyn till bolagets art och omfattningen av dess 

verksamhet. Det stadgas att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan 

vara revisor. Bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer finns i 

Revisorslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revisor ska vara oberoende. Thorell och Norberg (2005a) beskriver att detta krav på 

oberoende är till för att säkerställa att revisionen ger ökad tillit till granskningen. Det får 

inte finnas några misstankar om att revisorn har intressen i det bolag som ska granskas, 

En godkänd revisor ska: 

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet 

2.vara bosatt i Sverige, annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller Schweiz 

3. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet 

4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen 

5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. 

 

Auktoriserad revisor ska: 

1.uppfylla samma som en godkänd revisor i punkt 1-3 och 5 

2.hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisorsexamen. 
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då detta i sin tur kan leda till att han/hon underlåter att rapportera eventuella 

felaktigheter. Om en revisor som sköter bolagets bokföring eller säljer konsulttjänster 

till bolaget även ska revidera detta kan kravet på oberoende hotas enligt Thorell och 

Norberg (2005a). 

Både i ABL och i Revisionslagen stadgas det när en revisor inte får åta sig ett uppdrag i 

ett bolag på grund av jävsregler. I dessa lagar framgår det bland annat att en revisor inte 

får granska ett bolag där denna äger aktier, på något sätt är delaktig i ledningen för 

bolaget eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning. Revisorn får heller 

inte vara anställd i företaget eller på annat sätt underordnad eller i beroendeställning till 

ledningen för detta. Revisorn får inte heller åta sig ett uppdrag om han/hon är gift, 

sambo eller nära släkt med någon som sitter i ledningen för det bolag uppdraget berör. 

Dessutom stadgas det, i både ABL och Revisionslagen att en revisor inte får granska ett 

bolag om någon som arbetar för samma företag som denne utför grundbokföring eller 

medelsförvaltning åt bolaget. 

3.2 Avskaffande av revisionsplikten för småföretag 

Enligt Justitiedepartementet (2008) beslutade Regeringen under hösten 2006 att tillkalla 

en särskild utredare för att se över bland annat reglerna om revision för små företag. 

Före detta justitierådet Bo Svensson utsågs till särskild utredare och utredningen har 

namnet Utredningen om revisorer och revision. Våren 2008 kom utredningen med ett 

delbetänkande, Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Detta 

delbetänkande redogörs i kommande avsnitt. 

3.2.1 Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 

I utredningen framgår det att Europeiska rådet betonar att kraftfulla gemensamma 

insatser från EU krävs för att minska de administrativa bördorna för de europeiska 

företagen. Detta för att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och stimulera Europas 

ekonomi. Kommissionen har föreslagit att dessa bördor ska minskas med 25 procent 

fram till år 2012. Det betonas att kostnaderna för revision och redovisning är särskilt 

tyngande för små och medelstora företag och att det därmed skulle vara till fördel för 

dessa företag med en regelförenkling. Enligt utredningen har den svenska regeringen 

som mål att genomföra denna kostnadsreduktion redan till år 2010. Det pågår därmed ett 
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omfattande arbete, i Sverige och övriga medlemsstater, med regelförenklingar inom 

bolagsrätt, redovisning och revision. 

 

I utredningen var förslaget att alla företag som ligger under mer än ett av följande 

gränsvärden ska undantas från revision: 

  balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 

 nettoomsättning 83 miljoner kronor, 

 antal anställda 50. 

Dessa gränsvärden motsvarar enligt utredningen EU:s maximivärden för år 2008 och 

framkommer i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Gränsvärdena innebär att knappt fyra 

procent av aktiebolagen har kvar revisionsplikt. Motiveringen till att dessa ska användas 

i Sverige är att de används i ledande länder inom EU. Om Sverige får lägre gränser 

stannar de i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till företag i länder med högre 

gränser. 

Vidare framhåller utredningen att det inte är så att revision är något onyttigt utan snarare 

att det oftast tillför klienten ett värde. Det som däremot inte går att försvara är tvånget 

till revision. Att det i dagsläget inte finns någon valfrihet för företagen gör även att 

företag utan behov av revision belastas med onödiga kostnader. Utredningen menar att 

vid ett avskaffande av revisionsplikten kan företagen själva välja de redovisnings- och 

revisionstjänster de behöver. Därmed kommer utbudet på dessa tjänster att bli mer 

varierat och priserna på dessa kommer att vara lägre än idag. 

Det förslag som utredningen framför innebär att en del aktiebolag inte kommer att ha en 

revisor som utför en lagstadgad revision av bolaget vilket även innebär att en 

skattekontroll försvinner. Två förslag lämnas därför för att kompensera för detta. Till att 

börja med föreslås att Skatteverket ska ges möjlighet att utföra en allmän kontroll av 

företagens räkenskaper under löpande beskattningsår. Om företaget inte medverkar i 

kontrollen kan vite föreläggas. För det andra föreslås det att alla näringsidkare ska uppge 

i sin skattedeklaration om årsbokslut upprättats med hjälp av en uppdragstagare och om 

årsredovisningen har granskats av en revisor. Även namn på den uppdragstagare och 

revisor som eventuellt har anlitats ska anges. 
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De nya bestämmelserna i utredningen föreslås börja gälla den första juli 2010 och 

tillämpas första gången för räkenskapsår som startar efter den 30 juni 2010. 

3.2.2 Lagrådsremiss och proposition 

Den 26 mars 2010 lämnade regeringen över en remiss med namnet En frivillig revision 

till lagrådet. I denna lagrådsremiss föreslås nya gränsvärden gällande vilka företag som 

ska undantas från revision. Den 14 april 2010 lämnade regeringen sedan propositionen 

2009/10:204, En frivillig revision, till riksdagen. Alla företag som ligger under mer än 

ett av dessa gränsvärden ska enligt förslaget undantas från revision: 

 balansomslutning 1,5 miljoner kronor, 

 nettoomsättning 3 miljoner kronor, 

 antal anställda 3.  

Förslaget innebär att omkring 28 procent av aktiebolagen kommer att ha fortsatt revision. 

Ikraftträdandet skjuts även fram till första november 2010 och ska tillämpas första 

gången för räkenskapsår som startar efter den 30 juni 2010. Det framgår i propositionen 

2009/10:204 att ett aktiebolag som väljer bort revision måste göra detta aktivt. Det vill 

säga de måste besluta om detta på bolagsstämman och därefter ändra i bolagsordningen. 

3.2.3 Avskaffande av revisionsplikten i andra länder 

Enligt regeringens proposition 2009/10:204 har de flesta av EU:s medlemsstater som 

avskaffat revisionsplikt för små och medelstora företag valt det högsta tillåtna 

gränsvärdet när det gäller antal anställda, 50 stycken. Storbritannien, Nederländerna, 

Tyskland och Österrike har även valt de högsta värdena när det gäller balansomslutning 

och nettoomsättning. Dessa värden är, som beskrivits ovan, motsvarande 41,5 miljoner 

svenska kronor och 83 miljoner svenska kronor. 

I Danmark avskaffades revisionen för bolag som ligger under mer än ett av 

gränsvärdena 12 anställda, 1,5 miljoner danska kronor i balansomslutning och en 

nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor. Enligt propositionen 2009/10:204 är 

avsikten att dessa värden ska höjas till maximivärdena under år 2009/2010. De nya 

reglerna kunde utnyttjas första gången år 2007 och hittills har 22,8 procent av de bolag 

som kan välja bort revision gjort det. 
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I Finland valdes gränsvärdena 3 anställda, 100 000 euro i balansomslutning och 200 000 

euro i nettoomsättning. Lagstiftningen trädde ikraft under år 2007 och enligt 

propositionen 2009/10:204 hade år 2008 omkring sex procent av de företag som kunde 

välja bort revision gjort det. Av nystartade bolag väljer omkring hälften bort revision. 

I Storbritannien började avskaffandet av revisionsplikten redan 1994 och gränserna har 

höjts successivt för att år 2004 uppgå till maximivärdena. Enligt propositionen 

2009/10:204 avstår omkring 60-70 procent av de bolag som kan från revision. När det 

gäller Tyskland och Nederländerna framkommer inga uppgifter om hur många bolag 

som väljer att avstå från revision. 

3.3 Kreditgivningsprocessen 

Enligt Riksbanken (2001) ser processen, som används när en kredit ska beviljas, 

liknande ut i de fyra storbankerna. Krediter av mindre storlek kan handläggas och 

beviljas direkt på det aktuella bankkontoret medan större krediter kräver ett annat 

tillvägagångssätt. Den kundansvarige på kontoret tar fram ett beslutsunderlag som sedan 

presenteras för en kreditkommitté. Kreditkommittéerna finns på olika nivåer i bankerna. 

Hur stor krediten är, och hur komplicerat det aktuella ärendet är, avgör vilken hierarkisk 

nivå som kan fatta beslut om beviljning. När kommittén fattar beslut i ett ärende beviljar 

de antingen ett specifikt lån eller en kreditlimit, det maximala kreditbeloppet för den 

aktuella kunden. När det gäller att prissätta lån får den kundansvarige ensam ansvara för 

detta. Se figur 1 där en översikt av kreditbeviljningsprocessen illustreras. 
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Figur 1: Översiktlig beskrivning över bankernas kreditbeviljningsprocess. 

När ett kreditbeslut ska fattas måste, enligt Lag om bank- och finansieringsrörelse, 

kreditinstitutet först pröva risken för att de åtagandena som uppkommer genom 

kreditavtalet inte kan fullgöras. Endast krediter där åtagandena på goda grunder kan 

förväntas fullgöras får beviljas. Riksbanken (2001) menar att bankerna använder sig av 

två aspekter för att bedöma risken i en särskild kredit, dessa aspekter är kundens 

återbetalningsförmåga och de säkerheter som kan ställas mot krediten. 

Återbetalningsförmågan är enligt alla fyra storbankerna den viktigaste av aspekterna, vid 

betalningsinställelse har dock säkerheterna ett värde genom att de kan minska 

förlusterna. När risken för fallissemang i form av betalningsinställelse eller konkurs ska 

bedömas är utgångspunkten oftast bankens kunskaper om den aktuella kundens 

specifika förhållanden, så som finansiell styrka och förväntad lönsamhet. 

Med bankens bedömning som utgångspunkt riskklassificeras sedan kunden. Enligt 

Riksbanken (2001) görs detta med hänsyn både till kvantitativa och kvalitativa faktorer. 

I den kvantitativa analysen är det företagets resultat- och balansräkningar som ligger till 

grund, med hjälp av dessa räknas olika ekonomiska nyckeltal fram. I den kvalitativa 

delen är det bland annat företagets konkurrenskraft och ledningens kvalitet som 

analyseras. Från Upplysningscentralen AB (UC), som bankerna äger tillsammans, kan 

extern information om konkurssannolikheter och kreditbedömningar på privatpersoner 

hämtas. Kredittagarna graderas utifrån materialet på en skala, som oftast består av 15-20 

olika nivåer. Riskbedömningen görs sedan om en gång per år för att kontrollera om 



 

 

28 

företagets riskbetyg är kvar på samma nivå. Riskbedömningens olika faktorer 

sammanfattas i figur 2. Om kunden vid en kontroll hamnar lägre på skalan kan detta få 

konsekvenser i form av att banken drar ner kundens limit. 

 

Figur 2: Bilden beskriver de olika delarna som vägs in vid bankens riskbedömning. 

För att fatta beslut i ett kreditärende utökas bedömningen med uppgifter om den 

specifika krediten så som kreditens storlek samt om någon säkerhet kan ställas för lånet. 

Den vanligaste säkerheten enligt Riksbanken (2001) är pantbrev i fastigheter. I 

riskaspekten tar banken även hänsyn till hur låneavtalet är utformat då detta kan 

innehålla vissa klausuler. Dessa klausuler kallas covenants och för med sig att särskilda 

åtgärder framkallas vid olika kredithändelser. Exempelvis kan det röra sig om att 

företagets soliditet faller under en viss nivå eller att nya ägarförhållanden uppstår. 

Händelser som dessa kan leda till att låneavtalet omförhandlas eftersom 

förutsättningarna för kunden har förändrats. 

Enligt Riksbanken (2001) är det standard i bankerna att bedöma alla kreditengagemang 

åtminstone en gång varje år. Om det finns anledning sker dessa bedömningar oftare, en 

sådan anledning kan vara att det finns signaler om problem i företaget eller i den bransch 

det befinner sig i. En omprövning äger även rum när en kund ansöker om ändrade 

villkor i sin kredit. Processen vid en omprövning sker på samma sätt som när krediten 

beviljades första gången. Krediten riskklassificeras precis som tidigare och sedan kan 

bankens olika kreditkommittéer utvärdera den igen. 
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I de fall risken för en kunds krediter anses ha ökat verkar banken utifrån detta för att 

minska den igen. Detta sker enligt Riksbanken (2001) med åtgärder såsom att minska de 

outnyttjade krediterna, kreditlöften och checkräkningskrediter, eller kräva ytterligare 

säkerheter. Att säga upp en kunds kredit helt och hållet, om risken anses för hög, är en 

möjlighet den kreditgivande banken har. Att kräva omedelbar betalning av ett företag 

ökar dock risken för konkurs och därmed kan banken istället förlora på åtgärden. 

3.4 Intressentmodellen 

Enligt Donaldson och Preston (1995) framhåller intressentteorin att varje organisation 

har flera rättmätiga intressegrupper. Alla dessa intressegrupper har legitima intressen 

som är knutna till organisationens verksamhet och måste därför få inflytande på 

organisationsstyrningen. Donaldson och Preston (1995) förklarar att en aspekt av 

intressentteorin är att om hänsyn visas till de olika intressenterna kan detta bidra till ett 

bättre resultat för organisationen. Intressegrupperna består exempelvis av företagets 

ägare, anställda, företagsledningen, leverantörer, finansiärer, kunder, stat och kommun, 

se figur 3. 

 

Figur 3: Sambandet mellan företaget och dess intressenter, påverkan sker i båda riktningar. 

En annan aspekt i intressentteorin, som Donaldson och Preston (1995) beskriver, är att 

en organisation även kan agera för sina intressenters välfärd utifrån normativa skäl. 

Skälen kan vara moraliska och anses bidra till ökat socialt ansvar. Ett företag behöver 

alltså utöver sina ekonomiska mål även tillgodose andra intressenters mål och välfärd. 

Eftersom studien bland annat berör relationen mellan småföretagen och deras 

kreditgivare, som utgör en av deras intressenter, är denna teori tillämplig. Hur ett företag 

väljer att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten kan ha betydelse för denna 

relation. 
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3.5 Agentteori 

Huvuddragen i agentteorin går ut på, enligt Greve (1997), att en eller flera ägare, det vill 

säga en principal, överlåter maktbefogenhet till en så kallad agent. Enligt Deegan och 

Unerman (2008) framhåller agentteorin att alla individer drivs av ett egenintresse och att 

de övervägande försöker maximera sin egen välfärd. Med detta menas att om alla 

individer drivs av egenintresset kommer principalen, att förvänta sig att deras agenter 

kommer att agera på ett sätt som inte alltid överensstämmer med principalens 

förväntningar. Dessutom kommer agenten ha tillgång till information som inte 

principalen har eftersom agenten har förstahandsinformation om vad som sker. Detta 

problem är ofta benämnt informationsasymmetri. Informationsasymmetrin kan då enligt 

Deegan och Unerman (2008) öka agentens förmåga att vidta åtgärder som är till deras 

egen fördel på bekostnad av principalens. 

Deegan och Unerman (2008) förklarar vidare att agentteorin fokuserar på relationen 

mellan principalen och agenten. En relation som genom sin informationsasymmetri 

skapar mycket osäkerhet. Det gäller därför för principalen att säkerställa att agentens 

handlande skapar nytta för både agenten och organisationen. Deegan och Unerman 

(2008) framhåller att Jensen och Meckling (1976) beskriver denna relation som ett 

kontrakt mellan dessa parter. 

Greve (1997) nämner att Eisenhardt (1989) framhåller att en av teserna, med ett 

empiriskt positivistiskt forskningssätt gällande agentteorin, gäller information. Tesen går 

ut på att agenten kommer att uppföra sig mer enligt principalens önskemål om 

information finns, än om sådan information inte hade funnits. Informationen är till för 

att kontrollera agenten. Med detta menas att om informationen är mer öppen eller 

lättillgänglig kommer principalen ha större möjlighet att kontrollera agenten. 

Ur studiens synvinkel kan det ses som att banken är principalen och företagaren är 

agenten. En kontraktssituation anses föreligga vid kreditgivning. För att banken ska ha 

möjlighet att kunna kontrollera företagaren krävs att de har tillräckligt med information 

om kunden. Informationen kan de erhålla från ett reviderat bokslut som granskats av en 

oberoende tredje part, en revisionsbyrå. 



 

 

31 

3.6 Utbud och efterfrågan 

Enligt Pindyck och Rubinfeld (2005) är utbud - och efterfrågemodellen till för att öka 

förståelsen för, varför och hur pris förändras samt vad som händer om staten ingriper på 

marknaden. Utbud - och efterfrågemodellen för ihop två viktiga begrepp, utbudskurvan 

och efterfrågekurvan. Utbudskurvan visar kvantiteten som säljaren är villig att sälja till 

ett visst pris, förutsatt att alla andra variabler som kan komma att påverka utbudet är 

konstanta. Medan efterfrågekurvan visar hur mycket en konsument är villig att köpa 

beroende på priset på produkten. 

Pindyck och Rubinfeld (2005) förklarar att när utbudet på kvantiteten och efterfrågan på 

den är lika stor så korsar de två kurvorna varandra. Ett jämviktspris råder då på 

marknaden, se figur 4. På en fri marknad finns en tendens för priset att ändras till dess 

att jämvikt föreligger, detta benämns som marknadsmekanismen. Vid den här punkten 

finns det inga ytterligare påtryckningar på priset att förändras eftersom det inte finns ett 

överskott på vare sig utbudet eller efterfrågan. Det råder inte alltid jämvikt mellan utbud 

och efterfrågan och på vissa marknader tar det längre tid för priset att jämnas ut när 

förändringar ändras hastigt. Marknadsmekanismen har dock en tendens att jämna ut 

marknaden. 

 

Figur 4: Illustration av utbud - och efterfrågekurvan och den jämvikt som de genererar (Ahlberg 2009). 

En förändring av priset leder till en förflyttning längs med utbuds eller efterfrågekurvan. 

Medan en förändring av andra variabler, som påverkar utbud och efterfrågan, leder till 

att hela utbuds eller efterfrågekurvan förskjuts. Variabler som påverkar utbudet kan till 

exempel vara produktionskostnader och då bland annat löner och råmaterialkostnader. 
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När det gäller andra variabler som kan påverka efterfrågan kan det röra sig om substitut 

till produkten eller komplementära varor. 

Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan det tänkas att efterfrågan och utbudet på 

revision och andra tjänster kan komma att förändras. Detta kan i sin tur enligt denna 

teori påverka priset på dessa. Således kommer utbud - och efterfrågemodellen att 

komma till användning i studien.  

3.7 Inställning till förändring 

Miles et al. (1978) menar att det finns olika typer av organisatoriskt beteende bland 

annat gällande hur de interagerar med sin omgivning. En indelning görs i fyra olika 

typer, försvarare (defenders), utforskare (prospectors), analyserare (analyzers) och 

reagerare (reactors). 

Miles et al. (1978) beskriver en försvarare som en organisation som vill verka inom ett 

stabilt område med ett mindre utbud av produkter eller tjänster. Dessa organisationer 

tenderar att ignorera den utveckling och de trender som äger rum utanför deras område 

och försöker istället bli mer effektiva inom sitt område. Om en försvarares marknad 

skiftar dramatiskt får de därmed problem. 

En utforskare å andra sidan är enligt Miles et al. (1978) en organisation vars största 

kapacitet är att ständigt utveckla nya produkter och tjänster. En utforskares område är 

ofta brett och befinner sig ständigt i ett stadium av förändring. En utforskare är effektiv 

och kan tillvarata efterfrågan i morgondagens värld. 

Enligt Miles et al. (1978) kan en analyserare beskrivas som en blandning av en 

försvarare och en utforskare. Endast de mest framgångsrika produkterna och tjänsterna 

som en utforskare tar fram anammas. Samtidigt kommer en analyserares största vinst 

från en ganska stabil uppsättning av produkter och tjänster. 

En reagerare beskrivs av Miles et al. (1978) som en organisation som har ett mönster 

som är både inkonsekvent och ostabilt när det gäller att anpassa sig till omgivningen. De 

svarar oftast på ett felaktigt sätt när det gäller förändringar och osäkerhet. Denna typ av 

organisation uppkommer oftast när någon av de andra typernas strategier utövas på fel 

sätt.  
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Vid ett avskaffande av revisionsplikten sker en förändring i den miljö där 

revisionsbyråerna verkar.  Det sker även en förändring i miljön för de småföretag som 

omfattas av ett avskaffande, och för de banker där dessa kan tänkas ansöka om krediter.  

Hur revisionsbyråerna och bankerna är inställda till den förändring som ett avskaffande 

leder till kan avgöra hur de agerar på marknaden.  

Revisionsbyråer kan tänkas agera som försvarare och hålla kvar vid tjänsten revision 

som den är idag eller utveckla nya om de agerar som utforskare istället. Alternativt kan 

de tänkas avvakta något för att se vad andra byråer tar fram och sedan ta efter de lyckade 

tjänsterna och därmed agera som en analyserare. Även bankerna kan agera på olika sätt 

antingen kräver de fortsatt revision som den ser ut idag, i stil med en försvarare. 

Alternativt godkänner de andra former antingen som en utforskare eller en analyserare. 

Ur småföretagens synvinkel handlar det inte om några nya produkter eller tjänster utan 

deras förändring är åtminstone delvis beroende på hur banker och revisionsbyråer agerar. 

Deras möjlighet att agera som utforskare eller analyserare kan bero på vilka tjänster de 

har nytta av och vilka som erbjuds och godkänns. De kan även handla som en försvarare 

och behålla revision som de har idag. Det kan även tänkas att en del banker och 

revisionsbyråer via fel tillvägagångssätt hamnar i gruppen reagerare och därför hamnar i 

ett sämre utgångsläge. 
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4 Empiri 

I empirikapitlet presenteras studiens insamlade empiriska material. Det sker i form av 

en sammanställning av samtliga intervjuer från alla tre respondentgrupper samt en 

sammanställning för var och en av dessa grupper. Kapitlet presenterar först bankerna, 

sedan revisionsbyråerna och avslutningsvis småföretagarförbunden. 

4.1 Nordea 

För att få Nordeas åsikter och tankar kring ett avskaffande av revisionsplikten har Stefan 

Blom intervjuats. Blom är kreditchef på Group Credit Sweden eftersom han arbetar i 

Stockholm har intervjun skett via telefon. Han har utöver gymnasieutbildning läst ett 

antal kurser vid universitetet i Umeå, något på distans i Sundsvall och sedan utbildat sig 

via banken. Inom bankbranschen har han arbetat i 42 år med diverse olika saker bland 

annat marknadsföring, som kundansvarig, som kontorschef och de senaste tio åren har 

han arbetat på kreditsidan. 

4.1.1 Inställning till avskaffandet 

Blom menar att nu när de sänkte gränserna blev det endast en liten del kvar utav något 

som från början var väldigt omfattande. Han anser att eftersom ett avskaffande av 

revisionsplikten är på väg får de finna sig i det och anpassa sig. Visst kommer det att 

spara pengar för de som inte är behov av krediter och eventuellt även för några andra, 

men någon egentlig uppfattning har han inte. 

När det gäller de nya lägre gränserna anser han att det är svårt att säga vilket som är det 

bästa. Han tycker att de som är i störst behov av hjälp är just de små företagen, inte bara 

ur kreditsynpunkt utan även ur skattesynpunkt. Sen tycker han att det är bra ur den 

synvinkeln att det nu kan dyka upp andra former för den hjälpen än just revision. 

Blom tror inte att det kommer att bli någon utökning av gränserna inom den närmsta 

framtiden, men att det beror på hur det hela utvecklas och vad företagen behöver för 

någonting. Han tillägger: 

”Framförallt kostnaden är störst i relation till omsättning och resultat. För de små så är 

det klart att där märks det kanske mest och kan de då hitta en billigare form för att 

verifiera riktigheten i redovisningen och bokföringen så är det bra.” 
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Om en höjning av gränserna kommer framöver anser han att det är bra att avskaffandet 

genomförs stegvis. 

4.1.2 Kreditgivning 

Han är av den uppfattningen att det inte kommer att bli svårare för företagen att få 

krediter. Däremot menar han att de kommer ha fortsatt krav på kvalité i de siffror som 

redovisas, har inte företaget en revisor kommer de att kräva att någon har granskat 

siffrorna. Han förklarar att kreditgivningen bygger på framtida kassaflöden, det vill säga 

företagets förmåga att i framtiden återbetala den kredit de söker. Som grund för att den 

budget och de prognoser som företaget lämnar ska kännas rimliga så brukar banken 

basera det på de historiska boksluten. Då gäller det att den historiska redovisningen är 

någorlunda pålitlig och korrekt: 

”Detta innebär att vi kommer att ställa krav även i framtiden på kvalitetsgranskade 

siffror när företag ska låna pengar. Och det finns inskrivet både i Bankrörelselagen och 

i Finansinspektionens krav att vi ska bedöma den framtida återbetalningsförmågan och 

att vi på ett vederhäftigt sätt ska göra en bedömning av företagets ekonomi.” 

Personlig borgen tror han inte att det kommer bli i någon nämnvärt större utsträckning 

än idag. Möjligtvis för de riktigt små företagen som ska låna endast ett mindre belopp. 

Egentligen spelar det ingen roll menar han, panten är sekundär, det första de måste 

kontrollera är företagets återbetalningsförmåga och då krävs siffror av bra kvalité. 

Om ett företag ansöker om krediter utan ett reviderat bokslut kommer det enligt Blom 

att begäras in ett intyg från någon som har granskat siffrorna och därmed kan bekräfta 

att bokföring och bokslut är gjorda på rätt sätt. Troligen kommer det då att räcka med att 

en redovisningskonsult har genomfört denna granskning. Det är inte bestämt än men han 

tror inte att det kommer att krävas fullständig revision. Om det är ett intyg kommer de 

dock att ställa krav på att det är utfärdat av en redovisningsbyrå med ett någorlunda gott 

namn och som är känd på orten: 

”Jag menar att det är meningslöst om vi får det ifrån en tvivelaktig person. Det måste 

komma från någon som har någorlunda vederhäftigt anseende.” 
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Det måste finnas en kunskap hos den person som utfärdar det. Antagligen kommer det 

att ställas krav från Nordeas sida att, om det inte är en revisor som har utfärdat intyget, 

så ska det vara en auktoriserad redovisningskonsult. 

Blom tycker att det är lite svårt att svara på i fall det är någon skillnad vid bedömningen 

gällande nya och gamla kunder. Har de erfarenhet av ett företag och att de historiskt sett 

har haft en ordnad redovisning kan det hända att de kan bedöma det utan granskning. 

Han tror dock att i huvuddelen av fallen kommer det att krävas någon form av 

verifiering. För nya kunder kommer krav finnas på granskade siffror. 

Vad gäller olika branscher skiljer det sig inte något i själva grundbedömningen eftersom 

det är återbetalningsförmågan och inte kärnverksamheten som bedöms. Han menar att 

det enda som skulle kunna skilja sig är branschrisken. 

4.1.3 Konsekvenser 

Blom antar att många småföretag kommer att vara osäkra på hur de ska agera, de 

behöver någon att bolla sina frågor och problem med. Utan detta kan de lätt tappa lite 

fotfäste, han tror att många kommer att fortsätta att köpa tjänster. En del kommer att 

välja rådgivning istället, de som inte har särskilt stora kreditbehov, men många kommer 

att välja att ha kvar revision. De tycker att det är en trygghet och avvaktar i alla fall ett 

tag. 

Han tror att en stor osäkerhetsfaktor är när företagen behöver låna pengar och även att 

klara av att ha en ordnad redovisning gentemot Skatteverket. Framförallt eftersom det är 

väldigt komplicerade skatteregler idag, menar han. Det är inte speciellt enkelt för 

företagen att ha kunskap om alla regelverk så att de gör rätt. Ur skattesynpunkt behöver 

säkert företagen någon som hjälper till så att de inte får problem senare. Däremot är det 

inte sagt att det då behöver vara en fullständig revision. 

Blom menar att om det blir som i förslaget, som nu har gått ut på remiss, att 

Skatteverket kommer att ha möjlighet att gå in och begära uppgifterna när som helst så 

tror han att en del kommer att välja att ha revisionen kvar. Just av den anledningen att de 

vill känna sig säkra och veta att det är någon som har tittat på det och att det är gjort 

enligt böckerna. 
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Blom tror att avskaffandet kan leda till kostnadsbesparingar, dels för de företag som inte 

har behov av krediter och dels de som inte har så stor verksamhet. Dessa företag tror han 

sparar pengar på att gå över till rådgivning istället. Medan de som ligger i övre delen av 

de här gränsvärdena kommer att välja att ha kvar revisionen och då blir det ingen 

kostnadsbesparing. Vidare menar han att de enklare granskningstjänsterna, som 

eventuellt kan nyttjas i stället för fullständig revision, kan vara lite billigare. När någon 

hjälper till att gå igenom siffrorna och att de kanske kontrollerar att bokföringen är 

rimlig och riktig: 

”Många vill ha rådgivning, det är inte lätt, ska du dels driva företag och sälja och 

producera och samtidigt hålla dig ajour med allting som händer i omvärlden, det är 

jobbigt.” 

Om priserna på revision kommer att påverkas av ett avskaffande är svårt att säga tycker 

han, men han tror inte det. Han menar att revision är prisbaserad i timmar och han tror 

inte att det blir några sänkta timpriser hos de större byråerna. Möjligen kan han tänka sig 

att det blir lägre priser hos redovisningskonsulterna men det rör sig inte om någon stor 

skillnad i så fall. 

Konkurrensen ute i Europa tror han inte påverkas eftersom han är av den uppfattningen 

att de här småföretagen inte har så mycket affärer där. De konkurrerar inte med 

europiska företag några stycken kanske gör det men inte särskilt många. 

4.2 Handelsbanken 

För att få ta del av Handelsbankens uppfattning om studiens ämne genomfördes en 

intervju med Norrköpingskontorets företagsmarknadschef, Johan Landehag. Landehag 

utbildade sig till civilekonom i Växjö och började direkt efter examen, för 23 år sedan, 

att arbeta på Handelsbanken. Han började i Norrköping och har sedan arbetat på kontor i 

Nyköping, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Hongkong för att sedan återvända 

till Norrköping. Under sin tid i banken har han nästan uteslutande jobbat på 

företagssidan. 

4.2.1 Inställning till avskaffandet 

Landehags inställning till ett avskaffande av revisionsplikten är med utgångspunkt i de 

högre gränsvärdena negativ, han kan inte riktigt se varför den ska avskaffas. Han anar 
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att det är företagarna som har drivit det här eftersom de anser att de lägger pengar på 

något som är onödigt för dem. Det kommer dock endast bli en relativt begränsad mängd 

företag som inte behöver fortsatt revision menar han. Han fortsätter: 

”Det har väl gjorts internationella jämförelser, för tydligen är den ganska hårda 

revisionsplikt vi har i Sverige ganska unik. Men där de inte har revisionsplikt för så 

många företag, så är det ändå många som har revision även om den är frivillig.” 

Landehag förklarar att han är negativ utifrån den aspekten att han inte tror att de avsedda 

effekterna kommer att uppnås. 

Vid den uppföljning som genomfördes efter det nya förslaget, med betydligt lägre 

gränser, är hans inställning annorlunda. Han anser att det var ett bra beslut att sänka 

gränserna eftersom detta innebär att små bolag, som inte har några externa intressenter 

och inga lån, är de som undantas från revision. Av dessa är många enmansbolag, 

exempelvis konsulter, utan krediter och för dem är revisionen onödig. Med detta som 

utgångspunkt är Landehag nu positivt inställd till ett avskaffande. 

Han har ingen uppfattning om i fall gränserna kommer att öka till Europas nivåer, men 

menar att om så sker blir det uddlöst. Detta eftersom de bolag som då skulle omfattas 

har externa intressenter som kommer att kräva fortsatt revision. Han menar dock att om 

Sverige ska upp till dessa gränser finns det en logik i att ta det stegvis. 

4.2.2 Kreditgivning 

När det gäller kreditgivningen efter ett avskaffande är han av den uppfattningen att om 

ett företag vill låna pengar kommer det ställas krav på att de har ett reviderat bokslut. 

Han tillägger: 

”Det finns väl nyanser, pratar vi om någon som ska ha ett företagskort med en limit på 

50 000 kronor och vi vet vem det är så är det klart att kraven kan vara mildare. Men så 

fort det börjar handla om några belopp så har jag svårt att se att vi inte kräver 

revision.” 

Om ett företag ansöker om kredit med ett oreviderat bokslut betyder det enligt honom att 

banktjänstemannen måste vara väldigt kritisk i sin granskning. Även om banken tar in 

periodrapporter har dessa endast en liten betydelse vid en kreditbedömning och de är 

mer en indikation på om det går bra eller dåligt för företaget. Om banken idag ska låna 
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ut med ett företagshypotek som säkerhet måste detta värderas utifrån ett reviderat 

bokslut.  

Vad gäller krav på personlig borgen menar han att om ett företag ansöker om en mindre 

kredit utan ett reviderat bokslut så skulle det kunna vara ett alternativ. Vid större belopp 

vill de dock ha personlig borgen även om bolaget är reviderat. Han förklarar att det 

redan idag är väldigt vanligt med krav på en begränsad personlig borgen i små företag. 

Höjd ränta tror han inte att det kommer bli, där ser han ingen koppling: 

”Antigen säger man nej eller inte. Det är ingen ränta som kan motivera en högre 

kreditrisk så att säga.” 

På frågan om ett kreditbeslut kan skilja mellan nya och gamla kunder, uppger Landehag 

att det redan idag är svårt för nystartade företag att få lån i banken. När det gäller 

nystartade företag har avskaffandet ingen effekt alls eftersom dessa ändå inte har något 

reviderat bokslut. De företag som är nya för banken har den nackdelen att banken inte 

har någon historik gällande dessa, då blir det svårare att ge krediter, har de dessutom 

inte haft revision blir det ännu svårare.  

Är det befintliga kunder som inte har ett reviderat bokslut blir det en bedömning från 

fall till fall. Om det inte kommer något centralt direktiv vill säga, för då följer kontoren 

givetvis det. Personligen tycker dock Landehag att det helst ska finnas ett reviderat 

bokslut men menar att det säkert kan uppstå fall där det inte behövs om företaget har 

väldigt god historik och det inte rör sig om så stora belopp. 

Om de på Handelsbanken kan komma att godta någon form av intyg från en revisor eller 

redovisningskonsult som alternativ till revision så är han lite skeptisk till att sådana 

kommer att utfärdas. Han uppger å andra sidan att om ett företag låter en 

redovisningsenhet på en revisionsbyrå sköta deras bokföring litar de mer på denna än 

om de upprättat den själva. Då spelar det även roll om det är en revisionsbyrå som 

banken känner till och som de har tilltro till. 

När det gäller olika branscher menar Landehag att tjänsteproducerande företag oftast har 

en mindre balansräkning och att de oftast inte behöver göra några större investeringar. 

Investeringstunga branscher däremot har givetvis ett större kreditbehov. Handelsbanken 



 

 

40 

har mycket fastighetsfinansiering och det är verkligen ett exempel på balanstunga 

företag förklarar han. 

4.2.3 Konsekvenser 

Landehag anser att som debatten är idag angående revision så framhävs inte fördelarna 

med denna. Företagen får genom revision väldigt värdefull input.  Han menar att ett 

reviderat bokslut inte enbart är en trygghet för externa intressenter utan även är till nytta 

för företaget: 

”Om de har gjort något fel eller så kan de få tips om hur saker kan göras annorlunda, 

till exempel att det finns bokföringsregler som gör att de kan betala mindre i skatt.” 

Om det i ett bolag finns två delägare varav den ena sitter på kontoret och den andra är 

ute och säljer, vilket inte alls är ovanligt. Så kan det, menar Landehag, vara en trygghet 

för den delägaren, som inte är så inblandad i siffrorna, att företaget revideras. Eftersom 

denne vill kunna lita på det som den andra delägaren framför. Minoritetsägare eller en 

extern styrelseledamot kan även de tycka att det känns riskabelt om företaget de är 

ägare/delaktiga i inte revideras. 

Landehag tänker sig ett företag som har valt bort revision under ett antal år och som 

sedan vill expandera, vilket kräver investeringar, och då kanske de behöver låna till detta. 

Då menar han att banken kan komma att kräva ett reviderat bokslut för tre år tillbaka i 

tiden: 

”Och då kommer det, per definition, förmodligen bli dyrare än om de hade gjort det 

löpande.” 

I fall ett avskaffande kommer att leda till ökad konkurrens, menar han att det är möjligt 

men att småföretag oftast är väldigt lokala. Han resonerar så att idag ska alla dessa ha 

revision, vid ett avskaffande ingen, då blir det samma utgångsläge småföretagarna 

emellan. Dessutom anser han att storleken på revisionskostnaden är så liten att ett 

företags konkurrenskraft inte borde vara beroende av den besparingen, i så fall är det 

något annat som inte stämmer. 

De företag som kan dra nytta av att inte revidera är, enligt Landehag, de företag där 

revisionen inte ger någonting utan enbart är en kostnad. De kommer vid ett avskaffande 

att spara pengar. Han tar som exempel små konsultbolag, som inte har några externa 
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intressenter och inte har något behov av finansiering. Dessa typer av enmansaktiebolag 

som kan spara in 8 000 -10 000 kronor är vinnarna av förslaget. 

4.3 SEB 

För att få ta del av SEB:s uppfattning kring ett avskaffande av revisionsplikten 

genomfördes en intervju med Anders af Ekenstam, kontorschef i Norrköping. Ekenstam 

har läst ekonomi vid Luleå Universitet och tog vad som är motsvarande 

civilekonomexamen på mitten av 1980-talet. Sedan dess har han arbetat inom 

bankbranschen. 1988 började han på SEB och har där haft ett antal olika roller. Större 

delen av tiden har han arbetat i Stockholm. Ekenstam har arbetat både på kontor och 

centralt där han har haft specialist- och ledarbefattningar. Kontorschef har han varit i två 

år. 

4.3.1 Inställning till avskaffandet 

Ekenstams inställning till ett avskaffande av revisionsplikten är ganska neutralt. Men, 

fortsätter han, självklart kommer vi att vilja ha uppgifter från våra kunder som vill 

ansöka om krediter och då måste vi få dem verifierade på ett eller annat sätt. Företagen 

vill även för sin egen del ha koll på hur det går och få det verifierat. Utifrån detta tror 

han att många kommer att välja att ha kvar revision eller liknande. 

När det gäller gränserna för vilka bolag som ska undantas från revision menar han att 

rätt beslut beror på vad det är som ska uppnås, eftersom när revisionsplikten tas bort så 

ger det konsekvenser någon annanstans. Konsekvenserna kan leda till mer jobb, 

kostnader, tid eller liknande men vitsen med avskaffandet är att det medför en 

förenkling vilket är viktigare. Ekenstam menar att det är svårt att bedöma vilken effekt 

som ger mest men: 

”Det är klart att det är bättre att ta ett beslut som omfattar fler än färre annars får det 

ju inte så stor effekt.” 

Vilket beslut gällande gränserna som är bäst är svårt att svara på menar han men tycker 

samtidigt att det är konstigt om vi ska ha annorlunda regler i Sverige än i resten av 

Europa eftersom vi jobbar mer och mer inom EU. 
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4.3.2 Kreditgivning 

Ekenstam uppger att det vid kreditgivning måste finnas ett underlag som visar att 

företaget mår väl. Det kan vara så att revisionsbolagen tar fram andra enklare varianter 

än just revision som kan fungera som underlag. Om dessa varianter är något som banken 

kan godkänna går inte att svara på innan de är helt framtagna, därmed menar han att det 

är något som de får ta ställning till då. På frågan om det kan komma att ha någon 

betydelse vilken byrå som har utfärdat ett intyg, svarar han att en större byrå kan lägga 

mer resurser på utbildning än en mindre så visst kan det ha inverkan. 

När det gäller krav på andra säkerheter blir det enligt Ekenstam en bedömning från fall 

till fall. Han förklarar att all kreditgivning bygger på återbetalningsförmågan, som 

bygger på verksamheten som i som tur redovisas på ett eller annat sätt: 

”Vi lånar ut pengar där det finns kassaflöden sen har vi säkerheter som ställs som 

säkerheter för lånen utifall att något händer.” 

Självklart kan det finnas fall där exempelvis ett företags ställning inte går att säkerställa 

via allmän rapportering eller liknande och då får de titta på andra säkerheter. Detta 

kommer dock inte att bli en ersättning för revision tror han. 

Vad gäller skillnader mellan nya och gamla kunder så förklarar Ekenstam att befintliga 

kunder som de känner till där finns det en vetskap om hur de fungerar. Dessa har de följt 

under ett antal år. När en helt ny kund kommer till dem har de initialt endast siffrorna att 

titta på och finns det då inget underlag där så har de väldigt lite information om den 

kunden. När det gäller kreditansökan utan reviderat bokslut kommer bedömningen dock 

att vara densamma för gamla och nya kunder. 

När det gäller skillnader mellan olika branscher menar Ekenstam att vissa 

verksamheter/branscher kan vara lättare att förstå sig på. Det kommer dock inte påverka 

bankens vilja att få in ett underlag i någon form. 

Inom SEB kommer det att finnas ett ramverk, för hur ett avskaffande av revisionsplikten 

ska hanteras, som kommer gälla för alla oavsett vilket kontor de arbetar på. Han menar 

att det är så det måste fungera i en stor organisation. 
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4.3.3 Konsekvenser 

Ekenstam tror att många företag till en början kan komma att välja bort revision 

eftersom de kanske tänker att de kan spara pengar och lägga energi på annat. Efterhand 

kommer de att inse att även de vill ha ett kvitto på att verksamheten fungerar och att de 

gör på rätt sätt. Mycket av det här menar han är ett hjälpmedel för företagen att driva sin 

verksamhet vidare.  Han tillägger: 

”De måste fundera på varför väljer de bort det? Jag tror att det är en byggsten för 

mycket med verksamhet som ska drivas. Varför skulle de inte vilja få koll på sin 

verksamhet som företag?” 

Han tror att många intressenter runt omkring företagen kommer att vilja ha och kräva 

någon form av dokumentation. Sedan kan det som sagt vara så att det dyker upp flera 

varianter, i stället för revision, som är enklare och billigare. 

När det gäller priser på revision och nya tjänster är Ekenstam av den uppfattningen att 

hittar aktörerna ett sätt att göra detta effektivt så kanske de kan priskonkurrera. Men, 

fortsätter han, det är kompetens och tid som ligger bakom och då måste de följaktligen 

skära ner på någon av dessa. Det kommer säkert finnas de som ger tjänsterna billigt men 

det är inte säkert att de billiga alltid är de bästa. Han tillägger: 

”Det blir ju alltid så när det dyker upp, när det sker förändringar så kommer det alltid 

att finns några som försöker marknadsföra sig med prisdelen. Men sen vet vi inte vad 

den kommer att innehålla, kommer den att vara tillräckligt bra? Några kommer säkert 

att nappa på det initialt men kommer det att hålla hela vägen ut?” 

Ekenstam är osäker på om ett avskaffande kan komma att leda till kostnadsbesparingar 

för småföretagen. Kommer det billigare varianter och de väljer dessa sparar de givetvis 

en del. Beroende på hur mycket de lägger idag till förmån för vad de faktiskt får, så är 

det en sak att de kanske sparar lite pengar men det kan innebära att de måste göra mer 

jobb någon annanstans. Den separata delen kanske får en mindre kostnad men då får den 

en konsekvens någon annanstans: 

”Det är en alternativkostnad. Och den syns kanske inte i resultaträkningen men indirekt 

gör den det för då lägger de mer tid på internt jobb istället för att jobba med sina 
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produkter/tjänster och att sälja. Och det ger en effekt på intäktssidan, alternativt att de 

jobbar mer.” 

När det gäller konkurrenskraften ute i Europa menar han att för de företag som arbetar 

på den internationella marknaden borde det bli en fördel. Samtidigt är dessa företag även 

verksamma i Sverige. Om de intressenter som befinner sig i Sverige kommer att vilja ha 

ett underlag kommer företagen ändå behöva bestå med det. Svaret på frågan blir både ja 

och nej. Det kommer att underlätta initialt men om de sedan ändå behöver ha 

redovisningen i en annan form kan detta verka hämmande. Vidare är han osäker på om 

dessa små företag verkar på den internationella marknaden. 

4.4 Swedbank 

För att få svar på Swedbanks tankar kring ett avskaffande av revisionsplikten 

genomfördes en intervju med Uno Persson. Persson är kreditanalytiker, han arbetar i 

Hässleholm men är anställd inom den centrala kreditstaben i Stockholm, Kredit och 

Risk Analys, KRA, eftersom han befinner sig i Hässleholm har intervjun genomförts per 

telefon. Han arbetar med företagsengagemang och är branschanalytiker inom handel och 

agrikultur. Persson är utbildad Civilekonom vid Lunds Universitet och tog examen 1974. 

Han har arbetat inom bankbranschen hela sitt yrkesliv. Efter examen började han på det 

som då hette Föreningsbankens regionkontor i Kristianstad, numera Swedbank. De 

arbetsuppgifter han har haft genom åren har handlat om företagskrediter, analyser och 

redovisningsfrågor. 

4.4.1 Inställning till avskaffandet 

Persson anser att det inte är lätt att ge ett entydigt svar på deras inställning till 

avskaffandet. Det är tudelat, positivt för de allra minsta som slipper en utgift men 

negativt för de som behöver krediter av banker och leverantörer. När de ska ansöka om 

krediter saknas en kvalitetsstämpel men för de allra minsta är det bra. Han menar att de 

redan har många enskilda firmor och handelsbolag där en revisionsberättelse aldrig finns. 

De lägre gränserna är bra ur bankens synvinkel, Persson uppger att de ursprungliga var 

högre än vad de trodde att det skulle landa på i ett första skede. De hade förväntat sig ett 

utgångsläge någonstans mittemellan. Persson tror att gränserna kommer att höjas men 

att de kommer att känna sig för innan de börjar trappa upp för att så småningom landa 

på de gränser som används ute i Europa. 
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4.4.2 Kreditgivning 

Persson uppger att ett avskaffande med dessa låga gränser endast har marginell 

betydelse. De har inte fattat något formellt beslut än men de kommer troligen inte att 

kräva revision om allt ser bra ut. Han förklarar:  

”Småföretag är alltid beroende av ägaren, vid all kreditgivning väger vi för och emot, 

inget är alldeles solklart utan vi väger in olika delar i kreditbedömningen, plus eller 

minus, affärside, bransch, erfarenhet, kontantinsats och lite säkerhet men det styrs av 

återbetalningsförmågan, enligt lag styr den.” 

Återbetalningsförmågan väger tyngre än en revisionsberättelse, det handlar om en 

samlad bedömning där olika delar har olika tyngder. Om ett företag inte har använt sig 

av revision hamnar det i den negativa vågskålen men Persson menar att andra saker, 

som exempelvis ägaren som driver bolaget, kan vara viktigare än en revisionsberättelse. 

Som sagt har de på Swedbank inte bestämt när revision ska krävas men han tror inte att 

det kommer ske på dessa låga nivåer. Höjd ränta kommer det inte att bli för de bolag 

som väljer bort revision, han menar att om de inte tror på företaget så ger de inte 

krediten. 

Vidare förklarar Persson att det är viktigt för banken att de har ett grepp om rutinerna i 

företaget, vem som sköter den löpande bokföringen, om det är en etablerad byrå eller 

om det är företagaren själv. Det är en styrka för företaget att ha en duktig bokförare men 

inte fel att göra det själv, men han menar att alla inte har kunskap om både att driva ett 

företag och sköta dess bokföring. Han uttrycker sig: 

”En småföretagare är ofta ensam om sina beslut och duktig på sin verksamhet men är 

sällan en siffergnagare.” 

Om revisionsbyråerna tar fram någon form av intyg och företagen väljer det istället, ser 

han som något positivt men menar att då leder det inte till någon kostnadsbesparing för 

företagen. För att detta ska godkännas behövs ett formellt beslut, företagen måste aktivt 

välja bort revision. Han uppger att det kan ha betydelse vilken byrå det är som har 

undertecknat intyget, om de känner till dem är det givetvis en plusfaktor. Därför är detta 

lättare på en liten ort där bankerna känner till de byråer som finns.  
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Persson är av den uppfattningen att det kommer bli svårare för småföretagen att byta 

bank om de har ett oreviderat bokslut. Företaget är känt hos sin bank men ett oskrivet 

kort hos en ny. Att få till en revision i efterhand är nog inte lätt, menar han. Det kan ge 

konsekvenser som han uttrycker sig: 

”Det kan vara lite konkurrenshämmande att välja bort revision eftersom företaget låser 

sig fast hos sin nuvarande bank och sina leverantörer.” 

Detta kan vara negativt för de som aktivt söker en ny bank eftersom det blir svårare för 

banken att ta emot en ny kund om de inte känner till företaget och de saknar en 

revisionsberättelse. Persson är dock av den uppfattningen att eftersom Bokföringslagen 

gäller måste de kunna lita på siffrorna och det är återbetalningsförmågan som avgör. 

Han menar att de aldrig kan få framtiden från en revisionsberättelse. 

När det gäller vilken bransch företagen befinner sig i så är det när de som har stora 

varulager eller mycket kundfordringar, som banken lutar sig mot revisionsberättelsen 

och att de har skött skatteinbetalningarna. Uppgiften om obetalda skatter med mera 

menar han dock att de kan få ut av UC. Banken behöver se att varulager och 

kundfordringar är friska så han tror att dessa företag möjligen kan urskiljas men inte på 

dessa låga nivåer. 

4.4.3 Konsekvenser 

Persson tror inte att det kommer krävas revision i normalfallet, men om banken eller 

leverantörerna är osäkra kan det leda till tätare uppföljning, delbokslut, för att se 

utvecklingen. Det beror på hur lönsamt företaget är och vilka risker som finns. Persson 

befarar att de som är i behov av hjälp kommer att utnyttja situationen och välja bort 

revision medan de som har ordning väljer att fortsätta. 

Avskaffandet kommer att leda till kostnadsbesparing för företagen men i liten 

utsträckning. Eftersom det är många vilande bolag som nu väljer bort revision, och de 

endast haft en liten kostnad för den, menar Persson att kostnadsbesparingen inte blir så 

stor som det uppgavs i första utredningen. Det blir en administrativ lättnad för företagen, 

de blir snabbare klara med sina siffror, men det ska sedan vägas mot den förlorade 

kvalitetssäkringen av balansräkningen. Vilken kan ha betydelse när de kontaktar banker 

eller leverantörer. 
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Någon påverkan på småföretagens konkurrenskraft tror han inte på eftersom det rör sig 

om en så liten kostnadsbesparing, omkring 8000 kronor mindre på ett år har ingen 

betydelse ur den synpunkten. 

Vid högre gränser kan banken påverkas av att det rör sig om högre kreditbelopp och en 

högre risknivå och desto mer saknar de en revisionsberättelse. Banken kommer alltid att 

förbehålla sig rätten att kräva revision i framtiden men i normalfallet kommer de 

troligen inte att gå över lagkravet. Känner de inte till kunden skärper de 

uppmärksamheten men om ett företag har varit kund i flera år och verksamheten rullar 

på finns inga skäl till misstro. Han menar att de kan leva utan en revisionsberättelse och 

genom att vända sig till UC kan tidiga varningar om ett företags försämrade tillstånd 

upptäckas. 

4.5 Östgöta Enskilda Bank - ÖEB 

För att få Östgöta Enskilda Banks uppfattning om förslaget att avskaffa revisionsplikten 

för småföretag har Torbjörn Edson, kreditchef på bankens kontor i Norrköping, 

intervjuats. Edson gick för omkring 20 år sedan en ettårig utbildning i Linköping som 

hette ekonomi/revision. Direkt efter utbildningen fick han jobb på en revisionsbyrå som 

revisorsassistent, ett yrke han behöll i 10 år. År 2000 började han sin anställning på 

Östgöta Enskilda Bank. Till en början arbetade han som företagsrådgivare, år 2008 blev 

han senior kundansvarig gentemot de stora företagskunderna och sedan något år tillbaka 

har han befattningen kreditchef. Utöver detta är han fortfarande kundansvarig för ett 

antal större företag. 

4.5.1 Inställning till avskaffandet 

Edsons inställning till ett avskaffande är att det både är bra och dåligt. Han tycker att det 

är klart att allt som underlättar för företagen är bra, men han är av den åsikten att en 

revisor ändå behövs. Om fokus sätts på de företag som behöver krediter och liknande 

menar han att det är en annan sak. Edson tänker sig ett enmansföretag som driver en 

konsultverksamhet, och gör detta som om det var en anställning. För dessa bolag 

kommer det, enligt honom, att underlätta. En förutsättning är dock att de inte har något 

egentligt kreditbehov. 

Han förklarar vidare att de i banken har mängder med konsultföretag, där företaget har 

en anställd som jobbar mot ett antal företag. De företagen menar han har inget 
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kreditbehov och ingen svår verksamhet. Edson anser att dessa företag inte är i behov av 

att ha en reviderad årsredovisning. Han påpekar att med tanke på att även dessa bolag 

får betala en grundavgift på minst 10 000 kronor för revision kommer ett avskaffande att 

underlätta för dem. Men sedan, inflikar han, är det frågan om vad Skatteverket ställer för 

krav och hur de ska kontrollera att det är riktiga uppgifter som lämnas. 

De gränsvärden som kom i det nyaste förslaget är, som Edson uttrycker det, rätt 

urholkade jämfört med det ursprungliga förslaget. Om det kommer bli så att Sverige så 

småningom måste anpassa sig till de högre gränserna som gäller i övriga Europa har han 

svårt att uttala sig om. Men han kan tänka sig att om gränserna höjs och företagen som 

ska omfattas av ett avskaffande därmed ökar i storlek så klarar de sig inte utan en revisor 

ändå. Om de behöver krediter så behöver de en revisor. En viss höjning av gränserna 

kan han eventuellt tänka sig att det kan komma framöver men de gränser de hade på 

förslag i första utredningen tycker han är alltför höga. 

4.5.2 Kreditgivning 

Edson förklarar att vid kreditvärdering ser banken till två saker, i första hand är det 

återbetalningsförmågan som bedöms och sen tittar de även på vilka säkerheter kunden 

kan ställa för krediten. Han anser att kommer en företagskund med en oreviderad 

årsredovisning vid en kreditansökan finns det följaktligen en viss osäkerhet i balans- och 

resultaträkningen och då blir det svårt för dem att använda balansräkningen som 

säkerhet för krediten. Dessa bolag behöver då istället bidra med andra säkerheter, 

exempelvis bolagsoberoende pant. Dock, fortsätter Edson, gäller detta endast om det rör 

sig om relativt små kreditbelopp, omkring 100 000-200 000 kronor, gäller kreditansökan 

en större summa kan företagen oftast inte lämna en tillräckligt omfattande säkerhet. När 

så är fallet måste banken använda sig av företagets balansräkning så någon form av 

revision eller granskning kommer då att krävas. Om det kommer att krävas en 

fullständig revision eller en översiktlig granskning, motsvarande den revisorn kan göra 

på delårsrapporter, är något som, enligt Edson, får bedömas från fall till fall. Helt 

oreviderat godtas inte när balansräkningen ska användas som säkerhet. 

I de fall företag i framtiden kommer att ansöka om kredit med oreviderade bokslut, 

uppger Edson att krav på personlig borgen kan komma att öka. Det är då framförallt inte 

krav endast på personlig borgen, fortsätter han, utan kreditgivarna kommer att vilja ha 

en säkerställd borgen, villapant eller liknande. 
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Högre ränta kommer det däremot inte bli i någon större utsträckning. Han menar att 

givetvis påverkas räntan av risken och vid ökad risk vill de ha mer betalt. När räntan 

sätts för en företagskund sker det genom en avvägning av den risk som förknippas med 

kunden och detta speglas i prissättningen. Finns det i avvägningen en viss osäkerhet på 

siffrorna, som kunden presenterar, kan det ha en liten inverkan men inte mycket. Edson 

förklarar att i dessa fall kommer valet stå mellan att tacka ja till krediten eller att ge 

avslag, har den väl beviljats har vi redan ansett att de har återbetalningsförmåga och kan 

säkerställa krediten. Han upplyser om att bankens företagskunder redan idag har olika 

räntor, vilken ränta de får beror på den rating de har och vilka säkerheter de kan ställa 

för krediten. 

Om företagen efter ett avskaffande av revisionsplikten, istället för ett reviderat bokslut, 

skulle visa upp någon form av intyg som undertecknats av en revisor i egenskap av 

rådgivare i företaget, så skulle detta enligt Edson vid en kreditansökan troligtvis kunna 

godtas. Är det en revisor med gott rykte som har skrivit under efter att han/hon 

översiktligt har granskat bolaget och intygar att det ser bra ut så kan banken mycket väl 

godta det. Edson poängterar att det är viktigt att det är en revisor på en revisionsbyrå 

som banken känner till för att det ska vara värt något vid en bedömning. Sen menar han 

att den ytterligare granskning som görs vid en fullständig revision, då styrelsens arbete 

och hela den biten ses över, är de inte så intresserade av egentligen utan det som har 

betydelse är att siffrorna stämmer. 

När en företagskund ansöker om kredit har det betydelse för hur beslutet blir om det är 

en gammal eller ny kund. Edson tar som exempel en person som har varit kund i flera år 

och som, i banken, är känd som en ärlig och seriös person och har skött sitt engagemang 

prickfritt. Kommer en sådan kund in med ett bokslut som i princip ser ut som det från 

föregående år, företaget har hållit sig på samma nivåer och en revisor har uttalat sig om 

att det ser bra ut, kan det förmodligen räcka. Rent generellt, fortsätter han, kommer nog 

banken vara lite skeptisk när det gäller kunder som varken har revisor eller rådgivare. 

Någon form av granskning behövs. Sen är det klart att det alltid finns undantag beroende 

på vilken kund det är men som sagt rent generellt krävs någon form av intyg. 

Rör det sig å andra sidan om en kund som är helt okänd i banken som kommer med en 

kreditansökan utan reviderat bokslut är det klart att banken, som Edson uttrycker det, 

drar öronen åt sig. Han menar att oftast finns det en anledning till att kunden har bytt 
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bank. Med tanke på att den banken kunden bytt ifrån har information om kunden som 

inte de har och visar då inte kunden upp ett reviderat bokslut har de ingenting att 

bedöma. Därför kommer de att bli hårdare när det gäller att ta in nya kunder i banken 

och de kommer definitivt att kräva att de visar upp ett reviderat bokslut. Alternativt 

någon variant på detta beroende på vad revisions- och redovisningsbranschen tar fram. 

Edson förklarar att skillnaden mellan en befintlig och en ny kund är att med en befintlig 

kund kan banken göra avsteg från kravet på granskning i fall den ansvarige känner sig 

motiverad på grund av relationen till kunden. Med en ny kund finns däremot inte denna 

möjlighet då banken inte har någon historik gällande kunden i detta fall. Om ett företag 

som inte är kund i banken och inte har använt sig av revision på ett antal år, lämnar en 

kreditansökan blir det svårt menar Edson. Det blir då svårt för banken att känna sig 

komfortabel med de siffror som företaget presenterar och den osäkerheten kommer att 

spegla sig i beslutet. Även om de skulle lämna in ett reviderat bokslut finns det ingen 

historik, därmed får företaget nästan betraktas som nystartat. 

På frågan om det kan vara skillnad mellan olika branscher vid kreditansökan svarar 

Edson att osäkerheten ökar om det rör sig om ett producerande bolag eller exempelvis 

ett byggföretag. De kan ha några större pågående arbeten och möjligheten för bolagen 

att göra avsiktliga och oavsiktliga fel ökar, vilket därmed ökar risken för exempelvis 

banken. Medan ett litet tjänsteföretag, som egentligen bara har kundfordringar och 

mindre beslut, inte har lika stort utrymme för sådana fel. 

Edson uppger att det kommer att komma direktiv från högre ort hur ett avskaffande av 

revisionsplikten ska hanteras. Givetvis har kontoret beslutanderätt och kan därmed tänja 

på det regelverk som tas fram inom banken men han tror att detta kommer vara tydligt. 

Han gissar att det kommer framgå att reviderade bokslut är ett fortsatt krav och att 

bankens inställning till ett slopande av revisionsplikt för kreditkunder inte är positivt. 

4.5.3 Konsekvenser 

Edson påpekar att det finns fler intressenter än banken när det gäller ett företags bokslut. 

Även leverantörer lämnar krediter till de företag som de har som kunder och då tar de 

fram kreditlimiter med mera och det är klart att det kan finnas en osäkerhet där också 

om företagen väljer bort revision. Den som vill manipulera och vara oärlig kan ha större 

möjlighet att göra det nu. Han förklarar att UC sätter en kreditgräns på alla företag 
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utifrån en maskinell rating eller modell. Den limiten som UC sätter på en kund är ofta 

den som leverantörerna förlitar sig på när de lämnar krediter till en kund. Edson tror 

generellt sett att detta belopp som UC har satt på ett företag kan åka ner ett snäpp om 

företaget är oreviderat, då detta medför en viss osäkerhet. 

Edson tror att ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att underlätta för de 

företag som inte behöver ansöka om krediter. För de som behöver krediter däremot blir 

det ingen skillnad, om inte FAR SRS tillsammans med bankföreningen tar fram någon 

granskningsform som uppfyller vissa kriterier vill säga. I fall en revisor som har haft en 

mer rådgivande roll i företaget då skriver intyget, och därmed inte är oberoende i den 

utsträckning som krävs vid den lagstadgade revisionen, tror inte Edson gör någon 

skillnad. Han är av den uppfattningen att det redan är så idag. Men om företagen 

kommer med ett helt oreviderat bokslut då underlättar det inte. 

Dock tror Edson att priserna på revision och redovisningstjänster eventuellt kan komma 

att sjunka något men han menar att en prispress på dessa tjänster är något som har pågått 

under de senaste 15 åren. Oftast är revision ett förtroendeyrke men hans uppfattning är 

att kunderna byter revisor i större utsträckning idag än när han började i branschen för 

15-20 år sedan. Då var det mer status över det, den revisor ett företag skaffade när det 

startade behölls i princip tills företaget lades ner. Enligt honom byter företagen idag mer 

frekvent och tittar därmed över kostnaden för revision. Det som kan hålla emot 

prispressen något, förklarar han, är att det som sagt rör sig om ett förtroendeyrke: 

”Företagarna är väldigt i händerna på revisorn, att han fattar rätt beslut och att han 

ger rätt råd, och jag menar de byter inte bara rakt uppochner. Då ska de verkligen ha 

bra rekommendationer från någon annan om att den här revisorn kan du lita på, han är 

bra. Kan han dessutom komma med ett bättre pris så är det klart att kunden är nöjd.” 

Någon ökad konkurrenskraft för de svenska småföretagen ute i Europa efter ett 

avskaffande tror han inte att det kommer bli. Till att börja med tror han inte att företag 

av den storleken, som omfattas av avskaffandet har någon verksamhet ute i Europa. Om 

de har det tror han inte det påverkar nämnvärt. Skulle gränserna höjas till de nivåer som 

var på tal i första förslaget menar han att det finns många inblandade intressenter när ett 

företag ska verka ute i Europa. Edson förklarar att även företag som ska verka 

utomlands kräver krediter. Då kan förutom företagets bank även Exportkreditnämnden 
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och Almi bli involverade. Östgöta Enskilda Banks uppfattning är att de vill ha ett 

reviderat bokslut. Det enda alternativ han skulle kunna tänka sig är någon form av 

mindre och inte så omfattande granskning av företagens siffror. En typ av förenklad 

revision kan givetvis leda till en lägre kostnad eftersom den inte är lika ingående. 

4.6 Länsförsäkringar bank 

För Länsförsäkringar Banks räkning intervjuades bankens kreditchef Bengt Jerning. 

Eftersom han är positionerad i Stockholm gjordes intervjun via telefon. Jerning är 

utbildad civilekonom och tog examen 1976 från Handelshögskolan i Stockholm. Han 

har 33 års erfarenhet från finansbolag och bank och har tidigare haft anställningar som 

marknadsassistent, produktchef, chef för företagskrediter, marknadschef bolån och VD. 

4.6.1 Inställning till avskaffandet  

Jerning anser att det finns fördelar med avskaffandet men även att det finns risk för att 

brister och fusk inte kommer att upptäckas. De fördelar som han tror att ett avskaffande 

av revisionsplikten kan komma att leda till är att det blir ekonomiskt fördelaktigt samt, 

administrativt sett, enklare för de företag som omfattas. När det gäller gränsvärdena 

tycker han att det senaste förslaget har för låga gränser. Han anser att det inte är 

motiverat att Sverige ska ha andra gränser än runt om i Europa utan snarare att reglerna 

för vilka som ska ha revision bör vara lika. 

Emellertid är han av den uppfattningen att avskaffandet bör göras stegvis så att det 

genom uppföljning kan utredas vilka eventuella problem som uppstår. Efter en 

förändring är det viktigt att god uppföljning sker så att det som är bra och det som är 

dåligt kan urskiljas och modifieringar kan göras. Jerning tycker att gränsvärden på en 

nivå mitt emellan gränserna i första och andra förslaget hade varit en bra start. 

4.6.2 Kreditgivning   

När det kommer till hur kreditgivningen kan påverkas anar Jerning att krav på fortsatt 

revision kan förekomma. Däremot är han tveksam till att höjd ränta, krav på personlig 

borgen eller nekad kreditgivning kommer att öka men möjligen i vissa fall. 

Kreditansökningar från företag som väljer att slopa revision kommer att bedömas från 

fall till fall. Han uppger att de kunder som banken känner väl blir det säkert inga 

problem för men större krav medför även större skillnader mellan nya och gamla kunder. 



 

 

53 

Om ett avskaffande leder till att småföretagen istället kommer att ansöka om krediter 

med någon form av intyg från sin redovisningskonsult eller rådgivare ser Jerning som 

något positivt. Han menar att en av företaget anlitad redovisningsekonom kan lämna 

bättre information till banken än vad en revisor kan. Redovisningsekonomen har mer 

fortlöpande kontakt med företaget det arbetar för och sitter därför inne med mer 

detaljerad information om dess verksamhet. Ett sådant intyg är därför minst lika bra, 

förutsatt att den redovisningsekonom som utfärdat det är väl utbildad och har god 

kompetens. Att banken har kunskap om den byrå som redovisningsekonomen jobbar för 

är även viktigt, detta leder till att bedömning sker från fall till fall. 

Jerning är av den åsikten att ett avskaffande leder till att intyg från andra parter, än 

revisorer, kommer att uppträda på marknaden. Det som skulle kunna inverka negativt är 

att dessa parter inte är oberoende, dock anser han att en revisor inte heller är oberoende 

fullt ut som det ser ut idag. Om det kommer påverka bedömning av nya eller gamla 

kunder, om de anlitat revisor eller redovisningsekonom, är omöjligt att bedöma menar 

han, och något som tiden får utvisa. 

4.6.3 Konsekvenser  

Jerning tror att ett genomförande av förslaget om avskaffande av revisionsplikten leder 

till en administrativ lättnad och en kostnadsbesparing för en stor grupp av småföretag. 

Kostnadsbesparingen kan delvis bero på att revision väljs bort, men han tror även att 

priserna på revision kommer att sjunka på grund av den priskonkurrens som uppstår när 

kravet försvinner. Väljer företaget att anlita en redovisningsekonom istället leder även en 

sådan övergång till en kostnadsreducering, enligt Jerning, då han är av den uppfattningen 

att deras timpenning är lägre än revisorernas. När det gäller frågan i fall förslaget 

kommer ge företagen ökad konkurrenskraft i Europa anar han att det kan bli så men inte i 

någon större utsträckning. 

4.7 Resursbank 

Intervjun med Resursbank skedde via telefon då intervjupersonen Lars-Erik Petersson 

arbetar i Helsingborg. Petersson är kreditgivningschef på Resursbank. På grund av 

tidsbrist hade Petersson endast möjlighet att ställa upp på en kortare intervju så någon 

bakgrundsinformation kunde inte samlas in. 
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4.7.1 Inställning till avskaffandet 

Petersson tycker inte att ett avskaffande av revisionsplikten är bra. Han är av den 

uppfattningen att det kan skada de företag som är i behov av snabba kreditbeslut när de 

inte har ett bra underlag att visa upp för banken. Om gränsvärdena så småningom 

kommer ökas till den nivå som råder i övriga Europa har han ingen uppfattning om. 

4.7.2 Kreditgivning 

Om ett företag ansöker om krediter med ett bokslut som inte är reviderat förklarar 

Petersson att det är av stor betydelse om det rör sig om gamla eller nya kunder. Känner 

banken till företaget väl skulle de eventuellt kunna bevilja en kredit utan reviderat 

bokslut. Är det däremot helt okända kunder kommer det att bli fler avslag. Om det sedan 

tidigare finns ett ömsesidigt förtroende mellan banken och företaget har ett reviderat 

bokslut, enligt Petersson, inte så stor betydelse. Medan de som inte är kända i banken 

och väljer att inte anlita en auktoriserad eller godkänd revisor kommer få svårt att söka 

krediter. 

På frågan om banken istället för ett reviderat bokslut, skulle godta någon form av intyg 

som skrivits av en revisor/ redovisningskonsult/rådgivare svarar han att om det är en 

seriös revisions- eller redovisningsbyrå skulle de nog kunna godkänna det. Han betonar 

att i bankvärlden är förtroende nästan allt och att det därmed spelar in om banken redan 

innan har haft kontakt med den byrå som utfärdar intyget. Men han förstår inte vitsen 

med avskaffandet av revisionsplikten i så fall, utan menar att då är det samma sak som 

gäller idag. Enligt honom utför byrån, genom detta intyg, samma jobb och kommer inte 

ta mindre betalt bara för att de skriver det som en annan funktion: 

”Men vad ger det för besparing för företagaren? Vad ger avskaffandet för nytta för 

honom då?” 

Om detta intyg har skrivits av en revisor eller rådgivare/konsult har ingen betydelse, 

Petersson betonar igen att så länge det är en byrå banken litar på kan de godkänna detta. 

Under intervjun kommer frågan upp om han håller med de redovisningsbyråer som tror 

att många småföretag nu kommer välja mer rådgivningstjänster istället för revision. 

Detta tror inte Petersson kommer medföra någon skillnad utan han anser att det har de, i 

form av revisor, redan gjort. 
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4.7.3 Konsekvenser 

Petersson tror inte att avskaffandet av revisionsplikten kommer att underlätta för 

småföretagen utan snarare att förslaget är fånigt. Han anser inte heller att det kommer att 

vara någon skillnad mellan de olika branscher som företagen kan befinna sig i. Det som 

har betydelse, vid kreditbeslut, är enligt honom det förtroende som finns för företaget 

och det siffermaterial de visar upp, det har inget med branschen att göra. 

Petersson tror inte att det kommer att medföra någon ökad konkurrenskraft för företagen. 

Han menar att i Sverige är vi invanda i ett system som fungerar. Även andra intressenter, 

som exempelvis leverantörer, vill kunna kolla om ett företag genererar ett bra eller dåligt 

resultat och de vill dessutom veta att siffrorna går att lita på. Petersson är av den 

uppfattningen att seriösa företagare, trots ett avskaffande, ändå kommer vilja ha sitt 

bokslut granskat så att det inte innehåller felaktigheter. Han undrar varför inte denna 

granskning även fortsättningsvis ska göras av en auktoriserad revisor: 

”I Sverige är vi invanda i ett system som fungerar och jag menar seriösa företagare vill 

ändå ha sitt bokslut granskat så att det är rätt och varför kan då inte en auktoriserad 

revisor skriva på? Varför ska man krångla/kludda till det på annat vis? Nej jag tror inte 

på det.” 

4.8 Sammanfattning banker 

Överlag är bankerna överens om att någon form av granskning för att säkerställa kvalitén 

i rapporterna behövs. Detta behöver dock inte ske genom en fullständig revision, utan en 

enklare version kan komma att godtas. Exakt hur detta kommer att gå till har bankerna 

ingen uppfattning om utan det beror på vilka tjänster revisionsbranschen kommer att ta 

fram. Eventuellt kan detta ske genom en form av intyg som en revisor eller 

redovisningskonsult har skrivit under. Något som bankerna är rörande överens om är att 

det måste finnas ett förtroende för den byrå som utfärdar ett sådant intyg.  

Flera är positivt inställda till att nya alternativa tjänster tas fram. Att de oberoenderegler 

som gäller vid en revision inte gäller vid rådgivning ser de flesta inte som något problem. 

De menar att det inte kommer att bli någon skillnad jämfört med hur det är idag. En av 

intervjupersonerna är särskilt positiv till att intyg kan komma från en rådgivare istället då 

denna har bättre insyn och kontakt med företaget. 



 

 

56 

Bankerna framhåller att det viktigaste vid en kreditbedömning är företagets 

återbetalningsförmåga. Krav på personlig borgen kan komma att öka något men flera av 

de tillfrågade bankerna uppger att detta är vanligt redan idag vid kreditgivning till 

småföretag. Ett krav på säkerhet i någon form är inget som utesluter krav på granskning 

av företagets siffror, eftersom en ställd säkerhet endast bedöms som sekundär då kunden 

ändå måste anses ha återbetalningsförmåga. Om bolag som valt bort revision ansöker om 

krediter kommer inte bankerna att kompensera för detta med höjd ränta i någon större 

utsträckning. Tre av intervjupersonerna framhåller dessutom att en högre ränta inte kan 

motivera en högre risk. Då står valet istället mellan att bevilja eller avslå ansökan. 

Något som alla banker kan intyga är att en åtskillnad görs mellan befintliga och nya 

kunder. Detta grundas i att när en ny kund kommer till banken har de ingen historik 

gällande denna vilket försvårar deras bedömning vid exempelvis kreditgivning. För nya 

kunder kommer alla bankerna att kräva någon form av granskning, för de som väljer bort 

revision blir det därför svårare att byta bank. En åsikt angående detta är att det av den 

anledningen kan vara konkurrenshämmande att välja bort revision eftersom företagen då 

låser fast sig vid sin nuvarande bank. De flesta banker uppger att när det gäller en 

befintlig kund är inte kraven lika hårda utan bedömning kan ske från fall till fall. 

Enligt de flesta av bankerna kommer inte företagets bransch att påverka 

kreditbedömningen nämnvärt. De poängterar att vissa branscher är i större behov av 

krediter än andra. Två av bankerna anser emellertid att osäkerheten ökar när det gäller 

producerande bolag, eftersom risken för att det uppkommer avsiktliga och oavsiktliga fel, 

i posterna pågående arbeten och varulager, är större. I ett tjänsteproducerande företag 

finns det inte lika stort utrymme för sådana fel. 

De flesta bankerna är av den uppfattningen att priset på revision kommer att förändras 

nämnvärt. En åsikt är att ett företag som har valt bort revision och efter ett antal år är i 

behov av detta får betala ett högre pris, eftersom en större insats krävs av den som 

granskar. En del av intervjupersonerna tror att de alternativa tjänsterna som kan dyka upp 

på marknaden kan komma att ges till ett lägre pris. Två av de tillfrågade uppger att en 

viss prispress på revision kan uppstå. Den ena påpekar att denna redan pågått i ett antal 

år och att något som bromsar upp det hela är att revisor är ett förtroendeyrke. 
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De flesta intervjupersonerna nämner att trygghetskrav även kan komma från andra 

intressenter som är beroende av att företaget går bra. Ett bra sätt att säkerställa detta är 

genom granskning av företagets siffror. 

Om ett avskaffande kommer att leda till kostnadsbesparing råder det skilda åsikter om. 

Större delen av de tillfrågade är överens om att de som väljer bort revision kommer att 

spara in den kostnaden. Detta rör vilande bolag och enklare bolag utan kreditbehov. En 

av intervjupersonerna menar att om ett företag sparar in revisionskostnaden uppstår 

istället en alternativkostnad då företagaren måste göra jobbet själv. Vissa av bankerna 

menar att småföretagen kan komma billigare undan genom att välja en alternativ 

granskningsmetod medan andra menar att denna kommer att kosta lika mycket. 

Två av bankerna tar upp frågan om Skatteverket kan inverka på företagens beslut om 

fortsatt revision. Eftersom det är svåra skatteregler är det en trygghet för företagen att 

veta att siffrorna är kontrollerade. En övervägande del av intervjupersonerna nämner 

även risken att avsiktliga och oavsiktliga fel kan komma att öka i och med ett 

avskaffande. Det beror på att de regler som ska följas är komplexa och då kan det bli 

lättare att manipulera siffrorna. Några anser att revisorn även utgör ett bollplank för 

företagen och om denne väljs bort förloras värdefull input. De komplexa reglerna som 

ska följas gör även att företagen är i behov av hjälp. 

Ingen av bankerna är av den uppfattningen att ett avskaffande kommer att leda till ökad 

konkurrenskraft i någon direkt mening. De flesta anser att småföretagen inte verkar 

internationellt. Två stycken framhåller dessutom att den lilla kostnad som det rör sig om 

vid slopad revision inte bör påverka ett företags konkurrenskraft. Om gränserna skulle 

höjas kommer externa intressenter bli inblandade och då kräva revision. 
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4.9 Ernst & Young 

För att få Ernst & Youngs åsikter och tankar angående vad ett avskaffande av 

revisionsplikten kan innebära intervjuades Stefan Stenström, chef för kontoret i 

Norrköping. Stenström har läst ekonomi både i Uppsala och i Linköping. Han är 

auktoriserad redovisningskonsult via FAR SRS dessutom är han certifierad 

företagskonsult. Att han är auktoriserad redovisningskonsult medför att han är med i 

FAR SRS på samma sätt som en revisor. 

Stenström började på Ernst & Young 1981 och har där arbetat med många olika saker. 

Han har varit kontorschef i två perioder och uppger att han har arbetat mer med 

rådgivning, privatägda företag och redovisning än revision. I princip har han varit på 

Ernst & Young hela sitt yrkesliv. 

4.9.1 Inställning till avskaffandet 

Enligt Stenström är Ernst & Young i grunden positiva till ett avskaffande eftersom 

tjänsten då blir efterfrågestyrd och inte lagstadgad. Han förklarar att de ser det som en 

utmaning och de har dessutom gjort en del undersökningar bland företagen som visar på 

att väldigt många vill ha kvar sin revisor ändå. Ernst & Young är av den uppfattningen 

att i grunden vill många intressenter runt omkring företagen, men även företagen själva, 

ha en leverantör som hjälper till med ordning och reda, trygghetsfrågor helt enkelt.  

Även om gränserna hade landat på de högre nivåerna hade de behållit sin positiva 

inställning. Fördelen, menar han, är att de jobbar med många olika typer av företag i 

olika storlekar och med olika tjänster. Därför är de inte beroende av enbart någon sektor. 

Förutom revision erbjuder de sina kunder redovisnings och rådgivningstjänster så de har 

flera ben att stå på. Han sammanfattar med: 

”I det korta perspektivet hade det varit en omställning för oss men i ett lite längre 

perspektiv och i grundinställningen så är vi positiva.” 

Han trodde att gränserna skulle bli högre i Sverige eftersom det i Europa är högre 

gränsvärden. Stenström tror också att det kan komma fler förändringar i Sverige, 

gällande gränserna, framöver som en del i en ytterligare harmonisering med EU. 
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4.9.2 Utbudet av tjänster 

Stenström förklarar att de har mängder av olika typer av konsulttjänster kring 

redovisning, rådgivning med mera, som de erbjuder förutom revision och då kanske 

främst till de lite mindre företagen. Även om han tror att många företag kommer att 

anlita dem för fullständig revision utan att lagkrav finns, så har de tagit fram ett antal 

kompletterande produkter som relaterar till revisionssektorn. 

Stenström beskriver att de tjänster som har tagits fram inte är helt nya utan snarare har 

en utveckling och förädling av befintliga tjänster skett. De produkter det handlar om är 

bokslutsrapport, översiktlig granskning, revision för särskilt syfte och granskning enligt 

särskild överenskommelse. Bokslutsrapport riktar sig i första hand till företagets styrelse 

och är en rapport som intygar att bokslutet är upprättat på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Översiktlig granskning är som det hörs på namnet en enklare och bredare typ av 

granskning av ett företag. Detta är mer en övergripande analys, inte så detaljerad. Vid 

revision för särskilt syfte granskas utvalda balansposter, eller någon specifik rutin i 

företaget, lite noggrannare. När granskning enligt särskild överenskommelse ska 

genomföras bestämmer de tillsammans med uppdragsgivaren vilka granskningsåtgärder 

som ska utföras. 

Utöver de fyra varianterna på revision är Ernst & Young på väg att utveckla sina 

rådgivningstjänster och bli mer aktiva på redovisningssidan. Stenström förklarar att om 

lagstadgad revision försvinner så försvinner även en del jävsfrågor och då menar han att 

de kan erbjuda företagen mer redovisningsrelaterade tjänster. Han tror att ett möjligt 

scenario, om revisionsplikten avskaffas, är att småföretagen väljer bort revision till 

förmån för just sådana tjänster. De pengar som tidigare lades på revision kan nu läggas 

på konsulttjänster. 

Stenström tror att många företag kommer att fortsätta att efterfråga deras tjänster 

eftersom de vill ha trygghet och kvalitetssäkring. Han menar att förändringarna inte blir 

så stora nu när gränserna sänktes. Många kommer att efterfråga revision men han tror 

även att det blir bra omsättning på de nya utvecklade produkterna. Enligt Stenström är 

rollerna kring vad som är revisionstjänst och vad som är redovisningstjänst inte lika 

tydligt för de flesta småföretagare. Han menar att många av dem är beroende av en 

revisor/rådgivare för att få input i redovisnings- och verksamhetsfrågor. 
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4.9.3 Prissättning  

Någon större förändring av priserna tror inte Stenström att det kommer att bli. Redan 

idag har de en något differentierad prissättning beroende på vilka de jobbar med och 

vilka tjänster det rör sig om. De erbjuder mer kvalificerade tjänster till ett högre pris och 

enklare tjänster, exempelvis enkla redovisningstjänster, till ett lägre pris. 

Om gränserna hade landat på de högre nivåerna hade de förutspått en hårdare 

konkurrens från redovisningskonsulter. Redovisningstjänsterna hade därmed utsatts för 

en viss prispress, Stenström tror dock inte den hade blivit så dramatisk. Han anser att 

konkurrensen mellan revisionsbolagen blir i stort sett oförändrad och att det är 

redovisningskonsulterna som kan tänkas försöka aktivera sig mer på deras kundsegment. 

Själva revisionstjänsten tror han inte påverkas prismässigt. 

4.9.4 Konsekvenser 

Stenström upplyser om att de på Ernst & Young har tagit fram en intressentmodell som 

framhåller att det finns många intressenter som är intresserade av att företaget har 

revision, exempelvis aktieägare, styrelse, företagsledning, kreditgivare, leverantörer, 

kunder, stat och kommun. Dessa intressenter är utifrån sina perspektiv i behov av att få 

en kvalitetssäkring och input. 

När det gäller bankerna så har Stenström fått uppfattningen att när ett företag har ett 

väsentligt engagemang hos banken så kommer de kräva fortsatt revision. De uppgifter 

som Ernst & Young fått fram vid samtal med bankerna är att det är den fullständiga 

revisionen som de kommer kräva även i framtiden. Men hur det utvecklas går inte att 

svara på nu. Eventuellt kan han tänka sig att en konkurrenssituation mellan bankerna 

kommer att leda till att de nöjer sig med någon av de kompletterande versioner av 

revision som de tagit fram. Någon typ av kvalitetssäkring kommer bankerna dock alltid 

att vilja ha. 

Utöver externa intressenter kommer företagen själva att ha fortsatt behov av rådgivning 

och kvalitetssäkring. Stenström menar att eftersom reglerna kring redovisning och skatt 

med mera, är så komplexa och ändras ofta, så behöver småföretagen konsulthjälp. De 

behöver hjälp med att göra bokslut, årsredovisning och deklaration för att känna 

trygghet och att de gör rätt gentemot Skatteverket. Han menar att den hjälp företagen får 
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som leder till att detta görs på ett riktigt sätt, tillför både företagen och samhället relativt 

mycket eftersom kvaliteten blir högre. 

Vad gäller kostnadsbesparingar så anser Stenström att det kommer det inte bli i någon 

större utsträckning. Han menar att de företag som berörs av förslaget har en 

revisionskostnad på omkring 10 000-25 000 kronor och att slippa den kostnaden är inget 

som förändrar ett företags villkor. De företag som inte har råd med den kostnaden för att 

i utbyte få kvalitetssäkring är antagligen väldigt små. Stenström förtydligar: 

”Som sagt 10 000-25 000 kronor eller vad det kan vara i revisionskostnad i snitt på 

sådana här småföretag det är ju rätt begränsade pengar trots allt, och att säga att det 

påverkar i någon större grad, det känns nästan lite vilseledande.” 

Om företagen skulle välja någon av de kompletterande produkterna istället för 

fullständig revision blir kostnadsbesparingen endast marginell. Stenström förklarar att 

ett problem med de kompletterande produkterna är att de är praktiskt tillämpade i liten 

grad. De har inte hunnit bli kommunicerade ordentligt till marknaden och bankerna än. 

En utvecklingsperiod för dessa nya tjänster krävs således för att skapa förståelse för vad 

de innefattar. Sedan tror han absolut att de blir gångbara på marknaden. 

4.10 Deloitte 

För Deloittes del har Pär Starck intervjuats. Starck är auktoriserad revisor och arbetar på 

Linköpingskontoret. Han läste enstaka kurser efter eget tycke vid Linköpings 

Universitet vilket ledde till en ekonomexamen 1976. Utöver de kurser som krävdes för 

examen har han läst extra kurser i nationalekonomi. Auktoriserad revisor blev han på 

mitten av 80-talet. 

Sitt yrkesliv började han 1976 på KPMG där han stannade till år 2000 för att sedan gå 

vidare till Deloitte. Han har varit kontorschef för ett antal kontor både hos KPMG och 

hos Deloitte, en befattning som han haft i 20-25 år. Hos Deloitte var han kontorschef 

fram till förra året. 

4.10.1 Inställning till avskaffandet  

Starck är osäker på om förslaget att avskaffa revisionsplikten för småföretag är bra eller 

dåligt. Så som han har uppfattat det är anledningen till förslaget en önskan att minska 
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företagens administrativa belastningar. Han är osäker på att det är ett argument som 

håller. Starck uttrycker sig: 

”Kan man inte lita på de rapporterna som företagen lämnar hur ska då resten av 

ekonomin fungera, ta bort den, nej jag tror inte att det är bra. Nu pratar jag inte bara ur 

revisionssynpunkt.” 

Han anser att utförandet av en revision, avlämnandet av en revisionsberättelse, 

granskning av årsredovisningen och den kontroll som det innebär är en del av det 

ekonomiska smörjmedel som finns i samhället. 

Om avskaffandet ska genomföras så tycker han att det är bra att det görs stegvis och inte 

med de höga gränserna på en gång. Att det så småningom blir en anpassning till 

gränserna i Europa ser han som troligt. Det är nog bara en tidsfråga. 

4.10.2 Utbudet av tjänster  

Starck är av den uppfattningen att ett avskaffande inte kommer att påverka dem särskilt 

mycket. Han tror att de som kommer att lämna revisionsplikten framförallt är vilande 

bolag, han ser ingen anledning till att de ska ha revision. En annan kategori som han kan 

tänka sig väljer bort revision är, enmansföretag som driver en liten verksamhet och som 

kräver lite i inköp, exempelvis konsulter. Han anser att efterfrågan på revision endast 

kommer minska marginellt, någon större övergång till rådgivning tror han inte att det 

blir. Om företagen byter ut revision mot rådgivning så har de inget kvitto på att deras 

redovisning är korrekt. De behöver ändå sin revisionsberättelse, Starck tror att det 

kommer bli avgörande på ett helt annat sätt, det är en kvalitetsstämpel menar han. 

Starck tror att utan en granskad årsredovisning blir det svårt för företagen att söka 

krediter. Att kreditgivare skulle nöja sig med någon form av intyg istället för fullständig 

revision verkar inte troligt. Han anser att banker med flera vet vad en revisionsberättelse 

står för. Alla vet vilket jobb det ligger bakom det hela samt att det finns en person som 

tar ansvar för den. Denna person har dessutom en ansvarsförsäkring. Ett intyg, menar 

han, det vet de inte vad det är värt. Kreditgivarna kan ställa sig frågan: 

”Den som har skrivit det här intyget kan man stämma honom, om det här inte är rätt? 

Har han en ansvarsförsäkring?” 
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Starck gissar att bankerna inte kommer att acceptera att företag, som har ett engagemang 

hos dem, inte har en vald revisor som utför en granskning. 

4.10.3 Prissättning 

Hur priserna utvecklas vid ett avskaffande är enligt Starck svårt att säga men han tror 

inte att de kommer att förändras. Ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna när revision 

styrs av efterfrågan, tror han inte att det blir. Han förklarar att det redan i dagsläget är 

tuff konkurrens med upphandlingar och offerter, så han tror inte att det blir någon 

skillnad. Vidare menar han att de företag som väljer att behålla revision även fortsätter 

med sin nuvarande revisor och då tror han inte att priset ändras. Starck uttrycker sig: 

”För vad vi säljer är egentligen förtroende och fungerar det så är priset inte 

avgörande.” 

På frågan om han tror att det kommer nya aktörer på marknaden, i och med ett 

avskaffade, som satsar mer på rådgivning, svarar han nej. Han menar att 

redovisningskonsulter som är kvalificerade, och som hjälper till med bokslut, bokföring 

med mera, finns det redan. Eftersom dessa har funnits på marknaden ett tag så tror han 

inte att det blir någon större skillnad. 

4.10.4 Konsekvenser 

Starck tror att det i huvudsak blir vilande bolag som kommer att välja bort revision. Han 

är av den uppfattningen att företagens intressenter kommer att kräva att de har revision 

kvar. En kreditgivare måste veta att en årsredovisning är rättvisande. Långvariga kund- 

och leverantörsrelationer kan bli svåra, han ställer sig frågan hur en kredit kan lämnas 

utan att den som lämnar den vet vad årsredovisningen står för. De ratingbetyg som 

företagen har kan de aldrig få om de inte har en revisor. Han menar att ratingföretagen 

inte kommer att lämna något betyg om inte årsredovisningen är granskad. 

Ett exempel på när revision är viktigt är enligt Starck när ett företag har två delägare, en 

som sköter försäljningen och en som sköter administrationen. Han ställer sig frågan hur 

de ska kunna lita på varandra, här behövs att en revisor granskar och ser att allt har gått 

rätt till. Han menar att det blir ett incitament för att sköta det korrekt. Ett annat exempel 

är om företaget har en extern ledamot då kommer denne enligt Starck kräva revision för 

att få full insyn i företaget. 
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En väldigt viktig sak när det gäller ett avskaffande är enligt hans uppfattning hur 

Skatteverket kommer att agera. Det kanske blir som i Danmark att företagen måste 

skriva i deklarationen vilken revisionsbyrå de anlitat eller om de inte har anlitat någon. 

Starck menar: 

”Och kommer det att bli ett ”kryss i rutan” kommer det här ju inte att märkas alls. För 

vem vill ha hem Skattemyndigheten?” 

Detta kan nog skrämma företagen till fortsatt revision. Han menar att de kommer förstå 

att företag som inte har en kvalificerad revisor som granskar dem istället kommer få fler 

taxeringsrevisioner och fler frågor än de som behåller revision. Han tror att Skatteverket 

kommer att få problem med uppföljning av skatter och avgifter, det enda sättet för dem 

att fastställa att det bokförts rätt är att själva granska bokföringen. Skulle alla företag 

som kan välja bort revision göra det så blir det jobbigt för Skatteverket menar han. 

Starck tror att det är lättare att sälja en tjänst som företagen vill ha än att sälja en tjänst 

som de måste ha. Om lagtvånget försvinner vill företagen ha tjänsten för att visa upp ett 

seriöst ansikte utåt och då blir det lättare att sälja och öka förståelsen för tjänsten. Detta 

tycker han är väldigt positivt. Att företagen börjar fundera, de som har möjligheten att 

välja bort revision vid ett avskaffande kommer att tänka igenom vad revisionen ger dem 

och om det är värt att ha den kvar eller om de ska avstå. Starck menar att då blir tjänsten 

lättare att sälja men han tror inte att den därmed blir dyrare. 

Om det kan bli någon skillnad på hur ett avskaffande påverkar, beroende på vilken 

bransch ett företag befinner sig i, är enligt Starck svårt att svara på. Behöver ett företag 

krediter kommer banken fortsätta att kräva revision, så där finns det ett samband mellan 

ett företags kreditbehov och revision. Å andra sidan menar han att exempelvis en 

konsult, som kanske inte behöver krediter, kan anses oseriös om han/hon inte anlitar en 

revisor och då måste de ändå behålla revision. Han tror att det kommer att hända en del 

och diskuteras en del men att i slutändan så blir inte förändringen så stor. Även om 

gränserna ökas till Europas nivåer tror han inte att det kommer att märkas så mycket. 

Någon förbättring gällande konkurrenskraften i Europa tror han inte heller att det blir. 

De företag det gäller har ingen verksamhet där, de är för små och deras verksamhet är 

oerhört lokal så det har ingen betydelse ur den synvinkeln. Om gränserna ökar tror han 

inte heller att det påverkar för då måste de ha externfinansiering och därmed krävs 
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fortsatt revision. Dessutom tror han att de större företagen per automatik behåller 

revision. Efter årets slut när deklarationen lämnas in menar han att det känns tryggt att 

veta att den är okej, det är värt priset de betalar. Han avslutar med att: 

”Sen vill man gärna ha någon att prata med när det dyker upp problem och har man då 

en revisor som går igenom räkenskaperna varje år och kan verksamheten så är det ju 

mycket lättare att lägga fram sitt problem än att först beskriva bakgrunden och sen 

problemet.” 

4.11 KPMG 

För att få KPMGs tankar och åsikter kring ett avskaffande av revisionsplikten har 

Kerstin Holmqvist på Norrköpingskontoret intervjuats. Holmqvist är både auktoriserad 

revisor och auktoriserad redovisningskonsult och utöver det marknadsföringsansvarig. 

Hon har jobbat på KPMG sedan 1971, vilket är hela hennes yrkesverksamma liv. Hon 

började direkt efter gymnasiet som revisorsassistent samtidigt som hon läste till sin 

ekonomexamen i Linköping och Norrköping. 1981 blev hon auktoriserad revisor. 

4.11.1 Inställning till avskaffandet 

Holmqvist menar att det är onödigt med revision i företag som är riktigt små, har en 

enkel verksamhet och inte har några lån. I övrigt förstår hon inte riktigt den 

uppfattningen som råder om att ett avskaffande kommer göra det enklare för företagen. 

För de allra minsta anser hon att det är onödigt med revision men samtidigt kan det vara 

så att de är i behov av en kvalificerad redovisningstjänst, på grund av att de inte själva 

besitter den kompetensen. Dessvärre tror hon att många småföretagare inte inser detta, 

vad som ska göras och vad de inte kan själva, därför är det viktigt att de tar hjälp med 

redovisningen. 

Holmqvist tycker att det första förslaget på gränser kändes lite väl högt men hon tror att 

de förmodligen kommer att landa där framöver eftersom det inom EU finns en 

målsättning med minskad revisionsplikt. Hon anser att det är bra att avskaffandet sker 

stegvis så att effekterna av det kan följas upp. 

4.11.2 Utbudet av tjänster 

Eftersom KPMG hela tiden jobbar med ekonomisk information i olika former tror hon 

inte att det kommer att bli någon större skillnad på deras tjänster i det hänseendet. Men 
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naturligtvis så tittar de idag inte bara på revisionskunder utan de vänder sig även till de 

som kanske inte ser dem som revisor utan som ekonomikonsult. Hos KPMG är alla 

auktoriserade revisorer även auktoriserade redovisningskonsulter. De har redan idag en 

avdelning där redovisningskonsulter jobbar med uppdrag där en revisor inte behövs, 

med exempelvis enskilda firmor och handelsbolag. På Norrköpingskontoret har de satsat 

på att anställa fler redovisningskonsulter och därmed givit den avdelningen mer resurser. 

För att möta ett avskaffande av revisionsplikten har de satsat mer på att få 

ekonomiservice uppdrag de senaste åren. De som inte behöver dem som revisor kan då 

fortfarande vara kvar som ekonomikund. Det är mer en utveckling av befintliga tjänster 

eftersom de redan har tillhandahållit dessa ekonomitjänster vid så kallade kombiuppdrag. 

Holmqvist tror att småföretagen kan komma att välja rådgivning framför revision om de 

inte har ett krav på sig. Men fortsätter hon: 

”Bankens, omvärldens och intressentgruppernas åsikter, vad de tycker och vad de 

efterfrågar och vad/vilka ett företag ska jobba med, olika leverantörer och kunder. Då 

kan det vara så att de inte behöver en kvalificerad revisor eller revision men att de ändå 

väljer det för att ha en kvalitetsstämpel på sitt företags ekonomiska information.” 

Hon uppger även att de har förberett sig på att det kan bli så att olika intressenter vill ha 

någon form av intyg som en del i ett avgränsande anbud, exempelvis ett uttalande om en 

värdering av en balanspost. 

4.11.3 Prissättning 

Holmqvist uppger att det redan är hård konkurrens på revision och att företagen går ut 

och frågar efter offerter på ett sätt som de inte gjorde för tio år sedan. Hon menar att 

svårigheten är den att förklara för kunden vad det är de faktiskt köper. De små företagen 

vet inte vad skillnaden på ekonomi- och revisionstjänster är.  

Hon tror dock att den hårdnande konkurrensen, som kommer av att revision blir 

efterfrågestyrt för de mindre företagen, kan leda till att priserna pressas ner. Även när 

det gäller de mer rådgivande tjänsterna så tror hon att den hårda konkurrensen, att 

företagen hela tiden kollar vad andra byråer erbjuder, kan leda till sjunkande priser. 
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4.11.4 Konsekvenser 

KPMG har haft möten med olika banker och har fått uppfattningen att de kommer att 

kräva revision vid kreditgivning. Men, fortsätter hon, detta kan även leda till konkurrens 

mellan bankerna eftersom de även vill åt kunderna. Fast om ett företag ligger på gränsen 

när det gäller lönsamhet och likviditet så kommer de nog att kräva revision. Hon är inte 

av den uppfattningen att de intyg som kan bli aktuella kommer att ersätta revision 

eftersom det inte är en försäkring på samma sätt som en revisionsberättelse. 

Att slopad revision skulle underlätta för företagen genom att det blir en förenkling är 

hon tveksam till. Hon anser inte att det är revisionen som är komplicerad för företagen. 

Hon uttalar sig: 

”För vi hjälper samtidigt till i revisionsarbetet så kan vi påtala sådant som vi ser och 

sådant som kan leda till förbättringar och förenklingar för företaget.” 

Hon är av den uppfattningen att det kommer att bli kostnadsbesparingar för de som 

väljer bort revision. Då behöver de endast betala om de anlitar någon för 

ekonomitjänsterna. Idag kanske ett företag har båda delarna och vid ett avskaffande 

slipper de revisionsarvodet. Hur deras kunder kommer att agera är hon lite osäker på 

eftersom det hela är så nytt, men hon tror att de säkert kommer att förlora några av dem. 

Då framförallt de kunder som anlitar en annan byrå för hjälp med redovisningen.  

När det gäller ökad konkurrenskraft ute i Europa tror hon inte att dessa småföretag, som 

förslaget berör, har någon verksamhet där. Men om ett företag har mindre kostnader så 

är det klart att de kan ta mindre betalt också, så en liten effekt kan det ge. Hon tillägger: 

”Men det som glöms bort i det här sammanhanget är att de här företagen får råd och 

tips under revisionsarbetets gång, det är inte bara en kostnad utan revisionen kan också 

ge företagen en hel del.” 

4.12 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - PwC 

För PwC:s räkning har Kenneth Johansson, som är auktoriserad revisor och jobbar på 

Norrköpingskontoret, intervjuats. Johansson har en utbildning som civilekonom, han 

läste vid Linköpings Universitet och tog examen 1974. Innan han gav sig in i 

revisionsbranschen hade han andra ekonomitjänster och har därmed flera års industriell 
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erfarenhet. Till PwC kom han 1982 och har varit kontorschef dels i Norrköping och dels 

i Västervik. Johansson har jobbat i revisionsbranschen i 28 år. 

4.12.1 Inställning till avskaffandet 

Johanssons inställning till avskaffandet av revisionsplikten för småföretag är att han är 

positiv till att den lagstadgade revisionen avskaffas. Vilket medför att den kommer att 

styras av efterfrågan. Han förklarar att för de riktigt små företagen har inte revisionen 

samma betydelse, för dem är det mer rådgivning, de ser revisorn som rådgivare. Nyttan 

med en väl genomförd revision är emellertid att revisorn vid granskningen tar del av 

bolagets verksamhet med allt vad det innebär och på så sätt får en förståelse för bolagets 

totala affär. Men Johansson förklarar att även en rådgivare, som kan vara antingen en 

revisor eller en redovisningskonsult, måste sätta sig in i företaget på samma sätt. 

Däremot slipper revisorn/konsulten att dokumentera i lika stor utsträckning som när 

granskningen sker för tredjemans intresse. 

För att kunna ge råd till ett företag måste revisorn/konsulten först lära sig företaget. 

Johansson är positiv till de lägre gränserna. Han menar att ett avskaffande ger möjlighet 

till att ytterligare hjälpa dessa företag. Möjligheter öppnas för mer rådgivning istället för 

revision. Revisionen i småföretagen är inte så tidskrävande utan det är rådgivningen det 

krävs mer tid för. Johansson säger att det kan tänkas att gränserna höjs framöver och om 

så är fallet är det bra att avskaffandet sker stegvis. Om de högre gränsvärdena skulle 

införas på en gång skulle ett alltför stort glapp bildas. Problemet att skapa trygghet för 

omvärlden, olika intressenter som ställer krav, skulle då bli för omfattande. 

4.12.2 Utbudet av tjänster 

Johansson tror att det nu kan efterfrågas mer löpande affärsservice, lönehantering, 

kalkyler, analyser, deklarationer med mera. Men det är tjänster som redan finns i utbudet 

så det är inte fråga om några nyheter, eventuellt kan den administrativa servicen 

utvecklas mer med exempelvis fakturering. Johansson förklarar att PwC:s tjänsteutbud 

kan illustreras som ett hus, se figur 5, där själva revisionsdelen utgör taket. Redan idag är 

det många företag som efterfrågar stommen av huset det vill säga de övriga tjänsterna 

som erbjuds, utöver revision, hustaket. Vissa företagsstorlekar som idag väljer dessa 

tjänster kan få gå till en annan revisionsfirma för att få revision utförd på grund av bland 

annat de oberoenderegler som finns idag. 
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Figur 5: PwC illustrerar sitt tjänsteutbud i form av ett hus. Där stommen utgörs av redovisningstjänster 

och taket av revision.  

Han tror att bankerna i vissa lägen kan komma att kräva den form av revision som i 

dagsläget är lagstadgad. Möjligen kan det i en del fall räcka med ett intyg som skrivs 

efter en begränsad revisionsinsats. Liknande begränsade revisionsinsatser görs redan 

idag i samband med vissa granskningar. Johansson kan tänka sig att det även kan vara 

tillräckligt med ett intyg från en redovisningskonsult som arbetar med ett bolag, när 

detta ska söka nya krediter.  

Han menar att en bra rådgivare har koll på företaget och tror dessutom att småföretagen 

kommer att efterfråga rådgivning i högre grad när de förstår att de inte behöver köpa 

själva revisionstjänsten. Revision, skatt och affärsrådgivning, det vill säga taket på huset, 

kommer fortfarande att vara PwC:s kärnämne men resten av huset kommer att utvecklas 

vidare. Framtiden och praxis kommer att utvisa vilka former av rapporter som kommer 

att krävas.  
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4.12.3 Prissättning 

Johansson är av den uppfattningen att själva revisionstjänsten kommer att erbjudas till 

samma pris som idag. Det som skulle kunna ge en högre kostnad för ett företag är om de 

väljer bort revisionen, till förmån för andra mer rådgivande tjänster, och sedan hamnar i 

en situation då revision krävs. Med de oberoenderegler som finns idag måste de då 

kanske vända sig till ett annat revisionsbolag, som inte har någon historik för bolaget i 

fråga, vilket leder till att en större insats krävs och därmed blir priset högre. 

När det gäller de övriga tjänster som PwC erbjuder, de som handlar om rådgivning och 

affärsservice, tror han att det kan komma fler aktörer på marknaden. Detta medför då 

ökad konkurrensrisk för revisionsbyråerna. Johansson menar att aktörer på närbesläktade 

områden, med stora transaktionsvolymer med företag, såsom IT-företag eller banker, 

skulle kunna köpa in sig på redovisningsbyråmarknaden. 

4.12.4 Konsekvenser 

Om den lagstadgade revisionen avvecklas tror Johansson att företagets olika intressenter 

kan börja fundera över hur deras intressen ska tillgodoses. Leverantörer, anställda, staten 

och så vidare, alla behöver de information om företaget och frågan är, utan revision, hur 

ska den säkerställas? Dessa trygghetskrav behöver och vill företagen fortfarande 

tillgodose. Johansson kan tänka sig att detta skulle kunna ske med någon annan typ av 

intyg, från en revisor eller redovisningskonsult, att kravet på rapportering kanske ändras. 

Om företagen ska kryssa i en ruta på deklaration som talar om ifall de använt sig av 

revision eller ej, blir Skatteverket då att betrakta som en garant exempelvis vid 

kreditvärdering? 

Johansson är av den uppfattningen att de tjänster som utgör stommen av huset, se figur 5, 

kommer att fördjupas. Företagen kommer att efterfråga mer rådgivning när 

revisionskostnaderna försvinner. Det handlar om företagets administrativa kostnader, 

revision är idag ett måste mot tredjeman och många företag kommer nu istället välja mer 

rådgivning. Eventuellt kan Johansson tänka sig att om konkurrensen på de administrativa 

och rådgivande tjänsterna ökar så pressas priserna på dessa, och därmed sjunker 

kostnaderna för företagen något. 

Vidare menar Johansson att företagen får ut mycket av rådgivningen även utan revision, 

då alla som utför dessa övriga tjänster är välutbildade och har erfarenhet som är till värde 
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för företagen. Den som är mån om sitt företag vill dra nytta av de regelverk som finns. 

Många företag hos PwC köper redan idag tjänsterna i stommen av huset, se figur 5, och 

inte revision. 

När det gäller vilka branscher företagen befinner sig i, om den är kapital- eller 

arbetskraftsintensiv, kan Johansson tänka sig att det skiljer sig något i hur de kommer att 

agera. De som befinner sig i kapitalintensiva branscher är i större behov av krediter och 

tvingas då kanske behålla revision. De företag som istället kräver mer arbetskraft, 

exempelvis konsultfirmor, har inte det problemet utan kan istället välja bort revision. 

Vilande företag eller företag med endast ett fåtal affärshändelser kan förväntas göra 

detsamma.  

4.13 Grant Thornton 

På Grant Thorntons Linköpingskontor genomfördes två intervjuer för att få deras 

synpunkter och tankar kring ett avskaffande. Den första intervjun var med Frank 

Schwertner som är auktoriserad revisor samt partner i Grant Thornton. Schwertner läste 

ekonomilinjen vid Örebros Universitet och arbetade med lagerstyrning på ASEA - 

Skandia innan han 1977 började inom revisionsbranschen. Han har arbetat på några olika 

revisionsbyråer samt drivit egen byrå i nio år, 1994 började han på Grant Thornton i 

Linköping som tidigare hette Lindebergs. 

4.13.1 Inställning till avskaffandet 

Schwertner tycker att ett avskaffande av revisionsplikten är en fördel som han ser fram 

emot. Han anser dock att det är tråkigt att inget beslut kommit tidigare utan att det har 

diskuterats fram och tillbaka om vart gränserna ska dras. Ska Sverige vara med i EU så 

kan vi lika gärna ha samma gränser tycker han. Att utföra avskaffandet stegvis tycker 

han endast försvårar proceduren, då är det bättre att sätta ner foten på en gång så att 

företagarna vet vad de har att rätta sig efter. 

Vid uppföljning, på grund av att första intervjun ägde rum innan sista remissen med de 

nya gränserna, uppger Schwertner att han tycker att det är synd att de sänkte dem. Han är 

av den uppfattningen att det hade varit bättre att ta de högre med en gång. För 

revisionsbranschen som sådan är det dock bättre med en stegvis höjning. 
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4.13.2 Utbudet av tjänster 

Nya tjänster i någon större omfattning tror han inte att det kommer bli. Däremot kommer 

konsultsidan och redovisning, lönehantering med mera att utökas och marknadsföras mer. 

Han tror att företagen kommer att efterfråga ett bollplank gällande alla frågor som hör 

ihop med företagandet, men det gör de redan idag menar han. Skillnaden blir antagligen 

att nu kommer de få mer specifika frågor som de idag inte kan svara på eftersom det 

medför att de då granskar sitt eget råd. Mer råd för den löpande driften exempelvis: 

”Om en företagare frågar mig - ska jag köpa den här maskinen. Då kan vi visa honom 

för- och nackdelar det kan vi göra idag, men vi kan inte konkret säga köp den. För då 

har jag granskat mitt eget råd, där ligger skillnaden. Men sen om revisionsplikten 

försvinner och han använder mig som rådgivare, då kan vi komma närmare och då kan 

jag säga javisst, klart, köp den.” 

Eventuellt kan han tänka sig att det kan bli så att de kommer kunna skriva någon form av 

intyg som bekräftar att de har hjälpt till med upprättandet av bokslutet. Det avgörande är 

vilka krav som kommer att ställas av exempelvis bankerna, den uppfattning han har fått 

är att de kommer att kräva granskning i samband med kreditgivning. Om ett intyg kan 

ersätta revision behöver det klargöras i fall bankerna nöjer sig med att en 

redovisningskonsult skrivit under, hur intyget ska vara utformat, vilka minimikraven är 

och så vidare. 

4.13.3 Prissättning 

Schwertner är av uppfattningen att priset på revision kommer att stiga, på grund av att 

färre personer på byråerna kommer att arbeta med just revision. Rådgivnings och 

konsulttjänster kommer nog däremot att ligga kvar på samma prisnivå som idag. 

Konkurrensen mellan byråerna gällande revision blir nog densamma som idag. Däremot 

kommer den att öka på de andra produkterna, han menar att här kommer det nu att ställas 

högre krav på den personal de har. 

4.13.4 Konsekvenser 

I Sverige har vi haft en lång tradition där vetskapen har funnits om att även små bolag är 

granskade och uppfyller en viss miniminivå. Framöver kommer det finnas bolag som inte 

är granskade och hur dessa blir bedömda är han osäker på. Han undrar om intressenterna 

kommer att orka ta reda på huruvida ett bolag är granskat eller inte. Det kan bli svårt för 
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dem att skilja företagen åt eftersom de inte vet vilka som har tagit hjälp och vilka som 

gör allt själva. 

Han anser att den stora delen är att ABL måste ses över, han undrar exempelvis vad som 

kommer att hända med det krav som finns på kontrollbalans. Krav från Skatteverket är 

även en intressant fråga menar han, och bankerna vill de ha revision eller nöjer de sig 

med ett intyg. 

Kostnadsbesparing kommer det endast att bli för de som väljer bort revision och inte 

anlitar någon som bollplank. Schwertner ställer sig dock frågan om det är det bästa för 

företaget. Han menar att de då förlorar betydelsefull rådgivning och hjälp, som även är 

en vinning för dem. Om allt är i sin ordning i ett bolag, vilket det visserligen sällan är, så 

är priset för revision omkring 8 000 kronor.  

”Och min syn är då, att om en företagare inte kan ta en kostnad på 8 000 kronor för att 

få räkenskaperna genomgångna. Då är jag tveksam om det är ett företag med en framtid, 

det är min syn. För den lilla vining de kommer att göra på att det försvinner det tappar 

de i trovärdighet på marknaden.” 

Det som ett företag tjänar in på minskade revisionskostnader menar han att de istället 

förlorar på att fel uppstår.  Satsar de på rådgivning så vet de vad de gör och riskerna för 

fel minskar och möjlighet till resultatförbättring ökar.  

Schwertner tror inte att ett avskaffande har något med konkurrenskraften att göra. Det 

kan däremot bli en sortering på huruvida ett företag får en beställning eller inte, beroende 

på hur dess siffror och ekonomiska styrka presenteras. Idag finns alla aktiebolags 

räkenskaper hos bolagsverket, han ställer sig frågan om det kommer vara så även 

fortsättningsvis. Så det kan påverka ett företags status men å andra sidan menar han att 

om det är ett företag som har gott rykte och gör en bra produkt med god kvalité så spelar 

inte ekonomin den största rollen. 

 

Den andra intervjun på Grant Thornton gjordes med Hans Lundberg som är godkänd 

revisor och jobbar centralt inom byrån med redovisningsfrågor. Lundbergs utbildning 

består av ekonomiskt gymnasium samt de kurser i företagsekonomi och skatterätt som 
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behövdes för att få godkännandetiteln. Godkänd revisor har han varit sedan 1991 men 

jobbat inom branschen sedan 1977 dessförinnan hann han med några år på bank. 

4.13.5 Inställning till avskaffandet 

Lundberg tycker i princip att det hela har genomförts på fel sätt eftersom det finns en hel 

flora av aktiebolag. Han menar att det idag finns tre typer av aktiebolag, små, stora och 

publika bolag. Det finns övergripande regelverk i lagstiftningen men även specialregler 

och undantag. I stort sett finns det tre typer av bolag men med olika regelverk. Genom att 

ta bort revisionsplikten för en del småföretag skapas ytterligare an form av aktiebolag. 

Därmed säger namnet aktiebolag väldigt lite om vad det är de har att göra med, menar 

han: 

”Jag tycker att det kan finnas ett behov av en företagsform med de skatteregler som 

aktiebolaget har men då borde det istället ha införts en ny bolagsform så folk vet att det 

här är ett bolag som inte har revision och det fanns ju lite sådana idéer men nu föll ju 

det. Den här stora floran av aktiebolag tycker jag blir lite svåröverskådlig.” 

Visst finns det verksamheter som inte behöver revision men han anser att det borde ha 

genomförts på ett annat sätt. 

Eftersom även intervjun med Lundberg ägde rum innan förslaget med de lägre gränserna 

hade kommit var en uppföljning nödvändig. Han uppgav då att han tycker att det är 

positivt med dessa lägre gränser, han menar att det underlättar för hans yrkesroll. Han 

tycker att det var ett bra beslut och mer i linje med vad som var aktuellt i början av 

diskussionen. 

Gränserna kommer troligen att öka men han tror att det kommer att gå långsamt, det är 

inte samma tryck i frågan nu menar han, men på lång sikt kommer vi nog upp i Europas 

nivåer. Det är en fördel att det genomförs stegvis, anser han. 

4.13.6 Utbudet av tjänster  

Lundberg uppger att nya tjänster är på gång inom miljö och energi och att detta nya 

område kan bli lite påskyndat av ett avskaffande av revisionsplikten. Vidare tror han att 

det kommer att bli en hel del nya tjänster och mer deltjänster, det vill säga att det blir i 

princip som en revision fast endast på ett delområde. Han menar att det kan bli som ett 
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beställningsjobb inför exempelvis en investering. När tjänsten är utförd skrivs någon 

form av intyg på att det är gjort. 

Han förklarar att det även kommer något som heter bokslutsrapport, som visserligen 

existerar redan idag, men det blir ett intyg på att bokslutet är upprättat enligt gällande 

regelverk. Det innebär inte att en kontroll har genomförts utan endast ett intyg om att det 

är gjort på rätt sätt. 

När det kommer till vilka tjänster som småföretagen förväntas att efterfråga uppger 

Lundberg att den stora majoriteten är företag som kanske endast har en ägare. De vill 

enligt honom ha hjälp med bokslut, årsredovisning och skattehantering. Konsultrollen 

kommer säkerligen att öka: 

”Du kan ha en aktivare roll som rådgivare, när du inte är revisor, när du inte har 

jävsreglerna att ta hänsyn till.” 

4.13.7 Prissättning  

Lundberg är av den uppfattningen att det finns en risk för att den fullständiga revisionen 

kommer att bli tuffare om det blir frivilligt för vissa företag. Han menar att det verkligen 

ska röra sig om oberoende revision, han tror inte att oberoendereglerna kommer att 

luckras upp. Därmed tror han inte att priset på revision kommer att minska utan de som 

väljer att ha kvar den kommer åtminstone ha samma kostnad. Risken är enligt honom 

snarare att priset kan öka då kraven kan komma att öka då företagen faktiskt har revision. 

De andra tjänsterna, å andra sidan, menar han att det är en helt annan 

konkurrensutsättning på, vilket leder till att det kommer bli priskrig på det området, i alla 

fall till en början. Han förklarar att det finns många aktörer som är beredda att ge sig in 

på de tjänsterna och som kommer att marknadsföra sig ganska aktivt: 

”Som köpare av tjänsten så kanske företagen inte är så bra på att bedöma det där, utan 

är det en marknadsföring som uppfattas som ungefär samma sak och den ena kostar 

betydligt mindre då provar du antagligen den och sen får vi väl se vad det får för 

konsekvenser.” 

Förutom nya aktörer uppger han att även befintliga kommer att försöka arbeta sig in på 

en ny kundkrets vid ett avskaffande. Han tror dock inte att konkurrensen mellan 
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revisionsbolagen kommer att påverkas så mycket utan den ökade konkurrensen beror 

mest på nya aktörer. 

4.13.8 Konsekvenser 

Som Lundberg ser det är det Skatteverket som får de största förändringarna vid ett 

avskaffande. En kontrollapparat som de delvis förlitat sig på försvinner. Vidare tror han 

att det kommer att leda till sämre standard på årsbokslut och årsredovisningar vilket i sin 

tur leder till att tillförlitligheten i dessa minskar. 

Han tror att banker vid ett avskaffande kommer att skaffa sig ett nät genom vilket de har 

god kontakt med, vad som sannolikt kommer vara revisorer. Han menar att då kanske de 

via detta nät beställer granskningar om de ska låna ut pengar och inget reviderat bokslut 

finns. Vidare menar han att detta även kan ske genom att de plockar ut egen personal för 

sådana granskningar, det kommer nog att variera men han tror att det blir mer 

punktinsatser. 

En sådan granskning torde enligt Lundberg ha ett högre pris än revision. Han menar att 

en revisor ofta har följt ett bolag i flera år och därmed vet mycket om det. Vid 

granskning av ett bolag som inte haft revision på ett tag blir det en mycket större kontroll 

och en större insats borde betyda ett högre pris. Risken finns även att bankerna kommer 

ha ökat krav på personlig borgen. 

Det blir en skillnad mellan de företag som behöver låna pengar och de som klarar sig 

utan menar han. Som exempel tar han konsulter som inte har så mycket fasta kostnader, 

inget behov av upplåning. Det behov som möjligen finns är för rådgivning och det kan 

han/hon köpa ändå och behöver inte själva revisionstjänsten.  Det finns nog i dagsläget 

ett ganska stort antal småföretag som egentligen inte behöver revision och för dem blir 

det förmodligen en förbättring. 

Lundberg menar att det kanske finns en risk för att skattebrott ökar, på grund av både 

avsiktliga och oavsiktliga fel. Om det blir så att företagen ska uppge i deklarationen om 

de har fått sakkunnig hjälp eller inte så tror han att många företag kommer att tänka 

annorlunda eftersom de vill slippa en skattekontroll. Sen menar han att den sakkunniga 

hjälpen kanske inte behöver komma från just en revisor. 
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Någon ökad konkurrenskraft för företagen tror han inte att det blir. Han menar att de 

flesta småföretagen konkurrerar med varandra och eftersom de följer samma regelverk så 

förändras ingenting. När det gäller konkurrenskraft ute i Europa har han svårt att se hur 

10 000-15 000 kronor i sparad revisionskostnad skulle ha någon inverkan. Visst är det 

tacksamt att spara dessa pengar menar han men tillägger: 

”För ett företags lönsamhet så borde 15 000 kronor egentligen inte betyda någonting för 

konkurrenskraften.” 

Snarare menar han att det kan vara bra för företagen att ha kvar sitt revisionsbolag och 

utnyttja dess kontakter runt om i Europa, bara det är värt några tusenlappar. Dessutom är 

han av den uppfattningen att företag som ska ge sig ut i Europa är i behov av åtminstone 

rådgivning. 

4.14 Revisionsbolaget 

För att få Revisionsbolagets uppfattning och åsikter i studiens ämne intervjuades Thomas 

Colmodin som är en av tre delägare. Colmodin har efter ekonomisk linje på gymnasiet 

utbildat sig vid Linköpings Universitet. Colmodin började sin yrkeskarriär inom 

bankvärlden genom ett sommarjobb på SEB och efter examen fick han anställning där. 

Efter det har han arbetat på Handelsbanken och vad som numera heter Swedbank. 1997 

bytte han till revisionsbranschen och började då på Bohlins som numera är KPMG, 

därifrån fortsatte han till en mindre byrå som sedan köptes upp av Ernst & Young. 

Revisionsbolaget startade år 2000 och delägarna kom alla tre från Ernst & Young. 

4.14.1 Inställning till avskaffandet 

Colmodin uppger att när det här förslaget kom för ett antal år sedan visste de inte vad det 

skulle innebära för dem. Sedan dess har de tagit del av föreslagna gränsvärden som har 

varit betydligt högre än de som kom i det senaste förslaget. Hans inställning till 

avskaffandet i den form det kom nu är positiv: 

”För bolag i den här storleksklassen kan lika gärna vara enskilda firmor och 

handelsbolag. Dessa har inga krav alls idag på revisorer. Det ska inte behöva ha någon 

betydelse vilken bolagsform saker och ting drivs i, utan mer storleken på företaget, de 

risker som kan finnas.” 



 

 

78 

Colmodin tror att vi i Sverige så småningom kommer att anpassa oss till de gränser som 

gäller runt om i Europa. Hans uppfattning är dock att det kommer att ta tid eftersom 

effekterna måste utvärderas först. Han anser att det är bra att genomföra ett avskaffande i 

etapper eftersom då kan konsekvenserna ses över och han menar att i större bolag kan det 

bli större fel. 

4.14.2 Utbudet av tjänster 

När det gäller utbudet av tjänster så tror inte Colmodin att det kommer att ändras för de 

mindre bolagen. Han förklarar att i den här branschen tar de åt sig och arbetar med det 

som de kommer över. Vad han menar är att de alltid har lite för mycket att göra och att 

ett avskaffande säkert innebär att de förlorar lite på toppen: 

”Men jag tror inte att det blir så mycket att vi måste gå ut och ändra vårt tjänsteutbud 

för att fylla upp vår tid.” 

Att börja arbeta med bokföring är inget de känner att de vill, menar han, och då kan de 

inte vara revisorer på samma gång. På grund av den jävssituation som kan uppstå kan de 

inte både bokföra och vara revisorer samtidigt. Däremot kan de erbjuda kunden att de 

istället för att vara deras revisor tar över konsultens roll, men det är inget de direkt 

kommer att jobba med: 

”Det är fullt möjligt och det kanske blir så i vissa lägen men inget vi kommer att gå ut 

med och annonsera.” 

Colmodin tror säkert att redovisningskonsulterna kan komma att säga till sina kunder att 

de inte behöver revisorn längre. Dessa kunder, menar han, är det mycket möjligt att de 

förlorar. Däremot kommer det att finnas kunder som idag inte har kontakt med en 

redovisningsbyrå men inte klarar den här sista biten med deklarationer och 

årsredovisningar och de måste alltid ha någon att ta hjälp av. Han tror inte att de kommer 

att byta från dem till en redovisningsbyrå. Vidare tror han inte att de kommer att märka 

av ett avskaffande så mycket. 

4.14.3 Prissättning 

Colmodin tror inte att priserna kommer att påverkas i det här läget, han tror inte att det 

kommer leda till så stor påverkan på marknaden. Han uppger: 
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”Vi får lite kunder från de stora revisionsbolagen för att de tycker att de är väldigt dyra, 

och vi får mycket kunder genom andra kunder så vi har ingen aktiv marknadsföring.” 

Möjligen kan priserna påverkas om gränserna höjs. 

4.14.4 Konsekvenser 

En möjlig konsekvens av ett avskaffande är enligt Colmodin att det uppstår problem för 

de småföretag som idag ligger under gränserna men sedan växer och hamnar över dem. 

När de går från att inte behöva en revisor till att faktiskt behöva en: 

”Vad händer då? Vem säger till att nu ska ni ha en revisor? I värsta fall kan 

bolagsverket, när de får in årsredovisningen säga att det inte stämmer och att de måste 

ha en revisor.” 

När de väl då får tag på en revisor menar han att risken är att de blir klara för sent. Det 

kan bli ett bekymmer för dem eftersom det idag är böter om årsredovisningen inte 

kommer in i tid.  Vidare menar han att om det blir så att Skatteverket ges ökade 

kontrollmöjligheter i och med ett avskaffande så kan det påverka hur företagen agerar: 

”Sådant här kan göra att de behåller revisorn så att de inte helt plötsligt dyker upp och 

vill titta på papperen.” 

Colmodin tror även att banker när det gäller kreditengagemang kanske tycker det är bra 

att någon mer tittar på siffrorna än företagaren själv. Så det kan också påverka om 

företagen väljer att ha kvar sin revisor eller ej. Han menar att enmanskonsulten som inte 

behöver några krediter kan säkert tänka sig att avstå revision medan de mer 

kapitalintensiva bolagen såsom mekaniska verkstäder får tänka annorlunda. Om ett bolag 

väljer att endast ha en redovisningskonsult och denna istället lämnar in ett intyg till 

banken så menar han att vissa har förtroende och vissa har det inte. Men har ett bolag rätt 

konsult med sig så tror han att det på lägre nivåer kan gå bra. 

De småföretag som idag har både en revisor och en redovisningskonsult kan vid ett 

avskaffande enkelt, som han uttrycker det, skära bort en länk i kedjan och på så sätt 

möjligen minska sina kostnader. Medan de som inte har en konsult fortsätter nog att 

anlita dem. Även vilande bolag, som idag måste ha en revisor, kommer att spara in på 

detta. Så för vissa blir det en viss kostnadsbesparing tror han, det är klart:  
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”Jag jobbar en del med de här bokföringsmänniskorna och jag menar de kan lika gärna 

göra det själva och det inser jag också. Så de allra minsta kommer att spara några 

kronor.” 

När det gäller frågan om ökad konkurrenskraft i Europa så tror han inte att de små 

företagen är verksamma på den internationella marknaden. Så det leder nog inte till 

någon skillnad alls på den punkten.  

Avslutningsvis menar han att många företagare vill ha kvar sin revisor för att det är en 

trygghet att någon kontrollerar papperna. Han menar att revisorn även fungerar som ett 

bollplank och detta vill företagen inte förlora: 

”De ringer mycket till oss och frågar saker och ting, om de får papper från Skatteverket 

och det dyker upp frågor så ringer de och stämmer av. Den biten tappar de också om de 

avstår från revision.” 

4.15 Cityrevisorerna 

För att få ta del av Cityrevisorernas uppfattning om ett avskaffande genomfördes en 

intervju med ägaren Torgny Nilsson. Cityrevisorerna har med Nilsson inräknad fyra 

anställda. Nilsson är auktoriserad revisor sedan 15 år och är dessutom auktoriserad 

redovisningskonsult. Han är utbildad till civilekonom med inriktning mot redovisning 

och revision vid Linköpings Universitet. Efter examen arbetade han först som 

redovisningskonsult i omkring ett år, efter det arbetade han på Skatteverket i cirka ett år 

och sedan dess har han varit i revisionsbranschen i 20 år. Egen byrå har han haft sedan 

1998. 

4.15.1 Inställning till avskaffandet 

Nilssons inställning till förslaget är negativ då han tror att det kommer att innebära en 

kvalitetssänkning. Han är av den uppfattningen att årsredovisningen kommer att tappa 

lite av sin trovärdighet. För att ha aktiebolag som företagsform är revision nödvändig: 

”Tanken med att ha ett aktiebolag är bland annat att de ska slippa det personliga 

ansvaret och för att det ska vara trovärdigt så tycker jag att de behöver ha kvar 

revision.” 
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Då finns det andra former att driva företag i menar han. Han är medveten om att 

avskaffandet är en anpassning till EU men menar att det finns många andra frågor där 

någon anpassning inte sker, så varför det sker med just revisionsplikten förstår han inte. 

Nilsson tycker att det är bra att det blev en sänkning av gränserna, dels för sin egen skull 

och för branschen som helhet. Han tror dock att gränserna kommer att höjas successivt, 

det framgår i förarbetena att en utvärdering kommer att genomföras. Att avskaffandet 

sker stegvis tycker han är positivt eftersom effekterna på så sätt kan följas upp. 

4.15.2 Utbudet av tjänster 

Deras tjänsteutbud kommer att förändras något eftersom de nu måste kunna erbjuda 

något mer. Om det blir någon förändring på en gång är svårt att säga, menar han, 

eftersom dessa tjänster erbjuds nu också. Sådant som redovisning, juridiska tjänster, 

rådgivning, koncentrationer i redovisningen, organisationsfrågor och skattefrågor sysslar 

de med redan idag.  Sedan tror han att det kommer att tillkomma mer avtalad revision 

som har ett specifikt syfte. Dessa punkinsatser tror han ökar framöver för de som väljer 

bort revision: 

”Kan vara någon som kräver det för att de ska ingå ett avtal, ja då vill de ha en 

granskning på det där, varulager kanske eller vad som helst. Kan tänka mig att den biten 

kommer att öka.” 

En förändring som han har lagt märke till är att revisionsbyråerna har börjat 

marknadsföra vilka tjänster de erbjuder på ett sätt som inte har förekommit tidigare. När 

det var lagstadgat behövdes inte marknadsföring på det sättet. Han tillägger att det är 

tjänster som de utför redan idag, så mycket annat kan de inte ägna sig åt menar han. 

För att kunna utföra kombinerade uppdrag krävs det en viss organisation förklarar han.  

Revisorn får inte delta i redovisningsuppdraget och tvärtom får inte 

redovisningskonsulten delta i revisionsarbetet. Nu kommer även de byråer utan denna 

organisation kunna erbjuda mer helhetslösningar för de mindre bolag som väljer bort 

revision. Detta eftersom oberoendeproblemet försvinner. 

Nilsson menar att revisionen är lite svår att marknadsföra eftersom många företagare inte 

förstår vad det är de gör. Många av de övriga tjänsterna menar han, att det troligen blir en 

utveckling av och ökad marknadsföring på. Han antar att färre kommer att efterfråga 
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revision då de anser att kostnaden är onödig, samtidigt tror han att många behåller den 

eftersom de vill ha en kvalitetsstämpel. 

4.15.3 Prissättning 

Om ett företag väljer bort revision och vid ett senare tillfälle är i behov av någon typ av 

avtalad revision eller någon annan insats så tror Nilsson att det blir betydligt dyrare. 

Detta eftersom det är helt okänt material som ska revideras och då blir priset högre: 

”Det är skillnad om du har ett uppdrag löpande, då har du så pass mycket kunskap om 

det, men här måste du sätta dig in i allt från början och då kommer det att bli dyrare.” 

Visserligen blir det konkurrens om kunderna men han tror inte att det blir billigare, 

eftersom de krav som finns måste uppfyllas. Det gör att tjänsten inte kan ges till ett lägre 

pris. Då går det inte att hålla sig kvar på marknaden, med tanke på löner som ska betalas 

och utbildningar som måste genomföras. 

Redovisningen kommer att bli dyrare och närma sig revisionen i pris, det grundar han på 

att Reko nästan motsvarar revisionen när det gäller dokumentation och formalia. Om en 

redovisningskonsult ska leva upp till detta så måste priset stiga eftersom mer tid läggs 

ner. Auktoriserade redovisningskonsulter kommer framöver att kvalitetskontrolleras för 

att bibehålla sin auktorisation. Det som kommer att kontrolleras är bland annat att de 

uppfyller de krav som stadgas i Reko. Tidigare har redovisningskonsulterna inte haft 

någon kvalitetskontroll, revisorerna har dock haft det sedan länge. Å andra sidan menar 

han att det kommer att finnas en kategori som struntar i Reko och därmed erbjuder 

tjänster till ett lägre pris. Båda delarna kommer antagligen att finnas och det är svårt att 

se hur det utvecklas. Han tillägger: 

”Det kanske kan användas som en typ av revisionsberättelse i vissa fall gentemot banker, 

men det innebär att kvalitén på redovisningen måste höjas och då är tanken att den ska 

göra det genom Reko då. Så den tjänsten kommer säkert att bli dyrare än den är idag.” 

4.15.4 Konsekvenser 

Nilsson kan tänka sig att intressenter så som leverantörer, kunder, stat eller kommun kan 

komma att kräva att företagen har revision för att överhuvudtaget genomföra en affär. 

Vid upphandling eller om ett avtal ska ingås så tror han att det kommer krävas. Ägarna är 
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en annan intressent som kan kräva revision för att få insyn och veta att informationen är 

tillförlitlig. 

När det rör sig om banker tror han att företag som inte har revision kan drabbas av högre 

ränta eller andra former av säkerheter om de ens blir beviljade en kredit. Banken kan 

komma att kräva särskild granskning. De företag som är i behov av krediter kommer nog 

att behålla revision. 

Han har svårt att se att kostnaderna för de småföretag som omfattas av ett avskaffande 

kommer att sjunka. De som väljer bort revision och gör redovisningen på egen hand 

sparar den kostnaden. För många företag kommer det dock inte att bli någon skillnad då 

de antagligen forsätter att köpa tjänster av något slag eftersom de behöver den hjälpen. 

Företagens konkurrenskraft anser han inte kommer att påverkas. Han anser att 8 000 - 

10 000 kronor dessutom inte är en så stor kostnad att det inverkar så mycket, utan de 

pengarna lägger de nog på andra tjänster i så fall. 

När det gäller kvalitén på företagens årsredovisningar är han övertygad om att denna 

kommer att sjunka. Han uppger att så är fallet i Storbritannien: 

”Där har det konstaterats att kvalitén på årsredovisningen har sjunkit ganska mycket 

och de lämnar in vad som helst till deras, motsvarande vårt, bolagsverk och det finns 

inte ens balans i balansräkningen och sådana saker.” 

Den ekonomiska brottsligheten kan även komma att öka menar han. Både den medvetna 

och den omedvetna, eftersom ingen revisor längre granskar och anmäler sådant. 

Skatteverkets möjligen ökade kontroller kan dock skrämma företagen till fortsatt revision. 

Dessutom är han orolig att revisorernas status kan sjunka när lagkravet försvinner. De 

som sköter revisionen åt ett företag har mindre kontakt med dem än de som sköter 

redovisningen, så om kunden ska välja bort den ena parten ligger den som sköter 

revisionen sämst till. Samtidigt anser han dock att det kan finnas fördelar med ett 

avskaffande, inte bara nackdelar: 

”Byråerna måste börja marknadsföra sina tjänster mer. Det blir också av ännu större 

vikt att utbilda sig på grund av konkurrensen inom branschen och på längre sikt kan det 

höja kvalitén på dessa.” 
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4.16 Sammanfattning revisionsbyråer 

Vid frågan om kreditgivaren kan komma att tänka sig att godta någon form av intyg i 

stället för fullständig revision råder det delade uppfattningar. Tre stycken framhåller att 

ett intyg kan vara tillräckligt för kreditgivarna men att det i sin tur beror på förtroendet 

för utfärdaren/kunden. En av intervjupersonerna ställer sig också frågan om det då räcker 

med att en redovisningskonsult har utfärdat intyget eller om det krävs att en revisor har 

gjort det. Tre av dem tror att bankerna även fortsättningsvis kommer att kräva revision. 

En av anledningarna till detta är att de inte anser att ett sådant intyg är en försäkring på 

samma sätt som en revisionsberättelse. 

Ett par byråer menar dock att en redovisningskonsult/revisor som har haft en mer 

rådgivande roll har bättre kännedom om företaget. Därför kan de lämna bättre 

information till externa intressenter. De flesta intervjupersonerna är positiva till att de 

genom ett avskaffande kan anta en mer aktiv roll eftersom de då inte behöver ta hänsyn 

till några oberoenderegler. Två tar upp att någon form av granskning kommer att krävas 

men då inte lika utförlig som en fullständig revision. Flera av byråerna tar upp att det är 

skillnad mellan kapital- och arbetskraftsintensiva branscher. Två intervjupersoner menar 

att det kan bli så att konkurrensen mellan bankerna kan bli avgörande när det gäller vilka 

krav de ställer, eftersom de vill behålla sina befintliga kunder och locka nya. 

Ingen av revisionsbyråerna har tagit fram några nya tjänster. De flesta av dem uppger 

dock att de har/kommer att utveckla och förädla befintliga tjänster. Tjänsterna är dels 

inom redovisning, administration och ekonomiservice då företag vid ett avskaffande kan 

tänkas övergå till dessa. Bland annat består tjänsterna av punktinsatser, som blir en 

enklare form av granskning, tänkt att ersätta revision. Något som framhålls är dock att 

innan dessa punktinsatser kommer att bli gångbara på marknaden krävs en 

utvecklingsperiod så att förståelse fås för dem. I och med att revisionen upphör att vara 

lagstadgad för småföretagen så påpekar flera av byråerna att de nu marknadsför sig på ett 

sätt som inte förekommit tidigare. 

I stort sett alla intervjupersoner framhåller att företagen är i behov av de råd och den 

hjälp de kan få, då reglerna som ska följas är komplexa. Denna värdefulla input förloras 

om de väljer bort både revision och rådgivning. Flera av dem tror att företagen kommer 
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att behålla revision för att få en kvalitetssäkring. Medan ett antal har uppfattningen att de 

övergår till rådgivningstjänster när inte revision är ett krav. 

De flesta anser att priset på revision kommer att vara oförändrat. Två stycken tror att 

priset stiger eftersom kraven kan bli tuffare och färre personer kommer att arbeta med 

detta. En framhåller att priset på revision kan komma att sjunka eftersom en hårdnad 

konkurrens uppstår då revisionen blir efterfrågestyrd. 

Vad gäller prissättningen på rådgivning/redovisning anser fyra stycken att priset på dessa 

tjänster kommer att sjunka, eftersom konkurrensen, vid ett avskaffande, kommer att öka. 

Tre stycken av de tillfrågande framhåller att priset kommer att förbli oförändrat. En tror 

att priset på redovisning kommer att närma sig revisionen i pris och därmed bli dyrare. 

Detta grundar han på de krav som ställs från Reko, på ökad kvalité. 

Tre av de tillfrågade tar även upp ett exempel på att revision kan tänkas bli dyrare för 

småföretagen än vad den är idag. Det kan ske om ett företag inte har haft revision och 

sedan efter ett antal år i behov av ett reviderat bokslut eller någon annan form av 

granskning. Revision kommer då i princip att bli dyrare än om den hade skett löpande, 

eftersom det då är helt okänt material som ska revideras. En liknande situation kan, 

enligt en intervjuperson, även inträffa om ett företag som endast har köpt rådgivande 

tjänster kommer att behöva revision, och då måste vända sig till en annan byrå. På grund 

av oberoendereglerna. 

Att ett företags intressenter har påverkan på företagets beslut gällande revision är något 

som de flesta nämner, eftersom de vill ha någon form av kvalitetssäkring. Det behöver 

inte endast röra sig om externa intressenter, en revisionsbyrå menar att det kan behövas 

för parterna inom företaget.  

Byråerna är eniga om att de företag som kan få en kostnadsbesparing är de som helt 

väljer bort revision. Det rör sig då om vilande bolag och enklare bolag utan kreditbehov. 

Om det för de företag, som väljer andra tjänster istället, uppstår en kostnadsbesparing är 

den endast marginell.   

Nästan alla de tillfrågade tar upp hur Skatteverket kan påverka företagens beslut att välja 

bort eller behålla revision. Om Skatteverket har rätt till ökade kontroller, så är de 

övertygade om att detta kommer att skrämma företagen till att behålla revision. Tre 
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intervjupersoner menar att risken för fel i redovisningen kommer att öka, både medvetna 

och omedvetna. Risken finns därmed att den ekonomiska brottsligheten ökar. 

Ingen av dem tror att småföretagens konkurrenskraft kommer att påverkas. Många anser 

att dessa inte har någon förankring på den internationella marknaden, de är för små. 

Vissa anser att kostnaden för revision inte är avgörande för ett företags villkor. En av 

dem tar dessutom upp att det nätverk en revisionsbyrå kan bistå med är en fördel för ett 

företag som ska etablera sig utomlands.  

Två intervjupersoner befarar att ett avskaffande kan leda till att årsredovisningar och 

bokslut försämras i kvalité. En revisionsbyrå påpekar att ett företag som inte har blivit 

granskat inte heller kommer att få något ratingbetyg. Han nämner även att om gränserna 

höjs så kommer företagen per automatik att behålla revision för sin egen skull, eftersom 

de vill känna den tryggheten denna granskning ger. En annan intervjuperson menar också 

att ABL måste ses över bland annat rörande kontrollbalansräkningen. En ytterligare åsikt 

är att ett företag som ligger under gränsvärdena och sedan expanderar i sådan grad att det 

istället hamnar över kan få problem. Detta grundar han på att företagen kanske inte är 

uppmärksamma på att ett revisorskrav uppstår och kan då riskera böter.  

En av intervjupersonerna framhåller att en av fördelarna med ett avskaffande är att det 

blir av ännu större vikt att utbilda sig på grund av konkurrensen inom branschen. På sikt 

kan detta leda till att kvalitén på tjänsterna ökar. 
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4.17 Företagarförbundet 

För att få Företagarförbundets åsikter om ett avskaffande av revisionsplikten 

genomfördes en telefonintervju med förbundets ordförande Per Lidström. Intervjun 

genomfördes per telefon då Lidström befinner sig i Skellefteå. Han har suttit i styrelsen i 

sex år och varit ordförande i fem år. Förbundets rötter sträcker sig ända tillbaka till 1951 

men i sin nuvarande form har det funnits sedan 1991. Förra året hade de cirka 35 000 

medlemmar, i huvudsak småföretagare. 

4.17.1 Inställning till avskaffandet 

Företagarförbundet vill ha bort revisionsplikten och de har drivit den här frågan i många 

år så inställningen är givetvis positiv, men de tycker att gränserna sattes för lågt. 

Gränserna i det första förslaget tycker Lidström var lite väl höga, istället tycker han att 

en bra nivå att starta på hade varit vid omkring 20 anställda och 25 miljoner kronor i 

omsättning. Han tillägger: 

”Vi vill att revisionsplikten ska bort för de mindre företagen, det tycker vi är bra.” 

De gränser som nu blev omfattar visserligen många småföretag men de borde ha gått 

högre. Lidström anser att målet måste vara att så småningom hamna på samma 

gränsnivåer som i Europa. Det behövs jämbördiga villkor vad gäller regelverk och 

regelkostnader med mera för att företagen ska vara konkurrenskraftiga ute i Europa. Han 

menar att då kan inte Sverige ha mer byråkrati än övriga länder. Avskaffandet bör dock 

ske stegvis men detta första steg är för lågt. 

4.17.2 Småföretagens agerande 

Lidström tycker att det är väldigt svårt att svara på frågan om många av företagen som 

omfattas av ett avskaffande kommer att välja bort revision. Han tror att det kommer 

uppstå nya typer av tjänster. Många företag kommer att köpa tjänsten, även om det inte 

kallas revision. Då köper de den till ett betydligt lägre pris, eftersom det är en tjänst de 

köper då. 

Han förklarar att i många fall idag är det så att småföretagarna har allt i perfekt ordning, 

och det som de får betala ett antal tusenlappar för är att en revisor i slutändan ska skriva 

på att allt är så bra som det ser ut. Vid ett avskaffande kan de välja att köpa de tjänster de 
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behöver. Han menar att de flesta småföretagarna vill ha ordning och reda och ha koll på 

läget. 

Lidström förtydligar att småföretagen ändå kommer att vilja ha hjälp. Han förklarar att 

många småföretagare, vad gäller det löpande arbetet, har en bokföringsbyrå som via en 

redovisningstjänst fixar det mesta inom bokföringen och i princip gör bokslutet klart. 

Efter det kommer, på grund av revisionskravet, revisorn in i slutet och gör sin granskning 

och kontroll innan han/hon skriver under. Han tror att småföretagen kommer att köpa 

lika mycket av den första tjänsten. Däremot kommer de att väga kostnad mot nytta när 

det gäller själva revisionsundertecknandet, slutrevisionen. 

4.17.3 Kreditansökan 

Lidström anar att det kommer att bli, precis som idag, att varje kreditansökan behandlas 

individuellt. Han menar att då kommer vi se finessen med att småföretagen kan välja bort 

revision. De företag som behöver ansöka om krediter väljer då att köpa revision eftersom 

de har nytta av det. Han säger: 

”Det kan ju vara så att jag kan få en bättre ränta, jag kan få låna lite mer pengar om jag 

har revision, då köper jag den annars köper jag den inte.” 

Kostnaden måste vägas mot nyttan, det är nog grundbulten i det här menar han. 

Möjligtvis kan ett företag som inte har använt sig av revision på ett antal år men sedan 

behöver göra det, i samband med exempelvis en kreditansökan, få betala ett högre pris. 

Han menar att revision är kopplat till ett antal rutiner och att starta upp det igen kan 

medföra visst merarbete, men inte i någon större grad. 

Det kan vara tuffare för en ny kund i banken att ansöka om krediter. Lidström är dock av 

den uppfattningen att ett avskaffande av revisionsplikten inte gör detta ännu tuffare. Nya 

kunder är alltid nya kunder, menar han. Ett företags relation till banken är något som 

byggs upp med både hårda fakta och en form av förtroende, så visst har de alltid nytta av 

fragment tillägger han. Lidström menar dock att eftersom bankerna ska leva på sin 

kreditgivning så kan de inte endast hålla i pengarna. 

Något som är mindre bra, förklarar Lidström, är att småföretagen inte är så populära i 

bankerna. De är förknippade med högre risk då det kan hända mycket i ett litet företag. 

Det kan kräva mer bevakande av banken, vilket de även brukar ta mer betalt för. 
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Småföretagen granskas ganska hårt redan som det är idag och självklart kommer 

bankerna att titta lite extra om företaget inte är reviderat. Han tror att det kommer gå 

ganska bra ändå så länge det handlar om mindre belopp, men rör det sig om större 

summor blir det tuffare.  

För de företag som har lite större kapitalbehov och kommer fram till en lösning hos 

banken kan det vara väl motiverat med en revisor. Men Lidström tror inte på att 

överdramatisera frågan om att ha revisor eller inte ha revisor. Det kommer enligt honom 

att ordna sig ganska bra: 

”Att de som har enkla tjänsteföretag och de som är konsulter och har många små enkla 

saker, de klarar sig utan revisor. De som har lite mer kapitaltunn verksamhet och som 

behöver låna, de köper revisionen och får bra villkor i banken. Men det stora är att de 

får valfriheten att välja mellan nytta och kostnad.” 

4.17.4 Nya tjänster och prissättning 

Lidström anar att framöver så kommer revisionsbyråerna att jobba mer med 

redovisningstjänster, planeringstjänster och överhuvudtaget mer rådgivningstjänster. De 

kommer att fungera mer som en hjälpande hand än en granskare. Om fokus riktas mot att 

många revisionsbyråer har köpt upp redovisningsbyråer, redovisningskonsulter med flera 

så syns det enligt honom att det är där efterfrågan kommer finnas. De kommer därmed 

att börja konkurrera med de redovisningskonsulter som finns idag och ökad konkurrens 

ger lägre priser. 

Även priset på revision, som den ser ut idag, kommer enligt Lidströms uppfattning att 

sjunka. Det går inte att ha kvar priserna på samma nivå som idag när möjligheten att 

välja bort den finns. Småföretagen kan räkna ut nyttan av tjänsten, om de behöver den 

eller inte och då vore det enligt honom konstigt om inte priserna går ner. 

4.17.5 Konsekvenser 

Att ett företags val att inte ha kvar revision är något som kan påverkar intressenternas 

syn på dem, tror Lidström kan uppstå i vissa fall. Att Skatteverket kan ges möjlighet att 

göra skattebesök hos småföretagen med kort varsel, för annars kan det gå illa, tycker 

Lidström är mycket dåligt. På frågan om han tror att Skatteverkets agerande kan 

skrämma företagen till att behålla revision svarar han att det helt klart kan bli så. 
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Lidström är av uppfattningen att även om revisorerna tycker att det är bra att 

revisionsplikten försvinner, så att de kan konkurrera och utveckla nya tjänster. Så vill de 

i grunden egentligen att den ska finnas kvar. Som det ser ut idag har Skatteverket genom 

sitt agerande gjort att revisionen har blivit mer och mer omfattande, mer saker som 

revisorn ska hantera. Sett ur den synvinkeln så har de samarbetat i flera år. 

Lidströms uppfattning är att avskaffandet av revisionsplikten kommer att sänka 

småföretagens kostnader. Det handlar om två väsentliga saker menar han. Dels får 

företagen nu möjlighet att behovspröva revisionen, titta på för- och nackdelar, värdera 

dessa och sen ha friheten att välja. Det andra är att revisionen konkurrensutsätts. Dessa 

två aspekter leder enligt honom till ökad konkurrenskraft och lägre kostnader. 

Omvärldsperspektivet är något som enligt Lidström är viktigt. Endast två länder har kvar 

revisionsplikten så som vi har i Sverige. Han fortsätter: 

”Jag ser det också lite grann så här att vi i Sverige måste fundera på företagandets 

villkor, hur mycket företag vi vill ha och hur byråkratiska vi ska vara.” 

Det går inte att bygga på den väg som byråkratin i Sverige gör utan att ta hänsyn till hur 

de gör ute i övriga Europa, det är en konkurrens - och kostnadsfråga. Den attityd som 

samhället har gentemot företagarna är en signal om hur många företagare de vill ha. Om 

de vill att fler företagare ska finnas måste det bli mindre byråkrati och mer stimulans så 

att fler vill starta företag. Lidström tror att avskaffandet kommer att uppmuntra fler till 

att starta företag. Han säger: 

”Absolut, det tror jag, många som funderar på att starta ett företag vet att revisorn är en 

kostnadspost som kommer även om du bara omsatt väldigt lite. Med ett aktiebolag så 

måste de ha revision och då kostar det fort 10 000- 15 000 kronor. Det skulle vara 

bedrövligt om Sverige har kvar revision när endast två länder i Europa har det.” 

4.18 Företagarna 

För Företagarnas räkning har föreningens skatteexpert Annika Fritsch intervjuats, 

eftersom hon befinner sig i Stockholm genomfördes intervjun via telefon. Företagarna är 

en förening av företagare, i huvudsak småföretagare, men det finns även större företag i 

medlemskretsen. Hon har jobbat i föreningen i tre år och innan dess drev hon olika 

advokatbyråer i ett 20-tal år med inriktning på affärsjuridik. 
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Företagarna har funnits i drygt hundra år. Föreningen började som en 

hantverksorganisation och arbetet går ut på att förbättra villkoren för företagen, det ska 

vara enkelt, bra och lönsamt att driva företag i Sverige. De vill skapa ett bättre 

företagsklimat. 

De representerar omkring 70 000 medlemmar, huvuddelen är direktanslutna men det 

finns även ett antal branschförbund. Företagarna är den största företagarorganisationen i 

Sverige och är uppbyggd av mellan 260-300 lokala föreningar. Därmed finns de, förutom 

på nationell och regional nivå, även i stort sett i varje kommun. Det ger en väldigt lokal 

förankring. 

4.18.1 Inställning till avskaffandet 

Företagarna är positivt inställda till ett slopande av revisionsplikten. Det är en fråga som 

de har haft högt upp på agendan i flera år. De har drivit på för denna reform åtminstone 

så länge som Fritsch har arbetat där. 

Företagarna tycker att det senaste förslaget var alldeles för försiktigt. Dels med de lägre 

gränserna och dels med de kompensatoriska regler som tillkom angående Skatteverkets 

kontroller och utökad uppgiftsplikt i deklaration. Fritsch förklarar att en dansk 

utvärdering över deras reform av slopad revisionsplikt har konstaterat att det inte blev 

några problem. Därför har det i Danmark nåtts en politisk överenskommelse om att gå 

vidare och höja gränserna. Hon tycker att Sverige borde ha satt högre gränser från början. 

Företagarna vill höja gränserna och kommer därför att driva frågan vidare. 

4.18.2 Småföretagens agerande 

Enligt Fritsch kommer småföretagen förstås att fundera över vilken typ av 

kvalitetsgranskning av räkenskaperna de behöver. De vilande bolagen kommer säkert att 

avsäga sig revision. Hur många aktiva bolag som kommer att välja bort revision är 

osäkert. 

4.18.3 Kreditansökan 

När det gäller banker och andra kreditgivare anser Fritsch att de nog i vissa fall kommer 

att gå med på alternativa lösningar till revision men att det kommer att ske i långsam takt. 

Det hela beror förstås på kreditens omfattning. På frågan i fall det kan uppstå problem 

när ett företag efter några år utan revision behöver ansöka om krediter svarar hon: 
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”Bolag som har en stor substans och ett bra underlag kommer att få låna ändå. Men för 

mer tjänsteföretag utan större substans i bolaget är det alltid svårt att få lån. Jag tror att 

bankerna kräver alltid så mycket säkerhet som det går. De kräver både hängslen och 

skärp. Banksektorn är konservativ.” 

Hon menar vidare att det kommer att ta ett tag innan de nya lösningarna, intygen eller 

andra former av kvalitetssäkringar kommer att ta fart, men de kommer. Inte bara 

kreditgivarna utan även andra intressenter kommer att vilja ha någon form av 

kvalitetssäkring men just revision kommer inte att krävas. 

Fritsch anser det troligt att banker kommer att skilja mellan nya och gamla kunder och 

även mellan olika branscher. Mer lättrörligt kapital ger mer risk, exempelvis så ses IT-

branschen som en mer riskfylld sådan medan en kapitaluppbyggande bransch anses mer 

säker. Men hon påpekar att frågan om kreditvärdighet inte enbart handlar om bolagen har 

revision eller inte. 

4.18.4 Nya tjänster och prissättning 

Fritsch klargör: 

”Undersökningar bland våra medlemmar visar att slopandet av revisionsplikten står 

högt upp på listan över önskade reformer. Våra medlemmar efterfrågar slopandet av 

revisionsplikten men de har inte börjat funderat på just vilka alternativa tjänster de 

behöver.” 

Detta är enligt henne revisionsbranschens uppgift, att ta fram de nya tjänsterna och 

marknadsföra dem till sina kunder. Det blir en ny situation för revisionsbranschen och 

kunderna får möjlighet att väga kostnaden mot nyttan, oavsett om de väljer revision eller 

alternativa lösningar. 

Hon förklarar: 

”Med dagens regler uppfattas revisionen ibland bara som en namnteckning, en 

revisionsberättelse. Revisorn kommer in och skriver på när arbetet är klart.” 

Som en följd av avskaffandet kommer revisionsbyråerna att få jobba för att deras tjänster 

ska bli värdefulla för företagen. Ta fram det som är viktigast för småföretagen så att de 

får möjlighet att välja bort och välja till tjänster. 
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Kvalitetssäkringar och kvalificerade tjänster, som inte är lika omfattande som fullständig 

revision, samt mer rådgivande tjänster är det som enligt Fritsch kommer att efterfrågas. 

Många småföretag med en ägare har idag svårt att se värdet av revision, de ser inget 

mervärde i det. 

Mer konkurrens kommer att uppstå genom att nya tjänster utvecklas och fler aktörer 

kommer in på marknaden, till exempel redovisningskonsulter. Givetvis kommer detta 

leda till att prispress uppstår. 

4.18.5 Konsekvenser 

Om ett avskaffande kommer att påverka företagen positivt eller negativt beror enligt 

Fritsch på vilken verksamhet de bedriver. De som kommer att släppa revisionen är 

framförallt vilande bolag och bolag med mycket begränsad aktivitet. Företagen får ställa 

sig frågan om de behöver revision eller någon annan tjänst istället. De företag som är 

mer aktiva är beroende av vad andra intressenter tycker. Därmed tror hon att någon form 

av granskning kommer det ändå att behövas. Hon anser att det är bra för företagen 

eftersom det blir lättare för dem att förstå värdet av vad de får. Hon säger: 

”Revisorn måste visa på vilken nytta kunden får av de tjänster som erbjuds och det gäller 

även revisionen.” 

När det gäller ökad konkurrenskraft för företagen tror hon att effekten av detta första steg 

kommer att bli marginell eftersom det är väldigt små företag som berörs. 

För de som har möjlighet att välja bort revision kommer det att medföra en 

kostnadsreducering. Exempelvis vilande bolag där det inte finns något realistiskt krav på 

revision. Det beror även på företagets marknadssituation om de kan välja bort revision 

eller ej. Det kan ju finnas krav på revision från övriga intressenter. 

Någon form av granskning kommer det att finnas men det behöver inte ske genom 

revisor utan det kan enligt Fritsch göras av exempelvis en redovisningskonsult som 

många gånger har bättre insyn i företaget. Denne känner till verksamheten och 

företagaren eftersom det är redovisningskonsulten som har den löpande kontakten. En 

revisor å andra sidan träffar de bara en gång per år vid revisionen. 

För att ett aktiebolag ska kunna slopa revision måste ägarna göra ett aktivt val vid 

bolagsstämman och skriva in det i bolagsordningen. När detta val väl har gjorts behöver 
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de inte ändra tillbaka utan kan välja att ha en revisor ändå. Det tycker hon är helt 

befängt: 

”Bolagsordningen ska tala om vad som gäller – inte vad som kanske inte gäller. Man ska 

kunna lita på bolagsordningen. Det är inte bra om bolagsordningen anger en sak men 

något annat gäller i verkligheten. Det skapar förvirring i stället för klarhet.” 

4.19 Sammanfattning småföretagarförbunden 

Lidström tror att varje kreditansökan kommer att behandlas individuellt, precis som idag, 

det handlar både om förtroende och hårda fakta. De företag som är i behov av krediter 

väljer då att köpa revision, eller tjänster som ersätter denna, eftersom de då har nytta av 

den. Samtidigt menar han att bankerna ska leva på sin utlåning och kan därför inte vara 

för hårda i sin kreditgivning.  Lidström framhåller dessutom att småföretagen inte är så 

populära i bankerna eftersom de förknippas med en högre risk. 

Fritsch är av den uppfattningen att alternativa lösningar, som inte är lika omfattande, 

kommer att utvecklas och ersätta revision vid bland annat kreditgivning. Dock kommer 

det att ta ett tag innan de är etablerade på marknaden. Hon menar dessutom att en 

revisor/ redovisningskonsult som har haft en mer rådgivande roll har bättre insyn. Båda 

två anser att det finns skillnader mellan gamla och nya kunder men hävdar att 

skillnaderna inte kommer att utökas. 

Både Lidström och Fritsch förklarar att de flesta småföretag idag anlitar både en 

redovisnings- och revisionsbyrå. När de kan välja så kommer de att fortsätta köpa 

redovisnings- och rådgivningstjänster men revision kommer köpas endast vid behov. De 

menar att revisorn endast kommer in i slutet av arbetet för att skriva under detta. 

Revisorerna måste nu både höja och kommunicera värdet av sina tjänster för att 

företagen ska förstå dessa. 

Båda är övertygade om att priserna kommer att sjunka. Lidström menar att företagens 

valmöjlighet samt konkurrensen mellan byråerna kommer att leda till prispress. Det 

gäller både revision och mer rådgivande tjänster.  Fritsch är av den uppfattningen att 

både de alternativa kvalitetssäkringar som kommer att uppstå samt rådgivande tjänster 

kommer att sjunka i pris på grund av ökad konkurrens. Lidström menar att eftersom 

revision består av ett antal rutiner kan det medföra merarbete att starta upp igen om 
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företaget inte haft det på ett antal år. Det bör dock inte påverka kostnaden i någon större 

grad. Fritsch menar att detta inte kommer bli något problem om ett bolag har stor 

substans och ett bra underlag, de får låna ändå. 

Både Fritsch och Lidström uppger att det kommer att finnas ett krav på kvalitetssäkring 

hos företagens intressenter, men just revision kommer inte att krävas. Lidström menar att 

det faktum att företagen nu har friheten att behovspröva revisionen samt att den 

konkurrensutsätts, gör att det leder till en kostnadsbesparing och ökad konkurrenskraft. 

Fritsch anser att det kommer att bli en kostnadsbesparing för de som har möjlighet att 

välja bort revision. Detta är beroende av företagets marknadssituation, exempelvis 

vilande bolag och enklare bolag har inget behov av revision.   

Något som båda ser som negativt är förslagen på de kompensatoriska regler för 

Skatteverket som kan leda till ökade kontroller genom att angivelseplikt gällande 

revision införs i deklarationen. Lidström befarar att det kan komma att skrämma 

företagen till fortsatt revision. Dessutom anser han att då revision genom åren har blivit 

mer omfattande så tyder det på att revisionsbyråerna och Skatteverket har samarbetat. 

När det gäller konkurrenskraft för företagen tror båda att den kommer att öka. Dock 

framhåller Fritsch att dessa företag är väldigt små så effekten blir liten. Lidström menar 

att det underlättar för företagen om de har samma regler som övriga Europa. Båda 

organisationerna arbetar för att höja företagsklimatet i Sverige. Lidström påpekar att 

byråkratin är för omfattande och om viljan att starta företag ska finnas så måste 

samhällets attityd ändras. Om revision avskaffas så kommer det leda till att fler vill starta 

företag. 
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5 Analys 

I kapitel fem analyseras studiens empiri med hjälp av dess teoretiska referensram. 

Kapitlet presenterar först tre sammanfattande tabeller över respondentgrupperna. 

Sedan diskuteras analysens huvuddelar; inställning, kreditgivning och utbud, 

prissättning och konsekvenser. 

Eftersom studiens empirikapitel innefattar många intervjupersoners åsikter påbörjades 

analysarbetet genom att sammanställa en tabell över respektive respondentgrupp. 

Tabellerna innehåller en översikt över svaren. Sammanställning över bankernas svar 

finns i tabell 1, revisionsbyråernas svar i tabell 2 och slutligen finns 

småföretagarförbundens svar i tabell 3. 

 Inställning Kreditgivning Konsekvenser 

Nordea Ingen klar 

uppfattning. 

 

Inte svårare för 

företagen dock fortsatt 

krav på 

kvalitetsgranskade 

siffror. 

Osäkert om 

företagen klarar sig 

utan hjälp. 

Kostnadsbesparing 

för enklare bolag 

som ej är i behov av 

krediter. 

Handelsbanken Positiv till de 

lägre gränserna. 

Krav på reviderat 

bokslut eventuellt 

någon form av intyg. 

 

Företaget förlorar 

input, intressenterna 

trygghet. 

Kostnadsbesparing i 

enklare bolag utan 

kreditbehov.  

SEB Neutral 

inställning men 

anser att det är 

bra med 

förenkling. 

Fortsatt viktigt med 

någon form av underlag. 

Intressenter kommer 

att kräva 

dokumentation.  

Osäker till 

kostnadsbesparing 

på grund av 

alternativkostnad. 

Swedbank Positivt för de 

allra minsta men 

negativt för de 

som behöver 

krediter. 

Återbetalningsförmågan 

väger tyngre än en 

revisionsberättelse. 

Kostnadsbesparing i 

liten utsträckning. 

Administrativ 

lättnad ställs mot 

förlorad 

kvalitetssäkring.  
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 Inställning Kreditgivning Konsekvenser 

ÖEB Bra och dåligt. 

Lättnad för 

företagen är bra 

men en revisor 

behövs ändå. 

Om balansräkningen 

ska användas som 

säkerhet så måste någon 

granskning ha 

genomförts. 

Osäkerhet för 

intressenter. Större 

risk för 

siffermanipulation. 

Länsförsäkringar 

Bank 

Fördelar finns 

men risk för 

avsiktliga och 

oavsiktliga fel. 

Krav på fortsatt 

granskning kommer 

förekomma, positivt 

med intyg. 

Kostnadsbesparing 

och administrativ 

lättnad. 

Resurs Bank Negativ. Om förtroende finns 

kan ett intyg godtas.   

Ingen lättnad för 

småföretagen, kan 

snarare skada dem 

som är i behov av 

snabba kreditbeslut. 

Tabell 1: Sammanställning banker. 
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 Inställning Utbudet Prissättning Konsekvenser 

Ernst & Young Är i 

grunden 

positiva. 

Utvecklade 

kompletterande 

produkter. 

Ingen större 

förändring. 

Intressenter kan 

kräva fortsatt 

revision. Eventuellt 

en marginell 

kostnadsbesparing. 

Deloitte Osäker på 

om det är 

bra eller 

dåligt. 

Som tidigare. Oförändrad. Intressenter 

kommer kräva 

fortsatt revision. 

Kan underlätta för 

enkla och vilande 

bolag. 

KPMG Bra för 

små enkla 

bolag. 

Inga nya tjänster 

men mer 

satsning på 

ekonomiservice. 

Prispress kan 

uppstå. 

Banker kräver nog 

fortsatt revision. 

Kostnadsbesparing 

för de som väljer 

bort revision. 

PwC Positiv. Utveckling av 

befintliga 

tjänster såsom 

löpande 

affärshantering. 

Priset på 

revision 

oförändrat men 

ökad 

konkurrens på 

redovisnings 

tjänsterna. 

Trygghetskrav från 

intressenter 

kvarstår. 

Grant Thornton En positiv, 

en tycker 

att det har 

genomförts 

på fel sätt.  

Ökning av 

konsult och 

redovisnings 

tjänster. Samt 

nya deltjänster.  

Revision blir 

dyrare de 

andra 

oförändrade 

men eventuellt 

prispress. 

Försvårar för 

intressenter, ABL 

måste ses över. Risk 

för ökade fel.  

Revisionsbolaget Positiv vid 

de lägre 

gränserna. 

Oförändrad. Oförändrad. Problem när 

företagen 

expanderar.  

Cityrevisorerna Negativ. Ökning av 

redovisnings 

tjänster. 

Redovisningen 

dyrare då 

kraven ökar.  

Fortsatt krav från 

intressenter. 

Ekonomisk 

brottslighet kan 

öka. De som väljer 

bort sparar men det 

blir sänkt kvalité på 

årsredovisningarna. 

Tabell 2: Sammanställning revisionsbyråer.  
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 Företagarförbundet Företagarna 

Inställning Positiv. Dock för låga 

gränser. 

Positiv. Dock för försiktiga. 

Småföretagens agerande Kommer fortfarande vilja 

ha hjälp med redovisningen, 

men fundera över sitt behov 

av revision. 

Kan tänka över vilka 

tjänster som behövs. 

Kreditansökan Revision kan krävas men 

varje ansökan behandlas 

individuellt. 

Alternativa lösningar istället 

för en helomfattande 

revision. 

Nya tjänster och 

prissättning 

Mer rådgivningstjänster. 

Priset på revision kommer 

att sjunka. 

Mer rådgivande tjänster och 

enklare versioner av 

revision. Prispress kommer 

att uppstå. 

Konsekvenser Kan påverka 

intressenternas syn på 

småföretagen. Kommer leda 

till kostnadsbesparingar. 

Uppmuntran till att starta 

företag. 

Bra för företagen att se 

värdet av tjänsten. De som 

väljer bort får 

kostnadsbesparing. 

 

Tabell 3: Sammanställning småföretagarförbund. 

5.1 Inställning till avskaffandet 

Överlag är bankerna och revisionsbyråerna positiva till ett avskaffande men då främst till 

de nya gränserna som kom i propositionen 2009/10:204. Det håller inte 

småföretagarförbunden med om, de är positiva men tycker att gränserna är för låga. De 

flesta tror att en anpassning kommer att ske till Europas gränser och att detta görs stegvis 

tycker de är bra. 

Utifrån den inställning de olika respondentgrupperna har till ett avskaffande kan ett 

antagande om deras agerande urskiljas. Detta genom en koppling till de kategorier av 

organisationer Miles et al. (1978) framtagit. Bankerna som visserligen är positiva till de 

lägre gränserna och vill att det ska underlätta för småföretagen kan ge sken av att de är 

analyserare. Att klassificera bankerna som försvarare ger dock en mer rättvisande bild. 

Detta grundas i deras vilja att framhäva nyttan med en revisor och deras negativa 

inställning till de högre gränserna. 
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När fokus riktas på revisionsbyråernas inställning passar tre av kategorierna in. De 

tveksamma kan klassificeras som förvarare, de mest positiva som utforskare och 

slutligen de med osäker inställning som analyserare.  

Småföretagarförbunden som ser avskaffandet ur en annan synvinkel kan ändå 

klassificeras som utforskare då de aktivt har drivit denna fråga och vill få igenom en 

förändring.  

5.2 Kreditgivning och utbud av tjänster 

Enligt Lag om bank och finansieringsrörelse är bankerna skyldiga att först bedöma 

risken för att de åtagande som kunden, i och med en beviljad kredit, tar på sig inte kan 

fullföljas. Riksbanken (2001) förklarar att riskbedömningen består bland annat av både 

kvalitativa och kvantitativa faktorer. De kvalitativa berör företagets ledning med mera, 

och de kvantitativa berör företagets rapporter. Alla tre respondentgrupperna framhåller 

att bankerna kommer att kräva någon form av granskning eller intyg för att försäkra sig 

om att dessa rapporter är kvalitetssäkrade. Detta styrker antagandet att bankerna kan 

klassificeras som försvarare enligt Miles et al. (1978). 

Ytterligare en koppling som kan göras utifrån bankernas krav på kvalitetssäkrad 

information är till agentteorin. Den framhäver enligt Greve (1997) vikten av information 

vid kontraktsrelationer. Banken kan liknas vid en principal och kunden en agent. Om 

kunden tillhandahåller ett reviderat bokslut får banken tillgång till information som 

annars endast kunden har. Det kan ses som en trygghet för banken eftersom tillgången 

till informationen leder till att de lättare kan kontrollera kunden. Här kan det även ses ett 

samband till att bankerna gör åtskillnad mellan gamla och nya kunder då informationen 

om kunden är betydligt bättre i första fallet. Därför är det lättare för en kund att ansöka 

om kredit hos den bank där denne redan är kund vilket kan betyda att de låser fast sig hos 

sin nuvarande bank om de väljer bort revision. 

Om informationen kommer från en oberoende revisor eller en 

revisor/redovisningskonsult som har haft en rådgivande roll verkar inte ha någon 

betydelse för bankerna. Dock vill de känna ett förtroende för den som ger informationen. 

Vilket kan kännas motiverat då denna information kan ses som att den lämnats av någon 

som står företaget närmare och därmed kan färgas av ett egenintresse. Alternativt kan, 

som ett antal intervjupersoner framhäver, denna information ses som mer värdefull av 
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bankerna då den som tillhandahåller den har bättre kunskap om och insyn i företaget. Det 

som är viktigt för banken är att den erhållna informationen är så tillförlitlig som möjligt 

vilket stämmer överens med agentteorin. Detta förklaras av Greve (1997) som att 

principalen behöver informationen för att säkerställa kontrollen. 

Två ytterligare aspekter att beakta vid en riskbedömning är, enligt Riksbanken (2001), 

företagets återbetalningsförmåga och de säkerheter som kan ställas. De flesta intervjuade 

bankerna poängterar att återbetalningsförmågan hos kunden är det som avgör. De menar 

att de säkerheter som kan lämnas endast är sekundära i en kreditbedömning då de vill att 

kunden ska klara av sina åtaganden. Ett antal av bankerna uppger att högre ränta inte 

kommer ersätta revision, anses risken hög ger de hellre avslag. Detta kan förklaras av att 

de enligt lag måste ta hänsyn till risken vid ett kreditbeslut. 

Vissa branscher är enligt intervjupersoner från alla tre respondentgrupperna i större 

behov av krediter. De flesta bankerna gör ingen åtskillnad mellan branscherna när det 

gäller kreditbedömning. Två av bankerna anser dock att risken ökar när det rör sig om 

producerande bolag vilket, enligt lagen om bank och finansieringsrörelse, skulle kunna 

göra att de bedöms på ett annorlunda sätt. Då småföretagen, enligt Företagarförbundet, 

förknippas med en högre risk är bankerna därmed hårdare mot dem.   

Många revisionsbyråer har förutom alternativa granskningstjänster börjat rikta in sig på 

mer redovisning och rådgivning eftersom ett avskaffande gör att de kan bli mer aktiva. 

Idag finns strikta oberoenderegler, dessa stadgas i ABL och Revisionslagen, som inte 

behöver följas om företaget väljer rådgivning istället för revision. 

Bland revisionsbyråerna är Ernst & Young och PwC de som mest aktivt har utvecklat 

och förädlat sina produkter. De kan enligt Miles et al. (1978) beskrivas som utforskare 

eftersom de möter förändringen i sin omgivning genom att förändra sina produkter då de 

tror att efterfrågan kommer att ändras. Vissa byråer menar visserligen att det kommer 

efterfrågas mer redovisnings - och rådgivningstjänster men då de inte har utvecklat dessa 

lika aktivt kan de mer ses som analyserare. Detta stämmer även in då de är något 

avvaktande när det gäller alternativa tjänster och vill först veta vad bankerna kan komma 

att godta. En del av byråerna anses dock vara försvare då de tror att läget på marknaden 

kommer vara oförändrat när det gäller efterfrågan på revision. Utvecklingen och 

förädlingen av dessa produkter, som en del revisionsbyråer arbetar med, kan dessutom 
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enligt Donaldson och Preston (1995) förklaras av byråernas vilja att tillgodose sina 

intressenters behov. Både Företagarförbundet och Företagarna menar att det är just 

redovisnings– och rådgivningstjänster som företagarna kommer att efterfråga. 

Intervjupersoner från all tre respondentgrupper framhåller att företagen behöver hjälp 

eftersom reglerna som ska följas är komplexa. 

5.3 Prissättning 

När det gäller priset på revision som den ser ut idag anser de flesta banker och 

revisionsbyråer att det kommer vara oförändrat. Företagarna och Företagarförbundet tror 

dock att priset kommer att sjunka eftersom det vid ett avskaffande kommer att styras av 

utbud och efterfrågan. Endast en revisionsbyrå och två banker har samma uppfattning. 

Det faktum att revision vid ett avskaffande kan väljas bort och dess efterfrågan kan 

minska, borde enligt Pindyck och Rubinfeld (2005) leda till ett lägre jämviktspris. Det är 

emellertid inte många av de tillfrågade som har den uppfattningen. Att endast en av 

revisionsbyråerna tror att priset på revision kan komma att sjunka kan tyda på att 

intervjupersonernas svar färgas av vilken respondentgrupp de tillhör. Det stämmer även 

in om fokus riktas mot småföretagarförbunden som är övertygade om att priset kommer 

att sjunka. 

I propositionen 2009/10:204 framgår det att i de länder som redan har avskaffat 

revisionsplikten har andelen företag som valt bort revision ökat med åren. Då detta visar 

att efterfrågan på revision minskar successivt när inget lagkrav finns borde det även bli 

så i Sverige, trots att majoriteten av intervjupersonerna inte är av den uppfattningen. 

Pindyck och Rubinfeld (2005) förklarar att när en förändring sker plötsligt kan det för 

vissa marknader ta tid innan ett jämviktspris uppnås. Marknadsmekanismen har en 

tendens att utjämna marknaden. 

De flesta är dock överens om att de övriga tjänsterna kommer att utsättas för prispress, 

vilket även är ett av argumenten som Justitiedepartementet (2008) framhäver i sin 

utredning. 

5.4 Konsekvenser 

Nästan alla intervjupersoner framhåller att företagets intressenter har ett trygghetskrav 

och vill därför ha en granskning. Donaldson och Preston (1995) förklarar att enligt 
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intressentteorin måste ett företag även tillgodose andra intressenters mål och välfärd. De 

olika intressena måste tas tillvara för att garantera ett företags prestation, därmed kan 

intressenternas krav inverka på företagens val gällande revision. En intressent till 

företagen, som många tar upp, är Skatteverket som enligt Regeringens proposition 

2009/10:204 kan komma att ges möjlighet till ökade kontroller. Om företagen väljer bort 

revision så förlorar Skatteverket värdefull information. Agentteorin nämner som sagt 

enligt Greve (1997) att information är viktigt för att principalen ska kunna kontrollera 

agenten.  

Flera intervjupersoner befarar att avsiktliga och oavsiktliga fel kan komma att öka och 

därmed även risken för ekonomisk brottslighet. Enligt Thorell och Norberg (2005a) var 

detta dessutom en av anledningarna till att revisionsplikten infördes. Om företagen vet att 

de kommer att granskas genom revision så ökar incitamentet att ha korrekta siffror. Den 

informationsasymmetri som Greve (1997) framhåller kan leda till att principalen förlorar 

kontroll. Principalen är i detta fall Staten. 

Alla är överens om att de bolag som har möjlighet att välja bort revision kommer att få 

en kostnadsbesparing. De flesta menar att detta gäller främst vilande bolag och enkla 

bolag utan kreditbehov. För dessa bolag kommer regeringens proposition 2009/10:204 

att uppfylla den önskade effekten gällande administrativa besparingar. 

Ingen intervjuperson från vare sig banker eller revisionsbyråer tror att ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten kommer att påverka företagens konkurrenskraft. 

Konkurrenskraften påverkas inte i Sverige eftersom alla följer samma regler och inte 

internationellt eftersom de inte verkar där. Några menar dessutom att revisionskostnaden 

är för liten för att påverka konkurrenskraften. Detta stämmer således inte med effekterna 

angående detta som regeringens proposition 2009/10:204 framhäver. Både Företagarna 

och Företagarförbundet hävdar dock att dessa effekter kommer att uppnås. 

En intressant motsägelse som uppstod mellan två personer var rörande UC. Den ena 

framhöll att vid avsaknad av revisionsberättelse så kan de alltid vända sig till UC för att 

få uppgifter om ett företag. Den andra ansåg att de företag som väljer att inte ha revision 

antagligen skulle få sin av UC rekommenderade kreditgräns nedsatt på grund av ökad 

osäkerhet. Ytterligare en intervjuperson nämner att de ratingbetyg som företagen idag 

kan erhålla, inte kommer att kunna sättas på de företag som väljer bort revision. Det kan 
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försvåra kreditgivningsprocessen då externa ratingbetyg, enligt Riksbanken (2001), ingår 

i bankens riskbedömning. Denna försämring i informationsmängd som då uppstår för 

bankerna kan återigen kopplas ihop med agentteorin och som enligt Greve (1997) då 

leder till sämre kontroll. 
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6 Slutsats och vidare forskning 

Detta kapitel inleder med att besvara studiens frågeställning och syfte genom att 

presentera studiens resultat och slutsats. Avslutningsvis berörs egna reflektioner samt 

förslag på fortsatta studier. 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att ge insikt i om avskaffandet av revisionsplikten kan komma att 

leda till de önskade effekterna i form av kostnadsbesparingar. Då främst för de företag 

som är i behov av finansiering via bankkrediter. Dessutom ingår i syftet att skapa en 

uppfattning om priserna för revision kan komma att påverkas. 

Det framkommer i studien att bankerna även fortsättningsvis kommer att kräva någon 

form av granskning av de företag som ansöker om kredit. Denna granskning behöver 

nödvändigtvis inte utgöras av fullständig revision utan kreditgivarna kan tänka sig 

alternativa lösningar. De kan även gå med på att det intyget kommer från en 

revisor/redovisningskonsult som har haft en rådgivande roll i företaget. Således spelar 

det ingen roll för banken om den som utför tjänsten är oberoende eller inte. Det kommer 

dock att dröja innan dessa alternativa lösningar är invanda och accepterade på 

marknaden. Kravet på revision kommer därmed att kvarstå till en början. Ytterligare en 

slutsats som kan dras är att förtroendet är av stor vikt för bankerna vid deras 

kreditgivning. Detta kan dels grundas i att de ställer lägre krav på befintliga kunder och 

att de alternativa tjänsterna som kan uppstå måste utföras av en revisionsbyrå som 

banken känner till. 

Några andra säkerheter som alternativ till att ett reviderat bokslut tillhandahålls kommer 

inte att godtas i någon större utsträckning eftersom dessa endast är sekundära. Det första 

som bankerna bedömer är företagens återbetalningsförmåga och denna bedömer de bland 

annat utifrån det reviderade bokslutet. Det som skulle kunna öka är personlig borgen 

men det krävs för det mesta redan idag, för småföretag. Någon kompensation för ett 

oreviderat bokslut kan därmed inte göras genom att företaget lämnar en säkerhet för 

krediten. 
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Att det finns en åtskillnad mellan branscher när det gäller risk och kapitalbehov råder det 

inga tvivel om, men detta kommer inte att speglas i kreditgivningsprocessen. Studien 

visar att företag som behöver krediter behandlas lika oavsett bransch. 

Det framgår tydligt i studien att det kommer att bli en kostnadsbesparing för de bolag 

som inte har någon nytta av revision och nu ges möjlighet att välja bort den. Det är 

tillsynes de bolag som inte har något kreditbehov. Prissättningen på revision kommer 

troligen att minska över tiden, då efterfrågan på denna tjänst kommer att minska när 

företagen får en valmöjlighet. Detta kommer dock att ta tid då marknaden inte kommer 

att förändras på en gång och företagets intressenter kan fortsätta att kräva den trygghet 

som revisionen ger. När det gäller de övriga tjänsterna kommer det även här att uppstå en 

prispress då fler aktörer kommer att etablera sig på marknaden och därmed ökar 

konkurrensen. 

För de företag som har ett kreditbehov kommer kostnadsbesparingen endast bli marginell, 

eftersom bankerna kommer fortsätta att kräva någon form av granskning och det kommer 

att ta tid för priset på dessa tjänster att sjunka. Företagen kommer visserligen vara 

tvungna att köpa någon form av tjänst om de ska ansöka om krediter, men nu kan de 

välja en där de även får rådgivning. Då studien även visar att företagen är i behov av 

hjälp då reglerna anses komplexa, erhåller de på så sätt en större nytta, de får mer för 

pengarna. 

Någon kostnadsbesparing i den omfattning som regeringen framhåller kommer det 

således inte att bli. Företagen erhåller dock en större nytta genom möjligheten att välja de 

tjänster de verkligen behöver. 

6.2 Slutdiskussion 

Under studiens gång har andra intressanta aspekter uppmärksammats utöver de som 

besvarar frågeställningen och syftet. En av dessa är frågan hur UC och olika 

ratingföretag kommer att sätta sina kreditlimiter och ratingbetyg på de företag som inte 

har ett reviderat bokslut. Det framkommer att dessa betyg kan komma att sjunka eller 

inte ges överhuvudtaget. Om det blir så och ett företag som inte använder sig av revision 

ansöker om kredit har banken varken ett reviderat bokslut eller extern information att 

tillgå. 
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Ett flitigt förekommande ämne i studien är Skatteverkets inverkan på småföretagen. 

Studien visar att regeringens förslag om kompensatoriska åtgärder för Skatteverket kan 

leda till att företagen skräms till att behålla revision. Om denna uppfattning stämmer kan 

det leda till att ett avskaffande inte får någon effekt alls. 

En uppfattning är att ett avskaffande av revisionsplikten på sikt kan leda till att 

konkurrensen mellan bankerna gör att de måste sänka sina krav. När kunderna ska välja 

bank kan de tänkas ta den med minst krav. 

En intressant fråga som uppstod under studiens gång var vem som ska informera ett litet 

företag om att de har övergått till att behöva en revisor. Det vill säga om företaget 

expanderar och går från att inte behöva ha en revisor till att faktiskt behöva en. Om 

företaget då inte har haft revision på ett antal år kan det rent av bli dyrare för dem än om 

de hade haft revision löpande. Revisionsarbetet kommer då att bli mer omfattande. 

Det finns en hel del studier gjorda inom detta ämne dessa genomfördes dock för ett antal 

år sedan.  Ämnet är nu högst aktuellt då remissen och propositionen En frivillig revision 

kom så sent som i mars och april 2010. Ingen av dessa tidigare studier har haft denna 

sammansättning av respondentgrupper och inte så många intervjupersoner vilket gör 

studiens bidrag unikt. 

6.3 Vidare forskning 

Med bakgrund av denna studie skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie 

bland småföretagarna som vid ett avskaffande har en möjlighet att välja bort revision. 

Detta för att ge en insikt i om det är revisions eller redovisningstjänster som de kommer 

att efterfråga och hur de ser på sina olika intressenters krav. 

Det skulle även vara intressant att göra en uppföljning på denna studie ett antal år längre 

fram i tiden, eftersom revisionen ännu inte är avskaffad och dess faktiska effekter ännu 

inte är kända. Det skulle vara intressant att se om de i studien dragna slutsatserna 

kommer att infrias. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor banker 

 

Bakgrunds frågor:  Namn: 

  Position i företaget: 

1. Vad har du gått för utbildning och var utbildade du dig? 

 

2. Vad har du för yrkeserfarenhet? År i branschen? Tidigare arbeten? 

 

3. Vad har du för inställning till avskaffandet av revisionsplikten? 

 

4. Hur tror du att er kreditgivning gentemot småföretagarna kommer att påverkas av 

avskaffandet? 

– Krav på fortsatt revision 

– Krav på andra/ökade säkerheter t.ex. personlig borgen 

– Höjd ränta 

– Nekad kreditgivning 

 

5. Hur kommer ni att ställa er till icke reviderade bokslut vid kreditgivning till 

småföretagarna? 

 

6. Om det skiljer sig åt i kreditgivningen mellan nya och gamla kunder på vilket sätt skiljer 

det sig då? Kommer avskaffandet av revisionsplikten bidra till, ytterligare, skillnader? 

– Hur länge ska man ha varit kund? 

 

7. Om det skiljer sig på antalet krediter till olika branscher till exempel tillverkande- och 

tjänsteföretag hur skiljer det sig då? 

- vilka kräver mest kapital, någon särskild bransch 

 

8. Vilka konsekvenser tror du att avskaffandet kan komma att leda till? 

Till exempel: 

– Trygghetskrav från företagets olika intressenter? 

– Bankers krav vid kreditansökan 

– Vilka krav kommer att förändras? 

 

9. Hur tror du att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka småföretagen? 

Till exempel: 

– Underlätta 

–Varför? 

 

10. Avslutande frågor: 

– Är du av den uppfattningen att avskaffandet kommer ge ökad konkurrenskraft för 

småföretagen? 

– Kommer avskaffandet att medföra kostnadsreducering för småföretagen? 

 

11. Vad har vi glömt? 

 

Går det bra om vi återkommer igen per telefon eller mail om vi behöver komplettera de svar 

vi fått? 



 

 

113 

Bilaga 2 Intervjufrågor revisionsbyråer 

 

Bakgrunds frågor:  Namn: 

  Position i företaget: 

1. Vad har du gått för utbildning och var utbildade du dig? 

 

2. Vad har du för yrkeserfarenhet? År i branschen? Tidigare arbeten? 

 

3. Vad har du för inställning till avskaffandet av revisionsplikten? 

 

4. Hur tror du att utbudet på era tjänster kommer att förändras vid avskaffandet? 

Till exempel: 

– Vilka nya tjänster kommer ni att erbjuda? 

– Vilka tjänster kommer småföretagen att efterfråga? 

 

5. Hur tror du att er prissättning gentemot småföretagarna kommer att påverkas vid 

avskaffandet av revisionsplikten? 

Till exempel: 

– Hur kommer konkurrensen att påverkas mellan revisionsbolagen? 

– Stiga eller sjunka? 

 

6. Vilka konsekvenser tror du att avskaffandet kan komma att leda till? 

Till exempel: 

– Trygghetskrav från företagets olika intressenter? 

– Bankers krav vid kreditansökan 

– Vilka krav kommer att förändras? 

 

7. Hur tror du att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka småföretagen? 

Till exempel: 

– Underlätta 

–Varför? 

 

8. Avslutande frågor: 

– Är du av den uppfattningen att avskaffandet kommer ge ökad konkurrenskraft för 

småföretagen? 

– Kommer avskaffandet medföra kostnadsreducering för småföretagen? 

 

9. Vad har vi glömt? 

 

Går det bra om vi återkommer igen per telefon eller mail om vi behöver komplettera de svar 

vi fått? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor småföretagarförbund 

 

Bakgrunds frågor:  Namn: 

  Position i förbundet: 

1. Hur länge har du arbetat inom förbundet? 

 

2. Hur länge har förbundet funnits och vad går verksamheten ut på? Hur många 

småföretagare är medlemmar? 

 

3. Vad har förbundet för inställning till avskaffandet av revisionsplikten? 

 

4. Tror du att många av de företag som omfattas av avskaffandet kommer att välja bort 

revision? 

 

5. Bankerna är lite skeptiskt inställda till oreviderade bokslut vid kreditgivning tror du att 

det kan medföra problem för småföretagen när de ska ansöka om krediter? 

 

6. Det framgår även att det är stor skillnad mellan bankernas befintliga och nya kunder när 

det gäller vilka krav som ställs vid kreditgivning. Tror du att detta kan bidra till 

svårigheter för de småföretag som inte i dagsläget har goda kontakter med någon bank? 

Kan det skilja sig mellan branscher? 

 

7.  Revisionsbyråerna har uppgett att de kommer utveckla sitt tjänsteutbud, vilka tjänster 

tror du småföretagen kommer att efterfråga? 

 

8. Om och i så fall hur tror du att priserna på revision och dessa utvecklade tjänster kommer 

att påverkas? 

 

9. Om företagen väljer bort revision tror du då att detta kan ge negativ respons från 

företagets olika intressenter? 

 

10. Hur tror du att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka småföretagen? 

 

11. Avslutande frågor: 

– Är du av den uppfattningen att avskaffandet kommer ge ökad konkurrenskraft för 

småföretagen? 

– Kommer avskaffandet att medföra kostnadsreducering för småföretagen? 

 

12. Vad har vi glömt? 

 

Går det bra om vi återkommer igen per telefon eller mail om vi behöver komplettera de 

svar vi fått? 


