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Summary 
Ever since Sweden joined EU on the 1st of January 1995 the auditing is regulated not only by 

our Swedish laws but also by EG:s directives. In the fourth directive the member states are 

given a possibility to dispense small companies from the duty to audit the accounts. It is up to 

every member state to decide whether they want to dispense the small companies or not and 

today Sweden is one of few member states who does not. 

 

The purpose of this essay was to describe how lenders and Skatteverket will act in case of a 

dispensation for small companies from the duty to audit the accounts. The study has been 

carried out by interviewing four lenders and Skatteverket. 

 

The study shows that the lenders and Skatteverkets acting in case of a dispensation for small 

companies from the duty to audit the accounts will part from each others. While the lenders 

stand before a big change Skatteverkets work will be next to unaltered. 

 

Half the lenders think that they will continue to demand that the companies’ accounts be 

audited. The other half thinks that they will adjust their demands that the accounts be audited 

to each specific company. Skatteverket trusts in the increasing number of samples to 

guarantee the quality with the companies’ financial reports. 



 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 1995 då Sverige gick med i EU styrs revisionen inte bara av våra 

svenska lagar utan även av EG:s bolagsdirektiv. I det 4:e direktivet ges en möjlighet att 

undanta små aktiebolag från revisionsplikt och det är sedan upp till varje enskilt medlemsland 

att avgöra om de vill bevilja undantag eller inte. I dag är Sverige en av de få medlemsländer 

som inte beviljar undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur kreditgivare och Skatteverket kommer att agera vid 

ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. Undersökningen har genomförts 

genom att intervjua fyra kreditgivare och Skatteverket. 

 

Undersökningen visar att kreditgivarnas och Skatteverkets agerande vid ett undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag kommer att skilja sig åt. Medan kreditgivarna står inför en 

stor förändring av sitt arbete kommer Skatteverkets arbete att vara nästintill oförändrat. 

 

Av kreditgivarna tror hälften att de kommer kräva revision av företaget och den andra hälften 

att de kommer anpassa kraven på revision efter varje enskilt företag. Skatteverket förlitar sig 

på att ett ökat antal stickprov kommer att säkerställa kvaliteten i företagens finansiella 

rapporter. 



 

Definitioner 
FAR = Föreningen för revisionsbyråbranschen 

SFS = Svensk Författningssamling

EU = Europeiska Unionen, tidigare EG 

EG = Europeiska Gemenskapen, tidigare EEG 

EEG = Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

RR = Redovisningsrådets rekommendation 

RS = Revisionsstandard i Sverige 

SCB = Statistiska centralbyrån 
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Inledning 

1 Inledning 
Kapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsen, dess problem, syfte, mål och målgrupp samt 

avgränsning och disposition. Detta för att introducera läsaren till ämnet och skapa ett 

intresse för undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

I aktiebolag där ägarnas ansvar är begränsat ställs krav på hur företagens resultat och ställning 

visas utåt (FAR, 2005, s. 12). För att företagens intressenter ska känna förtroende för de 

finansiella rapporter som framställs av företagen har vi i Sverige revisionsplikt för alla 

aktiebolag (SFS 1975:1385). Revisionen styrs av en mängd lagar, rekommendationer och 

standarder och efter att Sverige den 1 januari år 1995 gick med i EU styrs revisionen i Sverige 

även av EG:s bolagsdirektiv (Hellström, Kjellgren, 1996, s. 17). 

 

I EG:s 4:e bolagsdirektiv, artikel 51, ges en möjlighet att undanta små aktiebolag från 

revisionsplikt. Det är sen upp till varje medlemsland att bestämma om de ska bevilja undantag 

från revisionsplikt eller inte. (78/660/EEG) 

 

Sverige är idag ett av få medlemsländer som inte beviljar undantag från revisionsplikt för små 

aktiebolag. Samtliga medlemsländer som gick med i EU innan utvidgningen år 2004 har 

beviljat undantag från revisionsplikt enligt EG:s 4:e bolagsdirektiv utom de nordiska 

medlemsländerna, det vill säga Danmark, Finland och Sverige. De länder som har beviljat 

undantag från revisionsplikt är Belgien, England, Frankrike, Grekland, Irland och Italien. 

Vidare har även Luxembourg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike 

beviljat undantag. (Norberg, Thorell, 2005, s. 11 f) 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige pågår en diskussion angående ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag 

och en proposition som föreslår ett undantag har under arbetets gång överlämnats till 

riksdagen. 
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Ett viktigt argument för förespråkarna av undantaget är den stora kostnaden. Norberg och 

Thorell (2005, s. 45 ff) menar i sin rapport att kostnaden för revision i små aktiebolag 

överstiger dess nytta. De menar att det är orimligt att ställa samma krav på små företag som 

på de stora. 

 

Företagens intressenter menar att det är en stor trygghet att företagen är granskade av en 

oberoende revisor. Revisionen kan sägas vara en kvalitetsstämpel på företagens finansiella 

rapporter1. Många av dem har ingen egen insyn i företagen och förlitar sig på denna 

information när de tar viktiga beslut. (FAR, 2005, s. 12 ff) 

 

Jag tycker att det är en intressant diskussion om huruvida Sverige ska bevilja ett undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag eller inte. Inom ämnet finns det en del skrivet men jag har 

inte funnit mycket om hur det skulle påverka företagens intressenter. Jag anser att det vore 

intressant att undersöka hur två av intressenterna, kreditgivare och Skatteverket, kommer att 

agera vid ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

 

Kreditgivare har jag valt för att de är den största och mest betydelsefulla intressenten till 

revision (Burén, Nyquist, 2005, s. 3). Skatteverket har jag valt för att de kontrollerar den 

lagstadgade skyldighet som företag har att redovisa skatter och avgifter (FAR, 2005, s. 14). 

 

1.3 Problemfråga 

Utifrån problemdiskussionen är följande frågeställning preciserad: 

 

Hur kommer kreditgivare och Skatteverket att agera vid ett eventuellt undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur kreditgivare och Skatteverket tror att de kommer att agera 

vid ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

                                                 
1 Finansiella rapporter kan enligt RR 22 vara balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen är begränsad till hur kreditgivare och Skatteverket påverkas av ett undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag. Med små aktiebolag menas i uppsatsen de aktiebolag som 

enligt EG:s 4:e bolagsdirektiv, artikel 51, får undantas från revisionsplikt (78/660/EEG). Med 

revisionsplikt menas i uppsatsen lagstadgad revisionsplikt och med kreditgivare menas stora 

banker i Sverige. 

 

1.6 Mål 

Målet med uppsatsen är att uppbringa ett material som åskådliggör kreditgivarnas och 

Skatteverkets agerande vid ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är små aktiebolag samt ekonomistudenter med inriktning redovisning/ 

revision. Det kan även finnas ett intresse för uppsatsen bland kreditgivare, Skatteverket och de 

som jobbar med revision. 

 

1.8 Disposition 

Kapitel 1 redogör för uppsatsens bakgrund, problem och syfte. Vidare redovisas uppsatsens 

mål och målgrupp samt dess avgränsning och disposition. 

 

Kapitel 2 behandlar den teoretiska referensramen som innehåller en beskrivning av revision 

med syfte, utveckling och gällande lagstiftning samt en redogörelse av begreppet intressenter, 

där fokus läggs på de två som uppsatsen är begränsad till. 

 

Kapitel 3 redovisar de metodval som gjorts i form av tolkning och förförståelse, 

forskningsansats, typ av metod, intervjumetod och urval. Vidare förklaras undersökningens 

genomförande med förstudier, intervjuer och analys samt kritik som framställs i form av 

validitet, reliabilitet och relevans. 

 

Kapitel 4 redogör för den empiri som insamlats under de intervjuer som genomförts med 

kreditgivare och Skatteverket. 
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Kapitel 5 redovisar analysen av empirin uppdelad i kreditgivare respektive Skatteverket och 

indelade i kategorier utifrån de frågeställningar som behandlats under intervjuerna. 

 

Kapitel 6 redogör för slutdiskussion med uppfyllelse av syfte och problemfråga, 

generaliserbarhet, egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs revision med syfte, utveckling och gällande lagstiftning. Vidare förklaras 

begreppet intressenter. Fokus läggs på de två som uppsatsen är begränsad till, det vill säga 

kreditgivare och Skatteverket. Slutligen redogörs kortfattat för den proposition som 

behandlar bland annat revisionsplikt för små aktiebolag och som överlämnats till riksdagen 

under tiden för detta arbetes gång. 

 

2.1 Revision 

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” (FAR, 2005, s. 11) 

 

2.1.1 Revisionens syfte 

Revision görs för att öka trovärdigheten i företagens finansiella rapporter. Det kan sägas att 

revisionen kvalitetssäkrar informationen. (FAR, 2005, s. 12) 

 

Målet med den lagstadgade revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. För att 

kunna uttala sig i revisionsberättelsen ska revisorn granska företagets årsredovisning, 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Uttalandet som görs av revisorn ska omfatta 

huruvida årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag, om företagsledningen kan 

beviljas ansvarsfrihet samt övriga uttalanden eller anmärkningar som eventuellt krävs av 

lagstiftningen om revision eller annat regelverk som styr revisionen. (RS 200) 

 

Revisionsberättelsen ska, om den inte innehåller anmärkningar från revisorn, utformas enligt 

standardutformningen i RS 709. Om revisorn har avstyrkanden, anmärkningar eller särskilda 

upplysningar ska det synas tydligt. Revisionsberättelsen ska lämnas in till Bolagsverket 

tillsammans med årsredovisningen. Den är ett viktigt dokument och företaget får inte 

publicera den fullständiga årsredovisningen utan att samtidigt publicera revisionsberättelsen. 

(FAR, 2005, s. 88 f) 

 

Revisionsberättelsen ligger tillsammans med årsredovisningen till grund för många beslut 

som fattas av företagens intressenter (FAR, 2005, s. 14). Revisionen kan ses som en 
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kvalitetsstämpel då revisorn skriver under den granskade årsredovisningen och på så sätt 

binder samman den med revisionsberättelsen (FAR, 2005, s. 95 f). 

 

FAR (2005, s. 88 f) belyser att ”… en revisionsberättelse enligt standardutformningen aldrig 

kan vara någon garanti för att allt står rätt till”. Vid genomförandet av revisionen ska 

revisorn i rimlig grad ha försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel. Revision är 

alltså inte att ses som en fullkomlig trygghet. 

 

2.1.2 Revisionens utveckling 

Revisionen kom till Sverige under 1700-talet. Under senare delen av 1800-talet blev det allt 

mer vanligt att revision stadgades i nygrundade aktiebolag och i 1895 års aktiebolagslag 

uttalades en önskan om att revisionen i framtiden skulle bli mer omfattande. 1910 års 

aktiebolagslag var också den vag i sin utformning och vad revision verkligen innebar var 

otydligt. (FAR, 2002, s. 113) 

 

I 1944 års aktiebolagslag fick revisionen en i väsentligt avseende starkare ställning än innan. 

Det kan till viss del sägas vara en följd av den ekonomiska kris som ägde rum på 1930-talet. 

Begreppet god redovisningssed2 samt en vidgning av revisorns rapportering infördes i och 

med 1975 års aktiebolagslag. Rapporteringen skulle nu omfatta hela årsredovisningen och 

överensstämma med gällande lagar. Vidare vidgades kraven på koncernredovisning och 

jävreglerna skärptes. (FAR, 2002, s. 114) 

 

1975 års aktiebolagslag är den lag som, med vissa ändringar, gällt fram till 1 januari 2006 då 

nya aktiebolagslagen trädde i kraft. (SFS 2005:551) 

 

Regeln att alla aktiebolag ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor kom år 1983 och 

gransknings- och rapporteringsskyldighet för skatter och avgifter infördes år 1985. Vissa nya 

regler i aktiebolagslagen som rör revisorns uppgifter infördes år 1999 och av dem är den mest 

uppmärksammade regeln att revisorn nu är skyldig att agera vid misstanke om vissa brott. 

Analysmodellen som ska ligga till grund för bedömningen av en revisors opartiskhet och 

självständighet kom med den nya revisorslagen år 2002. (FAR, 2002, s. 114) 

                                                 
2 God redovisningssed är normer och praxis för bokföring, bokslut och olika finansiella rapporter. (FAR, 2005, s. 
112) 
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2.1.3 Gällande lagstiftning 

Som tidigare nämnts styrs revisionen av ett stort antal lagar, två av dem är Aktiebolagslagen 

och Revisorslagen (FAR, 2005, s. 108). 

 

Kapitel 10 i Aktiebolagslagen omfattar de viktigaste lagreglerna om revision. Där regleras 

bland annat revisorns uppgifter, revisionsberättelsen samt åtgärder vid misstanke om brott. 

Revisorslagen innehåller bestämmelser om bland annat revisorers skyldigheter, revisorers 

godkännande och auktorisation samt Revisorsnämndens disciplinära åtgärder. (FAR, 2005, s. 

109 f) 

 

Efter att Sverige gick med i EU styrs revisionen även av EG:s bolagsdirektiv nummer 4, 7, 8 

och 11. (FAR, 2005, s. 108) 

 

EG:s 4:e bolagsdirektiv kallas för Årsbokslutsdirektivet och innehåller bestämmelser om 

uppställning och innehåll i årsbokslut och förvaltningsberättelser (Thorell, 1993, s. 7 & 61). 

Det 7:e bolagsdirektivet benämns Koncernredovisningsdirektivet och reglerar årsbokslut i 

vissa bolagsformer (Thorell, 1993, s. 7 & 110). Det 8:e bolagsdirektivet betecknas som 

Revisorsdirektivet och enligt det ska årsbokslutet i vissa företagsformer revideras av behöriga 

personer (Thorell, 1993, s. 7 & 136). Det 11:e bolagsdirektivet kallas för Filialdirektivet och 

omfattar krav på offentlighet i filialer som öppnats av vissa bolagsformer som styrs av 

lagstiftning i en annan stat (Thorell, 1993, s. 7 & 146). 

 

EG:s direktiv är bindande för alla medlemsländer de är riktade till men lämnar åt de enskilda 

länderna att själva bestämma form och metod för att uppnå målet med direktiven. (Droege, 

Lysén, 1997, s. 59 f) 

 

De aktiebolag som enligt EG:s 4:e bolagsdirektiv, artikel 51, (78/660/EEG) får undantas från 

revisionsplikt är de bolag som på balansdagen understiger minst två av tre följande 

gränsvärden: 

– balansomslutning: 3,65 miljoner euro 

– nettoomsättning: 7,3 miljoner euro 

– medeltalet anställda under räkenskapsåret: 50 
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Om undantag beviljas enligt ovan ska medlemslandet införa lämpliga påföljder i sin 

lagstiftning för bolag som då underlåter att upprätta årsbokslut eller förvaltningsberättelser 

enligt kraven i 4:e bolagsdirektivet, artikel 51. (78/660/EEG) 

 

Av de medlemsländer som idag beviljar undantag från revisionsplikt varierar gränsvärdena. 

Olika länder har olika gränsvärden för de företag som får undantas. Taket för tillåtna 

gränsvärden är emellertid de som finns i 51:a artikeln i EG:s 4:e bolagsdirektiv (78/660/EEG). 

 

I tabell 1 redovisas gränsvärden hos några av de länder som beviljat undantag från 

revisionsplikt. De gränsvärden som redovisas är ett urval av de länder som beviljar undantag 

och visar på hur ländernas gränsvärden kan variera. För att beviljas undantag gäller det för 

företagen att på balansdagen understiga minst två av tre gränsvärden. 

 
Tabell 1: Exempel på gränsvärden för undantag. Källa: Egen omarbetning efter Norberg, Thorell, 2005, s. 

11 f. 

Land Balansomslutning 
(euro) 

Nettoomsättning 
(euro) 

Antal 
anställda 

Företagsformer 

England 3 650 000 7 300 000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

Frankrike 1 550 000 3 100 000 50 Privata AB 
Handelsbolag 

Irland 1 904 000 317 000 50 Privata AB  
Publika AB 

Handelsbolag 
 

2.2 Intressenter 

Företagens intressenter är de som på ett eller annat sätt har ett intresse i företagens verksamhet 

(Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, 2000, s. 21). Revisionens intressenter kan 

sägas vara de som har intresse i företagens finansiella rapporter (FAR, 2005, s. 12). 

 

Mellan företagen och dess intressenter finns ett ömsesidigt beroende. För att intressenterna 

ska vara nöjda krävs att företagen ger något i utbyte mot de bidrag intressenterna ger. Det kan 

till exempel vara utdelning, ränta, lön och betalningar. (Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 39) 

 

Företagens intressenter kommer endast att bidra så länge de upplever att deras utbyte är 

positivt. Om en av intressenterna inte är nöjd med utbytet kan det äventyra företagets tillvaro. 

(Greve, 2003, s. 14) 
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För att intressenterna ska kunna vara säkra på att de ska få sitt utbyte kräver de i många fall att 

företagen har revision för att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna (FAR, 2005, 

s. 12). I figur 1 ser vi intressentmodellen som åskådliggör revisionens intressenter. 

 

 
 

Kunder

Företaget 

Ägare Anställda

Företagsledning 

Skatteverket

Leverantörer

Kreditgivare 

Figur 1: Intressentmodellen. Källa: Egen omarbetning efter Ax m.fl. 2005, s. 39. 

 

Nyttan av revisionen skiljer sig emellertid åt hos olika intressenter. (Burén, Nyquist, 2005, s. 

5 [Internet]) 

 

Jag har därför valt att fortsättningsvis bara ta upp de två intressenter som jag tycker är 

viktigast och som uppsatsen är begränsad till, det vill säga kreditgivare och Skatteverket. 

 

Kreditgivare och Skatteverket har stort intresse i företagens ekonomi och har med 

revisionsplikt ökade möjligheter att skydda sina intressen. (Norberg, Thorell, 2005, s. 45) 

 

2.2.1 Kreditgivare 

Kreditgivare är den största intressenten till revision. Exempel på olika kreditgivare är banker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag och hypoteksinstitut. Som framkommer i avgränsningen 

behandlar uppsatsen kreditgivare i form av banker. (Burén, Nyquist, 2005, s. 3 [Internet]) 

 

Många företag måste låna pengar för att finansiera sin verksamhet och i utbyte kräver 

kreditgivarna återbetalning av lån samt ränta. Kreditgivarnas intresse av revision har att göra 

med kreditrisken, alltså risken att företaget inte infriar sina betalningsförpliktelser. 
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Bedömningen av risken avgör om företaget får låna pengar eller inte och grundar sig i 

företagens finansiella rapporter. Risken är på kort sikt beroende av företagets likviditet samt 

soliditet. På längre sikt är det företagets lönsamhetsutveckling som är avgörande. Likviditeten 

och soliditeten står att finna i balansräkningen och den framtida lönsamhetsutvecklingen kan 

till viss del bedömas med hjälp av den historiska utvecklingen. (Smith, 2005, s. 8) 

 

Kreditgivarens första steg är att göra en kreditbedömning av företaget som vill låna pengar. 

a bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren 

 

reditbedömningens omfattning beror på situationen men bedömningen bör innehålla en 

. Företagsanalysen består av en analys av faktorer som produkt och bransch, företags-

. Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren innebär att kreditgivaren ser 

reditens lönsamhet kan definieras som kreditgivarens intäkter och kostnader av att ha 

1998, s. 65 f) 

                                                

Bedömningen består av fyra moment. Dessa fyra moment är: 

1. Företagsanalys 

2. Analys av övrig

3. Analys av finansieringsmöjligheter 

4. Analys av säkerhetskrav 

K

samlad bedömning av de fyra momenten som nämnts ovan. (Broomé, Elmér, Nylén, 1998, s. 

62) 

 

1

ledning, den framtida totalmarknaden samt ekonomi. För att analysera den framtida 

totalmarknaden tittar kreditgivaren bland annat på konkurrenssituationen, eventuella 

exportmöjligheter, vilka kunderna är och eventuell tillväxt. När det gäller ekonomin granskas 

resultat, soliditet, likviditet och räntabilitet. (Broomé, m.fl. 1998, s. 63) 

 

2

till risken i krediten samt kreditens lönsamhet. Risken i krediten bedöms inte enbart utifrån 

den enskilda krediten utan det är också viktigt att också ta hänsyn till företagets totala risk. 

Den totala risken definieras genom hävstångsformeln3. (Broomé, m.fl. 1998, s. 64) 

 

K

företaget som kredittagare. Hur kreditgivarna ser på lönsamheten varierar men de är oftast 

intresserade av alla företagets kreditaffärer och inte bara den enskilda krediten. (Broomé, m.fl. 

 
3 Re = Rt + (Rt – Rs) * S/E 
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För att bedöma risken i krediten och kreditens lönsamhet, tittar kreditgivaren på företagets 

status och kreditgivarens policy. Företagets status, så som kreditgivaren ser det, beror bland 

gsmöjligheter innebär att kreditgivaren granskar företagets 

udgeterade finansieringsanalys. Där tas hänsyn till eventuella framtida investeringar. Utifrån 

örs av kreditgivaren för att säkerställa vilka säkerheter företaget 

an ställa till kreditgivaren. Pantbrev i fast egendom, eller företagsinteckning, är de säkerheter 

en kreditförhandling. I 

rhandlingen använder kreditgivaren den genomförda kreditbedömningen som underlag till 

ma det aktuella företaget, 

ed revision kan de känna större trygghet i att denna information är korrekt. (FAR, 2005, s. 

Skatteverket är en central myndighet som bland annat hanterar skatteärenden för företag. 

nternet]) 

annat på om företaget är en ny eller gammal kund hos kreditgivaren. Till exempel kan en 

gammal kund ha högre status än en ny. Vidare kan ett företags ålder, storlek och framgång 

samt vilken dominans de har på den ort där företaget verkar medföra att deras status höjs. 

Kreditgivarens policy spelar också den in i företagets möjlighet att få kredit. Detta på grund 

av att olika kreditgivare har olika krav i sin bedömning av det företag som vill låna pengar. 

(Broomé, m.fl. 1998, s. 64) 

 

3. Analys av finansierin

b

den budgeterade finansieringsanalysen bedöms företagets kredit- och finansieringsbehov. 

(Broomé, m.fl. 1998, s. 66) 

 

4. Analys av säkerhetskrav g

k

som i huvudsak används av kreditgivaren. (Broomé, m.fl. 1998, s. 67) 

 

Efter avslutad kreditbedömning går kreditgivare och företaget in i 

fö

beslut. Om de båda parterna kommer till en kreditöverkommelse blir företaget kredittagare 

hos kreditgivaren. Hos kreditgivaren kallas kreditöverkommelsen för engagemang och hos 

kredittagaren för kredit, skuld eller lån. (Broomé, m.fl. 1998, s. 69) 

 

Kreditgivarna kräver tillförlitliga finansiella rapporter för att bedö

m

13) 

 

2.2.2 Skatteverket 

(Skatteverket, 2006, [I
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Skatteverket sköter arbetet med att ta in skatter. Vilka skatter vi ska ha i Sverige och storleken 

e skatter som företag betalar är bland andra sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och moms. 

oms redovisas antingen i en inkomstdeklaration eller i en skattedeklaration. I en inkomst-

ögst 1 miljon kronor 

 

annat fall redovisas moms i en skattedeklaration. (Skatteverket, 2005, s. 16) 

en skattedeklaration redovisas moms, arbetsgivaravgifter samt avdragen skatt. För att få en 

en inkomstdeklaration redovisas momsen för hela beskattningsåret och utgör en del av den 

ftersom företagens redovisning ligger till grund för skatter och avgifter är det viktigt för 

2.3 Proposition 

ar regeringen överlämnat en proposition till riksdagen som bland annat 

på dem bestäms av riksdagen samt hos kommuner och landsting. Skatterna används för att 

betala samhällets utgifter för bland annat utbildning, vård och socialt skydd i form av till 

exempel pensioner och barnbidrag. (Skatteverket, 2004, s. 2) 

 

D

Vidare betalar aktiebolag skatt på bolagets vinst och övriga näringsidkare betalar skatt på 

tjänsteinkomster, precis som anställda. (Skatteverket, 2004, s. 7) 

 

M

deklaration redovisas moms om företaget: 

1. har en omsättning som uppgår till h

2. är skyldig att lämna inkomstdeklaration och 

3. inte bedriver verksamheten i handelsbolag. 

I 

 

I 

skattedeklaration måste företaget vara registrerat till moms och/eller som arbetsgivare. 

(Skatteverket, 2005, s. 3) 

 

I 

slutliga skatten. Här ska samma uppgifter ingå som i en skattedeklaration. (Skatteverket, 

2005, s. 16) 

 

E

Skatteverket att den är tillförlitlig. För dem är det en trygghet att redovisningen granskas av 

en revisor. (FAR, 2005, s. 14) 

 

Under arbetets gång h

innehåller ett förslag om att Sverige ska bevilja undantag från revisionsplikt för små 

aktiebolag. I propositionen förordas att de gränsvärden som finns inom redovisnings- och 
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revisionslagstiftning ska bli färre och utformas på annat sätt. Något som innebär en 

anpassning till EG:s lagstiftning. De regler som tas upp i propositionen föreslås träda i kraft 

den 1 januari 2007. (Prop. 2005/06:116) 

 

Enligt propositionen (Prop. 2005/06:116) är de aktiebolag som får undantas från revisions-

ning: 2,8 miljoner euro 

psåret: 50 

nligt SCB:s Företagsregister (2006, s. 17) finns det år 2006 cirka 250 000 aktiebolag i 

                                                

plikt de som under de två senaste räkenskapsåren understigit minst två av tre följande 

gränsvärden4: 

– balansomslut

– nettoomsättning: 5,6 miljoner euro 

– medeltalet anställda under räkenska

 

E

Sverige. På grund av svårigheter att finna aktuell information refererar jag till 2004 då 2,7 % 

av Sveriges aktiebolag, enligt de gränsvärden som i propositionen föreslås gälla i Sverige, 

räknades som stora aktiebolag (Justitiedepartementet, 2004, s. 92). Med antalet aktiebolag år 

2006 skulle det innebära att cirka 7 000 svenska aktiebolag räknas som stora aktiebolag. Det 

innebär att de övriga 243 000 aktiebolagen skulle vara de som undantas från revisionsplikt om 

propositionen godkänns. 

 

 
4 För att underlätta för läsaren har 9 kronor omräknats till att motsvara 1 euro.
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder jag valt att använda i undersökningen. Det förklarar 

vilken förförståelse som ligger till grund för min tolkning samt vald forskningsansats och 

metod. Vidare förklaras undersökningens genomförande samt dess validitet, reliabilitet och 

relevans. 

 

3.1 Metodval 

Här redogörs för de metoder jag valt att använda i undersökningen i form av tolkning och 

förförståelse, mitt val av ansats, typ av metod, val av intervjumetod samt urval. 

 

3.1.1 Tolkning och förförståelse 

En tolkande ståndpunkt innebär att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten 

utifrån hur individerna i en viss miljö tolkar den. (Bryman, 2002, s. 250) 

 

Varje tolkning eller förståelse grundar sig i en förförståelse (Svensson, Starrin, 1996, s. 189). 

En förförståelse är det vi i förväg känner till om det problem som ska undersökas (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2001, s. 222 f). 

 

Den förförståelse jag hade när jag påbörjade skrivandet av uppsatsen har haft stor inverkan 

när jag tolkat resultatet av undersökningen. Min förförståelse grundar sig i de kurser jag läst 

inom företagsekonomi samt de artiklar inom ämnet revisionsplikt i små aktiebolag som jag 

läst inför skrivandet av uppsatsen. Diskussioner med revisorer och ägare till små aktiebolag 

har även det påverkat min tolkning och förförståelse av problemet. 

 

Min förförståelse har legat till grund för problemformuleringen. Det är viktigt att jag som 

forskare är öppen och tillåter min förförståelse att förändras under arbetets gång. Det krävs 

emellertid att jag är kritisk mot mig själv för att minska risken att min förförståelse ska 

påverka min undersökning allt för mycket. Oavsett min förförståelse måste jag sträva mot att 

vara så objektiv som möjligt. 
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3.1.2 Induktiv ansats 

En induktiv ansats innebär att verkligheten ligger till grund för teorin. I motsats till en 

deduktiv ansats, som prövar teorier, vill forskaren med en induktiv ansats generera nya 

teorier. (Bryman, 2002, s. 35) 

 

Den induktiva ansatsen är en öppen ansats där forskaren går ut i verkligheten med så lite 

förväntningar som möjligt för att samla in relevant information. De data som forskaren samlat 

in systematiseras och utifrån det skapas teorier. (Jacobsen, 2002, s. 35) 

 

Jag har valt en induktiv ansats eftersom verkligheten har legat till grund för min 

undersökning. Utifrån den empiri som insamlas avser jag att generera en ny hypotes. 

 

Den kritik som riktas mot den induktiva ansatsen är att ingen kan gå ut i verkligheten med ett 

helt öppet sinne. Alla har vi olika förutsättningar som gör att vi har olika förväntningar på 

människor och situationer. Det är omöjligt att vara helt utan fördomar om vad som är viktigt 

och inte. Dessa fördomar kommer att påverka vilka data du som forskare samlar in. (Jacobsen, 

2002, s. 43) 

 

3.1.3 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod bidrar med en öppenhet för ny information. (Jacobsen, 2002, s. 43) 

 

Forskaren undersöker en social verklighet i ständig förändring skapad av människor och det 

intressanta är respondenternas tolkning av verkligheten. Under insamling och analys av data 

ligger vikten i orden och inte i kvantifiering. Det är därför viktigt att inte begränsa 

respondenternas svar utan att fokusera på deras tolkning. (Bryman, 2002, s. 35) 

 

Med en kvalitativ metod får forskaren en helhetsförståelse av det fenomen som undersöks. 

Metoden syftar till att skapa större förståelse för något som är oklart. Kvalitativ metod lägger 

vikt i det unika hos varje respondent och forskaren försöker att så lite som möjligt styra den 

information som samlas in. Det resulterar i att det blir respondenterna som avgör vilken 

information forskaren får in. Fokus ligger på detaljer och nyanser. Det kan sägas att forskaren 

med en kvalitativ metod får fram den ”riktiga” förståelsen av det fenomen som undersöks, 

respondentens tolkning av fenomenet. (Jacobsen, 2002, s. 142 ff) 
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Jag har valt en kvalitativ metod eftersom den bidrar med en öppenhet för ny information som 

jag anser vara nödvändig för att i undersökningen kunna utforska ett mindre känt område. 

Metoden fokuserar på varje respondents tolkning av verkligheten samt på nyanser och 

detaljer, vilket är viktigt i undersökningen. 

 

En kritik mot den kvalitativa metoden är att resultatet i alltför stor utsträckning bygger på vad 

forskaren anser vara viktigt och betydelsefullt. Vidare nämns det faktum att forskaren inte är 

objektiv gentemot respondenterna då det ofta uppstår en nära relation mellan dem. (Bryman, 

2002, s. 269) 

 

3.1.4 Semistrukturerade intervjuer 

Vid en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en intervjuguide snarare än 

bestämda frågor. Denna guide består av ett antal specifika teman som ska tas upp under 

intervjuerna. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning vid alla intervjuer och nya frågor 

får ställas som uppföljning på de som tidigare ställts. Frågorna kommer dock i stort sett att 

ställas i samma ordning och på samma sätt som i intervjuguiden. Intervjun är flexibel och 

följer med i den riktning respondenternas svar leder den mot och undersökningens fokus kan 

anpassas efter viktiga frågor som kan dyka upp. Allt för att respondenterna ska ges utrymme 

att svara och associera fritt inom ämnet. Betoningen i en semistrukturerad intervju ligger i hur 

respondenterna uppfattat och tolkat fenomenet, det han eller hon upplever som viktigt. 

(Bryman, 2002, s. 300 f) 

 

Jämfört med en ostrukturerad intervju är den semistrukturerade intervjuns frågeställningar 

mer strukturerade och intervjuguiden mer formell. (Bryman, 2002, s. 127) 

 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag anser att det passar 

undersökningen bäst med öppna frågeställningar som ändå innehåller ett visst mått av 

struktur. Vidare anser jag att valet av intervjuform var nödvändigt för att kunna jämföra de 

fyra kreditgivarnas svar i en gemensam analys. 

 

Den semistrukturerade intervjun kan kritiseras för att forskaren, på grund av de mindre 

bestämda frågeställningarna, inte kan uppnå samma grad av reliabilitet som vid en 
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strukturerad intervju. Jämfört med den helt ostrukturerade intervjun begränsar den 

semistrukturerade intervjun respondentens svar i högre grad. (Bryman, 2002, s. 300) 

 

3.1.5 Urval 

Respondenterna har valts på grundval av att jag anser att de är representativa för kreditgivare 

respektive Skatteverket. 

 

Ur gruppen kreditgivare har jag valt att intervjua de fyra största svenska bankerna. De är 

FöreningsSparbanken, Handelsbanken, SEB och Nordea (Företagarna, 2003, [Internet]). Mitt 

mål var att intervjua den som är chef för företagsavdelningen på respektive bank. När det inte 

var möjligt har respondenten istället varit en rådgivare på företagsavdelningen med flerårig 

erfarenhet på banken. På Skatteverket har jag intervjuat en skatteinformatör med goda 

kunskaper om Skatteverkets verksamhet. 

 

Jag har valt personliga intervjuer för att inte gå miste om respondenternas ansiktsuttryck och 

beteende som bidrar till min tolkning och som annars gått förlorade. Valet att utföra 

personliga intervjuer har i kombination med en viss tidsbegränsning inneburit att jag fått 

begränsa undersökningen till respondenter i Borlänge. Jag anser att de banker jag intervjuar i 

Borlänge kan jämställas med andra banker i medelstora städer i Sverige. 

 

Den kritik som kan riktas mot personliga intervjuer är att det kan vara svårt att få tid för 

intervjun. Fortsättningsvis kan det vara svårt att ställa känsliga frågor eftersom det inte finns 

någon anonymitet mellan den som intervjuar och respondenten. I vissa fall kan det också 

uppstå intervjuareffekter, där den som intervjuar och respondenten påverkar varandra. 

(Eriksson, m.fl. 2001, s. 85) 

 

3.2 Genomförande 

Här redogörs för undersökningens genomförande med förstudier, intervjuer och analys. 

 

  
  17 



Metod 

3.2.1 Förstudier 

Jag inledde mina förstudier med att läsa befintlig litteratur på området. Den bestod av böcker 

och examensarbeten men främst av artiklar som diskuterat revisionspliktens vara eller inte 

vara i små aktiebolag. Jag har sökt på Internet med hjälp av sökorden revisionsplikt, små 

aktiebolag, kreditgivare och Skatteverket. 

 

Genom mina förstudier har jag avgränsat undersökningen och sorterat fram relevant 

information. 

 

3.2.2 Intervjuer 

Vid utformningen av frågeställningarna i intervjuguiderna har jag utgått från min förförståelse 

som i sin tur påverkats av de förstudier jag gjort. Frågeställningarna avsåg att besvara 

uppsatsens problemfråga. 

 

Jag tog kontakt med kreditgivarna genom att ringa till det lokala kontoret och söka efter den 

utvalda respondenten. På skattekontoret i Borlänge blev jag rekommenderad två respondenter. 

Därefter valde jag ut den som jag med hjälp av receptionisternas information tolkade som den 

som bäst kunde svara på mina frågor. När jag kommit fram till rätt respondent förklarade jag 

lite kort om undersökningen och bokade in en tid för intervju. 

 

Jag har genomfört intervjuerna med hjälp av de två intervjuguider som återfinns i Bilaga 1 för 

kreditgivare och Bilaga 2 för Skatteverket. För att respondenterna skulle ha en möjlighet att 

förbereda sig skickade jag via mail ett följebrev, se Bilaga 3 respektive 4, med bakgrundsfakta 

till intervjun och de frågeställningar som återfinns i intervjuguiderna. Vid intervjuerna har det 

inte tagits någon hänsyn till den proposition som redogjorts för i den teoretiska referensramen. 

Jag har använt mig av en bandspelare samt egna anteckningar för att dokumentera 

intervjuerna. Det valet har jag gjort för att underlätta min bearbetning av dem till empirin. 

Innan varje enskild intervju har jag frågat om respondentens tillåtelse att spela in samtalet. 

 

För att säkerställa att resultaten av undersökningen verkligen speglat varje enskild 

respondents uppfattning, har jag mailat den del av empirin som redogör för intervjun. Därefter 

har respondenterna fått tycka till och återkomma med egna synpunkter. 
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Kritik kan riktas mot att spela in intervjuerna med bandspelare. De negativa effekter som 

inspelningarna kan medföra är att respondenterna blir oroade och tänker för mycket på att det 

de säger kommer att bevaras på band. (Bryman, 2002, s. 311) 

 

3.2.3 Analys 

Jag har valt att göra en gemensam analys utifrån de intervjuer jag gjort med de fyra 

kreditgivarna. Genom att först sortera kreditgivarnas intervjusvar till respektive fråga, har jag 

sedan kunnat analysera svaren gemensamt. Skatteverkets svar har jag analyserat separat. Jag 

har sedan tagit det som respondenterna, enligt min tolkning, upplevt som viktigt och 

analyserat det med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

Motivet till att jag valt att göra en gemensam analys av kreditgivarna var att jag hade en 

önskan om att kunna jämföra kreditgivarnas och Skatteverkets analyser samt slutsatser. 

 

3.3 Validitet 

Validitet handlar om att forskarens observationer ska överensstämma med de teorier denne 

utvecklar. I undersökningen har delaktigheten under de intervjuer som genomförts möjliggjort 

en hög grad av överensstämmelse mellan forskarens observationer och genererade teorier. Det 

innebär att validiteten kan sägas vara en styrka i undersökningen. (Bryman, 2002, s. 257) 

 

Validitet syftar till att bedöma om uppsatsens slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman, 2002, 

s. 43). Om undersökningen verkligen mäter det den är tänkt att göra (Eriksson, m.fl. 2001, s. 

38). 

 

Med hjälp av respondentvalidering har jag säkerställt att resultaten av undersökningen 

överensstämmer med varje enskild respondents uppfattning. 

 

3.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida en undersöknings resultat blir detsamma om undersökningen 

genomförs ännu en gång. Som forskare vill du utesluta att resultatet påverkas av tillfälligheter 

eller slump. (Bryman, 2002, s. 43) 
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För att ha hög reliabilitet bör undersökningen vara oberoende av forskare och urval vilket inte 

är fallet i en kvalitativ undersökning som denna. (Eriksson, m.fl. 2001, s. 40) 

 

Min undersökning har svårt att uppfylla kraven på reliabilitet då den bygger på en kvalitativ 

metod där forskaren undersöker en social verklighet i ständig förändring. Eftersom den 

förändras kommer undersökningen aldrig att kunna upprepas med exakt samma resultat. 

 

3.5 Relevans 

Relevans bedöms utifrån vilken betydelse undersökningen har och vilket bidrag den kan 

lämna till området (Bryman, 2002, s. 35). Den ska ha ett budskap och resultaten ska vara 

framtagna med tillfredsställande metoder (Eriksson, m.fl. 2001, s. 38). Det som mäts ska 

uppfattas som relevant för läsaren (Jacobsen, 2002, s. 21). 

 

Jag anser att undersökningen har betydelse och relevans för området. Jag tror att 

undersökningen kan bidra med en ökad förståelse för kreditgivarnas och Skatteverkets åsikter 

om ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag i Sverige. 
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4 Empiri 
I kapitlet redovisas resultaten från de intervjuer som genomförts på FöreningsSparbanken, 

Handelsbanken, SEB, Nordea och Skatteverket. Frågeställningarna återfinns i Bilaga 1 

respektive 2 och utgår från de avgränsningar som gjorts i inledningskapitlet. Eftersom 

respondenterna utlovats anonymitet omnämns de inte i källförteckningen. I empirin benämns 

kreditgivarna som Respondent A-D och Skatteverket som Respondent E. 

 

4.1 Intervju Respondent A, bank 

Intervjun ägde rum den 30 mars 2006. Platsen för intervjun var ett konferensrum i bankens 

lokaler i Borlänge och den tog cirka 20 minuter att genomföra. 

 

A tycker att de små aktiebolagens revision är väldigt viktig. Han ser den som en 

kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter och vill inte ha ett undantag för små 

aktiebolag. Han menar att det inte är bra ur en banks perspektiv att ta bort revisionsplikten. 

Rent generellt menar A att det inte är bra för någon kreditgivare. De skulle sakna den 

kvalitetsstämpel de upplever med en revisors påskrift. Han har förståelse för de som vill ha ett 

undantag men delar själv inte deras åsikt. 

 

Vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag anser A att det skulle bli ett stort mått 

av osäkerhet för banken. Han tycker dock att det känns overkligt än så länge eftersom vi idag 

har revisionsplikt. Han menar på att de rutiner de har idag och sättet de arbetar på bygger på 

att vi i Sverige har revisionsplikt. A tycker att det är svårt att sätta sig in i senariet hur det 

skulle bli vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. Han tror dock att det 

kommer att få konsekvenser i form av extraarbete för banken. Redan nu kontrollerar de 

företagens uppgifter men med ett undantag från revisionsplikt tror A att deras arbete kommer 

att försvåras. Han tror att de kommer att införa ytterligare kontrollfrågor till företagen. A 

menar att de bedömer varje enskilt företag för sig och att det viktiga är att titta på företagets 

ekonomistyrning internt samt vilken person det är som sitter där och vilka kvalifikationer 

denne har. 

 

Banken kommer enligt A att kräva revision av vissa företag. De kommer att titta på varje 

företag individuellt och därefter anpassa kraven för just det företaget. Han förklarar att banken 
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klassificerar företag efter rating. Har företaget låg rating kommer de att ställa högre krav. Har 

företaget hög rating skulle banken kunna ha lägre ställda krav. Som exempel nämner A att ett 

företag som gått bra i många år och är tillförlitligt inte kommer att ha samma krav på sig från 

banken som ett mer osäkert företag. 

 

Avslutningsvis menar A att banken definitivt kommer att påverkas av ett undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag. Hur det kommer att påverka dem kan han inte säga men han 

menar att om det blir ett undantag så kommer banken att agera. A nämner att ett alternativ, ur 

hans sätt att se det, vore att bankerna gick ihop och agerade som påtryckare för att ett 

undantag från revisionsplikt för små aktiebolag inte ska gå igenom. 

 

4.2 Intervju Respondent B, bank 

Intervjun ägde rum den 3 april 2006 i ett konferensrum i bankens lokaler i Borlänge. Den tog 

cirka 25 minuter att genomföra. 

 

B menar att banken använder sig av företagens bokslut i sitt arbete och har ett stort behov av 

det. För att belysa vikten av revision berättar han hur kreditprocessen går till på banken. B 

förklarar hur banken tittar på företagens återbetalningsförmåga och de säkerheter företaget 

kan prestera. Av dessa två görs en samlad bedömning vilken resulterar i ett kreditbeslut. 

 

När det gäller återbetalningsförmågan ser banken till ägaren. Vem han är, vad han har sysslat 

med förut och om banken känner igen honom sen tidigare. Sedan tittar de på vad företaget 

som vill låna pengar har för berättigande. Om det går bra eller dåligt och om banken tror på 

den bransch företaget är verksamma i. Vidare tittar banken på vilka risker de ser i företaget 

och hur företaget ser ut. B menar att de praktiskt taget gör en SWOT-analys5. För att se hur 

det har gått för företaget ser banken på resultaträkningarna ett antal år tillbaka. Där utläser 

banken om de tror att företaget har möjlighet att tjäna pengar, om de har en livsförmåga. För 

att se vilka säkerheter som kan ställas och om banken kan få företagsinteckningar och hur 

mycket de i så fall är värda är det viktigt för banken att titta på balansräkningen. Där utläser 

banken också hur mycket de kan få ut om företaget skulle gå i konkurs samt om ägaren kan 

ställa egna säkerheter. 

                                                 
5 SWOT-analys används vid bedömning av resurser och förmågor. (Axelsson, Agndal, 2005, s. 81)
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Om banken är nöjd fattar de därefter ett definitivt kreditbeslut. B menar med det att resultat- 

och balansräkningarna är en central del i kreditprocessen. Utan dem vet han inte hur banken 

skulle agera. 

 

Enligt B tycker banken att revisionen är viktig. De fattar sina beslut baserade på de siffror de 

får och han menar att de ser skillnad på ett reviderat bokslut och de utdrag från bokföringen 

de många gånger får. B anser att de reviderade boksluten är av en helt annan kvalité. Han 

menar att banken med ett bokslut som inte är reviderat inte vet om de vågar lita på att 

siffrorna stämmer eftersom de inte vet vem som har gjort bokslutet. B menar att det faktum att 

en revisor skriver under bokslutet borgar för att det är mer rätt än om företaget själv eller en 

bokförare gör det. Han tycker att det känns säkrare med revisionsplikt. 

 

B tycker att revisionsplikten är bra, men om den tas bort tror han att banker och andra berörda 

kommer att hitta nya former för att få det att fungera. Det han är rädd för och som han menar 

att lagstiftaren också borde vara rädd för är att det kommer att bli ännu svårare för 

småföretagare att låna pengar. B tror att företagarna kommer att behöva mycket eget kapital. 

Vid ett undantag tror han att det kommer att bli billigare för företagen, då de kommer att spara 

in de pengar de i dagsläget lägger på revision, men att det kommer att bli ännu svårare för 

dem att låna pengar. B menar att när banken har ett reviderat bolag förutsätter de att allt 

stämmer, att de kan lita på det. När banken får ett bokslut som inte är reviderat tror han inte 

att de kommer att lita lika mycket på det som om det vore reviderat, i alla fall inte till en 

början. B tror att det kommer att leda till att banken inte kommer att ligga lika högt i 

belåningsgrad, det vill säga att de inte kommer att låna ut lika mycket som innan. Han menar 

dock att banken kan komma att hitta andra former av lån, till exempel fakturabelåning. Där 

finns det en tydligare koppling mellan krediter och vad banken kan få in, fakturornas belopp, 

vilket är ett alternativ med lägre risk för banken. 

 

B tror att banken kommer att bli mer restriktiva vid ett undantag från revisionsplikt men 

tillägger att mycket avgörs av hur konkurrenssituationen ser ut. Han menar att det är svårt att 

säga med säkerhet hur banken kommer att agera. Om de var ensamma på marknaden tror B att 

de kommer att vara mer skeptiska till bokslut som inte är reviderade. Han tror att alla banker 

kommer att få tänka efter hur de ska hantera ett eventuellt undantag från revisionsplikt. Om 

Sverige tar bort revisionsplikten tror B att banken, beroende på konkurrenssituationen, 

kommer att låna ut mindre pengar. 
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Vid ett undantag från revisionsplikt tror B att det kommer att medföra extraarbete för banken i 

form av att tolka och tyda vad det står i boksluten som inte är reviderade. Han menar att de 

papper som de får från en bokförare nu många gånger är sämre ur kvalitésynpunkt än de som 

de får från en revisionsfirma. Det är mycket bättre ordning och reda på de reviderade 

boksluten. B tror inte att banken kommer att lita lika mycket på ett bokslut som inte är 

reviderat som de gör på ett som är reviderat. Dock menar han att det beror på vem det 

bokslutet som inte är reviderat kommer ifrån. Om det kommer ifrån någon som banken har 

förtroende för och som de anser besitter tillräckliga kunskaper kan det bokslutet jämställas 

med ett bokslut som är reviderat. B tror att de kommer att kontrollera de bokslut som inte är 

reviderade men tillägger att det är svårt. Han menar att de då måste gå in och titta på nästan 

alla verifikationer, vilket de inte har kompetens att klara. Istället för att då lägga ner 

ytterligare tid på att granska boksluten eller att kompetenshöja sig mot revisionsmarknaden 

tror han att de kommer att dra ner belåningsgraden. 

 

Om banken fick vara med och bestämma tror B att de skulle kräva att revisionsplikten var 

kvar. Han tror att de kommer vilja att det ser ut som nu, med revisionsplikt. B tror att de i alla 

fall till en början kommer att kräva revision av företagen men belyser ännu en gång att det 

beror på konkurrenssituationen. B tror dock att banken kommer att kräva revision även 

fortsättningsvis på stora engagemang. Han menar att det blir mer trovärdigt med revision. 

 

B har svårt att se något bra alternativ till revision men nämner att ett intyg där till exempel 

bokföringsfirman som gjort bokslutet intygar att det de gjort är tillförlitligt. Ungefär som 

revisorns underskrift i revisionsberättelsen. Han tillägger emellertid att det inte är möjligt idag 

och att han inte tror att det kommer att fungera i framtiden. B menar att om det kommer ett 

alternativ till revision kommer banken att titta på det. Han säger att de kommer att lyssna till 

den pågående debatten och om det skulle komma någon halvgodkänd revisor eller något annat 

steg mellan revisorerna och bokföringsfirmorna tror han att fler bokförare skulle kunna göra 

boksluten. Dock tror B att de skulle ”ätas upp” av de stora revisionsfirmorna. 

 

Slutligen tror B att banken i praktiken kommer att ha kvar revisionsplikten även efter ett 

undantag. Han menar att det är lika bra för företagen att ha revision varje år då det bara blir 

dyrt och besvärligt att ta in en revisor som ska sätta sig in ett för honom nytt företag. B gör 

dock skillnad på mindre små aktiebolag och större små aktiebolag och menar att banken kan 

komma att ställa olika krav på dem. Han menar att banken kan komma att acceptera att 
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mindre små aktiebolag inte har revision men tillägger samtidigt att de flesta företagen vill 

växa och då måste de ha revision. Därför tycker han att det är lika bra att ha revision varje år. 

Det blir en billigare lösning med samma revisor som gör bokslutet varje år och som därmed är 

väl insatt i företaget. Att spara pengar för små aktiebolag med hjälp av ett undantag från 

revisionsplikt tycker B är att krångla till det. Han tror inte att det kommer att ge önskad effekt. 

 

4.3 Intervju Respondent C, bank 

Intervjun ägde rum den 18 april 2006. Den tog plats i ett konferensrum i bankens lokaler i 

Borlänge och tog cirka 20 minuter att genomföra. 

 

När det gäller alla små aktiebolag som har kreditengagemang anser C att det är viktigt med 

revisionsplikt då det innebär att en utomstående person tittar på räkenskaperna. Vidare tycker 

han att det är ännu viktigare med revision hos en ny kund. Detta för att banken då inte kunnat 

följa företagets utveckling och C menar att revisionen då är en kvalitetsstämpel på att 

räkenskaperna är riktiga. 

 

C tror att ett undantag från revisionsplikt kommer att förenkla för de små aktiebolagen. För 

bankens del tror han att det kommer att innebära att de får mindre insyn i företagens affärer. 

Det kan i sin tur leda till en nackdel för företagen genom att det blir svårare att komma som 

ny kund till banken. 

 

Vid ett undantag från revisionsplikt menar C att banken kommer att vilja ha mer löpande 

kontakt med sina kunder. Han tror att banken kommer att vilja att företagen ska visa upp sina 

räkenskaper oftare med hjälp av till exempel delårsbokslut. C menar att banken ofta ser att 

den privata ekonomin flyter ihop med företagets i aktiebolag. Om banken har lånat ut pengar 

till företaget menar han att det blir viktigt för dem att ha en god kontroll. C tror därför att 

banken kommer att föredra om kunden har både sina privata affärer och företagets affärer i 

samma bank. Han nämner att det till och med kan bli så att banken ställer krav på det. C 

menar att banken då kan följa flödet av pengar vilket kommer att ge dem full insyn för att på 

så sätt kunna förhindra eventuell ekonomisk brottslighet. 

 

C anser att det kommer att bli extraarbete för banken vid ett undantag från revisionsplikt för 

små aktiebolag. Han förklarar att svenska banker är mer kostnadseffektiva jämfört med 
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europeiska banker. Det innebär att mycket av arbetet med att granska företagens bokslut görs 

på automatik med hjälp av datorer och arbetet rullar då på av sig själv. C förklarar att bankens 

processer förutsätter att alla bokslut är reviderade vilket gör att det uppstår problem om de får 

in ett bokslut som inte är det. Utan revision menar C att det blir extraarbete i form av att 

mycket kommer att behöva göras manuellt. Är kunden kund i banken och sköter sina 

åtaganden menar C att det inte finns någon anledning för dem att gå in och kontrollera 

bokslutet manuellt. Är det däremot en ny kund har banken enligt C inte samma insyn och de 

måste då kontrollera bokslutet mer vilket ger extraarbete. Han anser att det finns en viss risk 

att banken kommer att få en större arbetsbörda med de små aktiebolagen jämfört med de 

större aktiebolagen som har revision. Det leder till att det blir dyrare för de små aktiebolagen 

relativt till de företag som har revision vilket i sin tur resulterar i att de små aktiebolagen inte 

kommer att vinna något på att inte ha ett reviderat bokslut. 

 

Om banken kommer att kräva revision beror enligt C på affären och dess komplexitet. Han 

tycker att EG:s gränser för de aktiebolag som får undantas är höga och menar att väldigt 

många av Sveriges aktiebolag faller under den definitionen. Han tycker inte att det är bra om 

Sverige lägger sig på den maximalt tillåtna nivån enligt EG. C anser att det ska vara rörlighet 

på bankmarknaden men tror att det kommer att bli svårare att byta bank för ett företag som 

inte har revision. Vidare menar C att det vore enklare att vilseleda banken utan revision. 

 

C ställer sig öppen till olika alternativ till revision. Han menar dock att banken förlitar på att 

ett reviderat bokslut återspeglar företagets verkliga ställning. Som ett alternativ till revision 

nämner C att titta på hur ett specifikt företag ligger till i den bransch de är verksamma inom. 

Om företaget avviker från branschens nyckeltal menar C att det skulle vara en väckarklocka 

för banken. I dagsläget förlitar sig banken på att siffrorna är reviderade och att det då finns 

godtagbara skäl till eventuella avvikelser. Utan revision tror C att företaget själva får arbeta 

för att bevisa att allt står rätt till. C menar att det inte skulle vara något som utförs utav banken 

utan föreslår att det skulle genomföras av Upplysningscentralen (UC), som de köper 

informationen om företagen ifrån. 

 

Avslutningsvis menar C att det finns en viss risk att det inte kommer att bli bättre för små 

aktiebolag vid ett undantag från revisionsplikt. Han tycker att företagens bokslut blir mindre 

säkra utan revision och tror att det kan komma att medföra komplikationer för företagen. 
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4.4 Intervju Respondent D, bank 

Intervjun ägde rum den 19 april 2006 i ett konferensrum i bankens lokaler i Borlänge. Den tog 

cirka 25 minuter att genomföra. 

 

D anser att revisionsplikten är viktig för banken. Vidare tycker han att den nästan är mer 

viktig i små aktiebolag där det inte alltid finns en utbyggd ekonomifunktion. D menar att 

revisionen är ett sätt för banken att säkerställa att siffrorna de får genom företagets bokslut är 

riktiga. Han anser att ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag inte är bra för 

banken. 

 

Vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag tror D att banken kommer att kräva 

revision av företag där de har engagemang som baseras på företagets verksamhet. Med andra 

ord de företag som har förbindelser med banken i form av till exempel krediter eller 

bankgarantier. Han menar att det är extra viktigt med revision hos dessa företag för att 

säkerställa att deras finansiella rapporter är trovärdiga. D anser att banken är beroende av 

revisorns synpunkter på det granskade företaget. De företag som placerar sina pengar hos 

banken men inte har några krediter eller andra åtaganden gentemot dem är inte under uppsikt 

såsom när de till exempel lånar pengar. 

 

D tror att det kommer att medföra extraarbete för banken i de fall de inte kommer att kräva 

revision. Han har dock svårt att se hur de skulle få tag i motsvarande information som 

revisionen ger. Utan revision menar D att banken själv måste gå in och kontrollera enskilda 

poster, vilket han har svårt att se hur de skulle kunna sköta praktiskt. D anser att banken inte 

har insyn och kompetens nog för det och tror heller inte att företagen skulle vilja det. Han 

menar att det skulle uppkomma en jävsituation om banken skulle granska en kund. D tycker 

att revisionen är en kvalitetsstämpel på att de tillgångar som är upptagna i balansräkningen är 

riktiga och tycker inte att banken ska behöva göra det jobb som idag görs av revisorn. 

Alternativet att banken kommer att granska företaget ser D som en sista utväg. Hans 

bedömning är att banken kommer att förvänta sig att granskningen även i fortsättningen utförs 

av en revisor. 

 

D tror att alla banker även fortsättningsvis kommer att kräva revision. Han menar att det i 

revisionsberättelsen kan framgå anmärkningar som banken annars inte fått ta del av och som 
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agerar som en varningsklocka för dem att allt inte står rätt till i det granskade företaget. D 

anser att det ser bättre ut för företaget om de är granskade av någon av de stora 

revisionsbyråerna. Han motiverar det med att de stora byråernas fördel är att de oftast har 

större kompetens. D åsyftar att de har fler medarbetare med olika kunskaper inom olika 

områden som då förkovrar varandra. Han menar att det är närmare mellan juridik och revision 

på de stora byråerna vilket ökar chanserna för att upptäcka eventuella fel i företagets bokslut. 

 

Eventuella alternativ till revision är inget som banken har funderat på i dagsläget. D menar att 

om det sker en förändring i marknaden dyker det alltid upp nya aktörer och instrument. 

 

Slutligen ifrågasätter D varför revisionen ska tas bort bara för att ersättas med något annat 

som gör samma arbete. Han anser att ett undantag från revisionsplikt bara skiftar över arbetet 

från revisorn till någon annan. 

 

4.5 Intervju Respondent E, Skatteverket 

Intervjun ägde rum den 16 maj 2006. Platsen för intervjun var ett konferensrum i 

Skatteverkets lokaler i Borlänge och den tog cirka 20 minuter att genomföra. 

 

E anser att de små aktiebolagens revision är viktig. Han menar att de med hjälp av revisionen 

får reda på hur det står till i företagen. När det gäller ett undantag från revisionsplikt för små 

aktiebolag tycker E att det är bra att underlätta för mindre företag. Han tycker inte att de 

behöver ha revision. 

 

Vid ett undantag tror E att Skatteverket kan komma att göra fler kontroller. Med hjälp av 

datorer anger de gränsvärden på varje enskild post i räkenskaperna och de företag som har 

värden som ligger över gränsvärdena tas ut av datorn. De granskas sedan manuellt för att se 

vad som kan vara fel. Varje år blir skattekontoren tilldelade ett visst antal stickprov som ska 

granskas. Vid ett undantag menar E att de kan komma att öka i antal. 

 

Det extraarbete som Skatteverket kan komma att uppleva enligt E är den ökade mängd 

stickprov som ska granskas. 
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För att säkerställa kvaliteten på de siffror Skatteverket får in från företagen menar E att de 

genom stickprov kommer att titta på koderna som finns i de standardiserade räkenskaps-

utdragen som företagen lämnar in med sin deklaration. De koder som utdragen är uppdelade i 

motsvarar de bokföringskonton som finns i vanliga bokföringsprogram. I de flesta program 

översätts bokföringskontona automatiskt till de koder som finns i de standardiserade 

räkenskapsutdragen. 

 

E tror inte att Skatteverket kommer att kräva in andra uppgifter av företagen utan att de som 

han tidigare nämnt förlitar sig till att ökade antal stickprov kommer att kompensera för 

revisionen. 

 

Att Skatteverket kommer att kontrollera fler företag med hjälp av skatterevision är inget som 

E tror kommer att hända. Skatterevision tar lång tid och E menar att de aldrig skulle göra 

revision på ett litet belopp. Han förklarar att skatterevisionen är ett steg i en process som 

föregås av kontroller och frågor från Skatteverket där företagen har en chans att förklara hur 

det står till. E säger att revision är det sista de tar till. 
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5 Analys 
I kapitlet avser jag att analysera empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Analysen är uppdelad i kreditgivare respektive Skatteverket och indelad i kategorier utifrån 

de frågor som behandlats under intervjuerna. 

 

5.1 Kreditgivare 

Nedan redogörs för den gemensamma analysen av intervjuerna med de fyra kreditgivarna, det 

vill säga FöreningsSparbanken, Handelsbanken, SEB och Nordea. 

 

5.1.1 Vikten av revision 

I intervjuerna har det framkommit att kreditgivarna tycker att revisionen är viktig och att de 

anser att revisionen är en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter. En av 

kreditgivarna nämner att han tycker att revisionen är mer viktig i små aktiebolag än i stora, en 

annan kreditgivare menar att revisionen är som viktigast hos den kund som är ny hos banken. 

 

Trovärdigheten i företagets finansiella rapporter ökar, då revisionen ses som en kvalitets-

stämpel. Särskilt i en situation när kreditgivaren inte har god insyn i det aktuella företagets 

ekonomi är det om möjligt ännu viktigare med granskning av företaget. 

 

Samtliga kreditgivare är överens om att de inte tycker att ett undantag från revisionsplikt för 

små aktiebolag är bra. En av kreditgivarna nämner att han tror att det bara kommer att bli 

svårare för företagen att låna pengar och en annan kreditgivare menar att det kommer att bli 

svårare att komma som ny kund till banken. 

 

Vid ett undantag kommer kreditgivarna att känna osäkerhet inför hur de kommer att agera. I 

dagsläget bygger många av kreditgivarnas processer på att ett reviderat bokslut är riktigt och 

ett undantag från revisionsplikt kommer därför att innebära stora förändringar i deras 

arbetssätt. Kreditgivarna kommer att behöva hitta nya vägar för att säkerställa trovärdighet i 

företagens finansiella rapporter. 
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5.1.2 Konsekvenser vid ett undantag 

Kreditgivarna känner en viss osäkerhet inför ett eventuellt undantag från revisionsplikt för 

små aktiebolag. För dem är det viktigt med revision för att säkerställa trovärdigheten i 

företagens finansiella rapporter och utan revision kommer de att bli mer försiktiga. 

 

Ett undantag kan innebära vissa komplikationer för företagen. Det kan komma att ställas 

högre krav på företagen för att få låna pengar vilket i sin tur kan bli kostsamt både när det 

gäller tid och pengar. 

 

Intervjuerna har visat att kreditgivarna anser att ett undantag från revisionsplikt kommer att 

medföra extraarbete. De menar att arbetet kommer att försvåras då det är svårt att kontrollera 

boksluten själva, utan revisorns hjälp. Deras processer bygger ofta på antagandet att alla 

bokslut är reviderade och vid ett undantag kommer det då att medföra att mycket av arbetet 

kommer att få utföras manuellt. 

 

Det extraarbete som kreditgivarna nämner kommer att medföra högre kostnader vid 

kreditgivning till företag. De ökade kostnaderna kommer sedan att belasta företagen. 

 

Hälften av kreditgivarna tror att de kommer att kräva revision även i fortsättningen. En av de 

fyra menar att deras krav på revision kommer att bero på affären och dess komplexitet. En 

annan tror att de kommer att titta på varje enskilt företag för sig och eventuellt anpassa kraven 

på revision för just det företaget. 

 

De olika ståndpunkterna när det gäller att kräva revision eller inte kan komma att förändras. 

Antingen genom att bankerna pratar ihop sig eller genom att de ändrar metod när de ser hur de 

andra kreditgivarna agerar. Konkurrenssituationen mellan dem kan komma att leda till att 

kreditgivarnas krav på revision i viss utsträckning kommer att bli likartade. 

 

5.1.3 Alternativ till revision 

I intervjuerna kan det utläsas att majoriteten av kreditgivarna är öppna för förslag på alternativ 

till revision. Ett förslag som berörs är att kreditgivarna skulle gå ihop och agera som 

påtryckare för att ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag inte ska gå igenom. Ett 
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annat förslag som nämns är att de skulle titta på hur ett specifikt företag ligger till i den 

bransch de är verksamma inom. 

 

I dagsläget är kreditgivarna inte förberedda på ett undantag från revisionsplikt för små 

aktiebolag. De ställer sig öppna till alternativ till revision men har själva inte någon plan för 

hur de ska hantera ett undantag. Beroende på vilka krav kreditgivarna kommer att ställa på 

företagen kommer kreditgivarna att behöva ändra sina rutiner och eventuellt tillsätta nya 

tjänster för att hantera den ökade arbetsmängd som sannolikt kommer att uppstå. 

 

5.2 Skatteverket 

Nedan redogörs för min analys av intervjun med Skatteverket. 

 

5.2.1 Vikten av revision 

E tycker att revisionen är viktigt men tycker samtidigt att det är bra att underlätta för de 

minsta företagen. 

 

Att E tycker att det är bra att underlätta för de minsta företagen tyder på att Skatteverket 

känner ett förtroende för att deras metoder för att säkerställa att kvaliteten i företagens 

finansiella rapporter är effektiva. 

 

5.2.2 Konsekvenser vid ett undantag 

Vid ett undantag menar E att Skatteverket kan komma att göra fler kontroller och att det som 

kan medföra extraarbete för dem är den ökade mängd stickprov som då ska granskas. 

 

Om gränserna för vilka företag som får undantas inte blir alltför höga kommer det inte att 

resultera i någon ansenlig förändring för Skatteverket. Ökningen av antalet stickprov kan ses 

som en relativt liten ändring för att anpassa Skatteverkets arbete till ett undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag. 
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5.2.3 Alternativ till revision 

Att Skatteverket kommer att kräva in andra uppgifter är inget som E tror kommer att inträffa. 

Inte heller tror han att de kommer att genomföra fler skatterevisioner utan menar att de förlitar 

sig på att de stickprov som utförs kommer att säkerställa kvaliteten på de siffror som 

företagen lämnar in. 

 

Skatteverkets tillvägagångssätt vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag ställer 

höga krav på att företagens finansiella rapporter är trovärdiga. Skatteverket utgår ifrån att alla 

företag vill vara ärliga och redovisa skatter och avgifter som de ska, vilket kanske inte alltid är 

fallet. Det kan, i kombination med att Sverige beviljar undantag från revisionsplikt för små 

aktiebolag, innebära att fler företag försöker fuska. Vid ett undantag borde Skatteverket införa 

hårdare kontroller. Detta för att säkerställa att undantagets positiva effekter för företagen inte 

överskuggas av negativa effekter i form av ökat fusk. 
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6 Slutdiskussion 
Kapitlet redovisar uppfyllelse av syftet och besvarar problemfrågan. Vidare redogörs för 

möjligheter till generalisering av det empiriska resultatet, egna reflektioner och förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Syfte och problemfråga 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur kreditgivare och Skatteverket tror att de kommer att 

agera vid ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. För att uppfylla syftet 

har jag utgått ifrån den problemfråga som formulerades i början av arbetet, nämligen: 

 

Hur kommer kreditgivare och Skatteverket att agera vid ett eventuellt undantag från 

revisionsplikt för små aktiebolag? 

 

Enligt undersökningen kommer kreditgivarnas och Skatteverkets agerande vid ett undantag 

från revisionsplikt för små aktiebolag att skilja sig åt. Medan kreditgivarna står inför en stor 

förändring i sitt arbete kommer Skatteverkets arbete att i stort sett vara oförändrat. 

 

Kreditgivarna tycker att revisionen är viktig och vill inte ha ett undantag från revisionsplikt 

för små aktiebolag. För kreditgivarna är revisionen en kvalitetsstämpel på företagens 

finansiella rapporter och inför ett eventuellt undantag finns det ett visst mått av osäkerhet 

bland dem. Utan revision finns det en risk att kvaliteten på företagens finansiella rapporter 

försämras och som en konsekvens av det kommer kreditgivarna att bli mer försiktiga i sin 

kreditgivning. 

 

Ett undantag från revisionsplikt kommer troligtvis att medföra extraarbete för kreditgivarna i 

form av att kontrollera de bokslut som inte är reviderade. Extraarbetet kommer i sin tur att 

innebära att det blir dyrare för företagen att låna pengar. 

 

Hälften av kreditgivarna tror att de även fortsättningsvis kommer att kräva revision av 

företagen. Den andra hälften kommer att anpassa sina krav på revision efter varje enskilt 

företag. När det gäller alternativ till revision ställer sig kreditgivarna öppna till förslag. De har 

inte själva någon klar plan för hur de kommer att gå tillväga vid ett undantag från 
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revisionsplikt. Kreditgivarna står inför en stor förändring om Sverige väljer att bevilja 

undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. Jag tror att det kan komma att krävas stora 

resurser av kreditgivarna för att anpassa sitt arbete till ett eventuellt undantag och de bör redan 

nu förbereda sig på att ett undantag kan bli verklighet. 

 

Skatteverket tycker att revisionen är viktig men menar att det är bra att underlätta för de 

minsta företagen. Vid ett undantag kommer de troligtvis att göra fler kontroller och då i form 

av ökade antal stickprov. För Skatteverket består det extraarbete som undantaget medför av 

granskning av det ökade antalet stickprov. De kommer inte att kräva in andra uppgifter av 

företagen och inte heller genomföra fler skatterevisioner. Skatteverkets agerande vid ett 

eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag präglas av en övertygelse om att 

ökade antal stickprov kommer att säkerställa kvaliteten i företagens finansiella rapporter. De 

kommer inte att sakna den kvalitetsstämpel som revisionen kan sägas vara. 

 

6.2 Generaliserbarhet 

Möjligheten att generalisera resultatet av undersökningen begränsas av det limiterade antalet 

respondenter samt det faktum att resultaten av intervjuerna är respondenternas personliga 

åsikter. Med en kvalitativ metod är det respondenternas åsikter som är det viktiga men det 

sätter vissa begränsningar på möjligheten att generalisera resultatet av undersökningen. 

 

Uppsatsens begränsning till två av revisionens intressenter, kreditgivare och Skatteverket, gör 

att det blir möjligt med en viss generalisering av undersökningens resultat inom de två 

intressentgrupperna. Resultatet från intervjuerna med kreditgivarna kan generaliseras till 

banker i medelstora städer i Sverige. Intervjun med respondenten från Skatteverket kan 

generaliseras till hela Skatteverket. 

 

Jag anser att det går att generalisera resultatet från bankerna i Borlänge till andra banker i 

medelstora städer i Sverige då bankerna har standardiserade tillvägagångssätt vid 

kreditgivning. Det kan utläsas i Lag om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), där 

det står skrivet att alla banker måste ha skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den 

omfattning som behövs för att styra rörelsen. Vissa skillnader kan dock förekomma i olika 

delar av landet vilket förklarar varför jag valt att generalisera resultatet från bankerna i 
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Borlänge med andra banker i medelstora städer i Sverige. I större städer har bankerna i större 

utsträckning stora företag som kunder och därigenom anpassas kreditbedömningen efter det.

 

6.3 Egna reflektioner 

Arbetet med uppsatsen har gått bra och jag har följt min tidsplan förutom några mindre 

förseningar på grund av intervjuerna. Jag har lärt mig mycket och träffat många trevliga 

människor som hjälpt mig i mitt arbete. 

 

Det som varit svårast och som vållat mest oro under arbetets gång har varit att få tag på 

respondenterna och boka tid för intervju. Några av respondenterna var väldigt svåra att nå och 

andra hade ont om tid. När jag väl nått fram till rätt respondent har de varit väldigt trevliga 

och hjälpsamma. 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har det dykt upp frågor som inte kunnat besvaras inom ramen för denna 

uppsats. Jag vill därför lämna några förslag till framtida forskning som jag tycker är väldigt 

intressanta och som kan vara intressanta för läsarna av denna uppsats. 

 

Ett förslag är att undersöka konsekvenserna för de små aktiebolagen om Sverige beviljar ett 

undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. Blev det någon förbättring för de små 

aktiebolagen? 

 

Ett annat förslag är att undersöka konsekvenserna för kreditgivarna och Skatteverket om 

Sverige beviljar ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. Blev det som 

kreditgivarna och Skatteverket förutspådde när denna undersökning genomfördes? 
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Bilaga 1: Intervjuguide kreditgivare 

Med utgångspunkt i forskningsfrågan har jag utformat följande frågeställningar att behandla 

under intervjuerna med kreditgivarna: 

 

• Hur viktig är de små aktiebolagens revision för er? 

• Vad tycker ni om ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Hur kommer ni att agera vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Kommer det att medföra extraarbete för er? 

• Kommer ni att kräva revision av företagen? 

• Kan ni tänka er något alternativ till revision för att säkerställa trovärdigheten i 

företagens finansiella rapporter? 

 

 I



Bilaga 2 

Bilaga 2: Intervjuguide Skatteverket 

Med utgångspunkt i forskningsfrågan har jag utformat följande frågeställningar att behandla 

under intervjuerna med Skatteverket: 

 

• Hur viktig är de små aktiebolagens revision för er? 

• Vad tycker ni om ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Hur kommer ni att agera vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Kommer det att medföra extraarbete för er? 

• Hur kommer ni att säkerställa kvaliteten på de siffror som företagen lämnar in till er 

via sin deklaration? 

• Kommer ni att kräva in andra eller fler uppgifter från företagen? 

• Kommer ni att kontrollera fler företag med hjälp av skatterevision? 

 

 II
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Bilaga 3: Följebrev kreditgivare 

 
Hur kommer kreditgivare samt Skatteverket att agera vid ett eventuellt 
undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kreditgivare samt Skatteverket kommer att agera vid 

ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

 

Under intervjun kommer jag att behandla följande frågeställningar: 

• Hur viktig är de små aktiebolagens revision för er? 

• Vad tycker ni om ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Hur kommer ni att agera vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Kommer det att medföra extraarbete för er? 

• Kommer ni att kräva revision av företagen? 

• Kan ni tänka er något alternativ till revision för att säkerställa trovärdigheten i 

företagens finansiella rapporter? 

 

Med små aktiebolag menas de aktiebolag som enligt EG:s 4:e bolagsdirektiv, artikel 51, får 

undantas från revisionsplikt. Dessa är de bolag som på balansdagen understiger minst två av 

tre följande gränsvärden: 

– balansomslutning: 3,65 miljoner euro 

– nettoomsättning: 7,3 miljoner euro 

– medeltalet anställda under räkenskapsåret: 50 
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Bilaga 4: Följebrev Skatteverket 

 
Hur kommer kreditgivare samt Skatteverket att agera vid ett eventuellt 
undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kreditgivare samt Skatteverket kommer att agera vid 

ett eventuellt undantag från revisionsplikt för små aktiebolag. 

 

Under intervjun kommer jag att behandla följande frågeställningar: 

• Hur viktig är de små aktiebolagens revision för er? 

• Vad tycker ni om ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Hur kommer ni att agera vid ett undantag från revisionsplikt för små aktiebolag? 

• Kommer det att medföra extraarbete för er? 

• Hur kommer ni att säkerställa kvaliteten på de siffror som företagen lämnar in till er 

via sin deklaration? 

• Kommer ni att kräva in andra eller fler uppgifter från företagen? 

• Kommer ni att kontrollera fler företag med hjälp av skatterevision? 

 

Med små aktiebolag menas de aktiebolag som enligt EG:s 4:e bolagsdirektiv, artikel 51, får 

undantas från revisionsplikt. Dessa är de bolag som på balansdagen understiger minst två av 

tre följande gränsvärden: 

– balansomslutning: 3,65 miljoner euro 

– nettoomsättning: 7,3 miljoner euro 

– medeltalet anställda under räkenskapsåret: 50 
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