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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel: Revisionsplikt?  
 
Seminariedatum: 18 januari, 2006 
 
Ämne/kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng  
 
Författare: Alexandra Klemedsson, Victoria Klemedsson, Jenny Liedholm 

och Petra Zagiczek 
 
Handledare:  Erling Green och Carl Michael Unger 
 
Fem nyckelord: Revisionsplikt, revision, små aktiebolag, mikroföretag, revisor 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad en 

revision tillför eller kan tillföra ett mikro- eller småföretag ur 
företagens synvinkel. 

 
Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom 

semistrukturerade personliga och telefonintervjuer med 
representanter från näringslivet och revisionsbyråer. Vi har utgått 
ifrån ett induktivt angreppssätt. 

 
Teoretiska perspektiv:  För att skapa en referensram som stöd för vår analys och 

slutdiskussion gör vi en genomgång av relevanta lagar och teorier 
inom ämnesområdet. 

 
Empiri: Vårt empiriska material består utav en sammanställning av 13 

intervjuer med företagsrepresentanter och revisorer. 
 
Slutsatser: Vår undersökning visar att företagen tycker att kontroll är den 

viktigaste delen av revisionen både för företaget själv men även 
för dess intressenter. Respondenterna tycker att revisorns 
rådgivning ger företaget mycket och att detta skulle vara en tjänst 
som de skulle efterfråga även efter ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten. 
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ABSTRACT 
 
Titel:  Statutory audit?   
 
Seminar date: January 18th 2006 
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish Credits  

(15 ECTS)   
 
Authors: Alexandra Klemedsson, Victoria Klemedsson, Jenny Liedholm 

and Petra Zagiczek 
   
Advisors:  Erling Green and Carl Michael Unger 
 
Key words: Statutory audit, audit, small joint-stock company, microcompany, 

auditor 
 
Purpose: The purpose in our essay is to discribe and analyse what an audit 

provide or can provide a micro- or small business on the basis of a 
company perspective. 

 
Methodology: Our choice is to carry out a qualitative investigation through 

(semi-structured) personal and telephone-based interviews with 
representatives from the trade and industry and auditing firms. Our 
approach throughout the investigation is an inductive course of 
action. 

 
Theoretical perspectives:  To create a frame of references as a support to our analysis and 

discussion we describe relevant laws and theories within the 
subject area. 

 
Empirical Our empirical information consist of thirteen interviews with  
foundation: auditors and representatives from the trade and industry. 
 
 
Conclusions: Our investigation shows that the companies think that control is 

the most important part of audit, not only for the company itself, 
but for their interested parties. The respondents thinks that the 
auditor´s guidance give the company a lot and that this would be a 
service that the companies would inquire after a possible abolish 
of the statutory audit.  
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Förord 
 

Vi vill framför allt tacka de företagsrepresentanter och revisorer som ställt upp 
och tagit sig tid till att medverka i vår undersökning och för ett vänligt bemötande 
och ett trevligt sätt. Slutligen vill vi rikta ett tack till de personer som hjälpt oss att 
korrekturläsa vår uppsats.  
 
Lund, 2006-01-15 
 
Alexandra Klemedsson   Victoria Klemedsson   Jenny Liedholm   Petra Zagiczek 
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1. Inledning 
 
 
 
 
I detta inledande kapitel av vår uppsats kommer vi att introducera de 
problemområden vi har valt att behandla i vår uppsats. För att väcka intresse för 
ämnet börjar vi med en redogörelse av den livliga debatten om revisionsplikten 
som förs i Sverige. Därefter presenterar vi vårt syfte och avgränsningarna vi har 
valt att göra. Vi avslutar med en disposition som ska tydliggöra uppsatsens 
struktur och innehåll. 
 
 
 
Inom EU har i stort sett alla länder valt att i olika grad ta bort revisionsplikten för 
småföretag1 då EG-direktivet för redovisning medger en befrielse från 
revisionsplikten. Sverige har revisionsplikten kvar för samtliga aktiebolag oavsett 
storlek, omsättning och antal anställda. Carl-Gustav Burén2, ansvarig för 
redovisnings- och revisionsfrågor inom Svenskt Näringsliv, undrar om denna plikt 
är liksom krusbären - någonting som enbart ska finnas i Sverige.  
 
Diskussionen om huruvida Sverige ska avskaffa eller bibehålla revisionen av små 
aktiebolag är onekligen ett hett ämne och åsikterna går isär. Lennart Grufberg, 
ordförande i Revisorsnämnden (RN), menar att revisionens syfte är en kärna i 
samhällsintresset. Han menar också att RN fäster väldigt stor vikt vid detta3. 
                                                                                                                                                                     
Per Strandin, auktoriserad revisor beskriver i debattartikeln ”Redovisnings- och 
revisionsplikt kräver små aktiebolag” att en ensamföretagare vars bolag omsatte 
cirka 300 tkr årligen och inte hade en enda anställd ändå tvingades av Patent- och 
Registreringsverket (PRV) att beskriva i sin årsredovisning: Antal anställda: 0 
varav kvinnor: 0. Därför ställer han sig frågan ”Var ska det sluta?”4 
 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Sverige behandlar både stora och små aktiebolag jämlikt vilket är förankrat i den 
befintliga lagstiftningen5. Sveriges småföretagare måste liksom sina stora 
konkurrenter hinna med att göra affärer, producera, leverera och fakturera 
samtidigt som de måste redovisa handlingarna på ett korrekt och lagligt sätt för att 
kunna upprätta en årsredovisning. Varje årsredovisning ska slutligen granskas av 

                                                        
1 Se beskrivning av småföretag i tredje kapitel. 
2 Balans Nr 1 2004 Revisionsplikten för små företag hett ämne, s.  6. 
3 Grufberg, L Bakom varje oberoende revisor står en beroende kund, Balans Nr 1 2000 s.  38. 
4 Balans Nr 6-7/1998 Redovisnings- och revisionsplikt kräver små aktiebolag., s. 44. 
5 BFL, ABL, ÅRL. 
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en godkänd eller auktoriserad revisor för att sedan skickas till PRV för 
registrering.  
 
I det svenska näringslivet pågår det stora diskussioner om huruvida 
revisionsplikten behövs för de små företagen. ”En revision är förbunden med höga 
kostnader”, säger de som vill avskaffa revisionsplikten. ”Revisorn förenklar livet 
för företagaren”6, är ett argument av förespråkarna för revisionsplikten.  
 
 

1.1.1 Debatten i Sverige 
 
Debatten om revisionsplikten startade våren 2004 då Carl-Gustaf Burén, ansvarig 
för redovisnings- och revisionsfrågor inom Svenskt Näringsliv och Kerstin 
Nyquist, skattejurist inom Svenskt Näringsliv gav i uppdrag att ta fram en rapport 
för att undersöka huruvida revisionsplikten ska avskaffas eller bibehållas i de 
svenska små aktiebolagen.7 Rapporten ska lägga vikt på att det primära syftet med 
en regelförändring bör vara att förenkla för företagen. England, som har 
genomgått samma regelförändring under 1990-talet är en bra förebild för hur 
Sverige kan gå tillväga.  
 
Deras åsikt är att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten inte måste betyda 
ett strikt ”nej” för en revision. Det bör fortfarande vara möjligt att frivilligt utföra 
en revision om företagen eller dess intressenter önskar en sådan. De anser att det 
är uppenbart att företagen är i behov av kvalificerad rådgivning. Skillnaden kan 
bli att företagen kan ges möjlighet att i större utsträckning anlita revisorer för 
skräddarsydda tjänster efter sina egna behov.  
 
Sedan Svenskt Näringsliv gav uppdraget att ta fram denna rapport har det pågått 
en livlig debatt inom näringslivet. Nedan vill vi beskriva åsikterna hos några av de 
viktigaste deltagarna i debatten.  
 
Hans Sjölund, auktoriserad revisor välkomnar debatten i Dagens Industri den 
23/11 – 05. Han ifrågasätter hur Sverige utan modifikation kunnat anta de 
internationella revisionsregler, som egentligen är skrivna för börsbolag. 

Anledningen till hans förundran är att i frågan om att förenkla för de svenska 
småföretagen anser Föreningen för revisionsbyråbranschen (FAR) att 
International Accounting Standards Board (IASB) utvecklar standarder för 
globala kapitalmarknader som inte är relevanta för små företag. Dessa standarder 
har för avsikt att internationellt standardisera och förenkla redovisningsreglerna.8  
 
Michael Carlsson, ordförande i Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF 
anser att de svenska små aktiebolagen ska ha samma förutsättningar som 

                                                        
6 Johansson, Martin, VD Revisorsamfundet SRS 
http://www.revisorsamfundet.se/srstyckerdebatt/5782,13782.cs?artId=13782. 
7 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
8 Sjölund, Hans Revidera eller inte revidera – det är inte frågan, Dagens industri 23/11-05 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03%5
c19%5c137491%26src%3ddi. 
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företagen i övriga Europa. Liksom Svenskt Näringsliv representerar han åsikten 
att det är företagens behov som bör styra hur regelverken ska se ut. Han tycker att 
revisionen är ett alldeles för senfärdigt verktyg. Eftersom revisionen sker i 
efterhand upptäcks brott inte förrän de redan har begåtts. Enligt 
Ekobrottsmyndigheten (EBM) märks det ingen skillnad i brottsligheten mellan 
reviderade och icke reviderade företag.9 Michael poängterar att det inte är 
revisorernas kompetens eller revisionen som ifrågasätts, utan att det handlar om 
huruvida det ska finnas krav på revision i de företagen där behovet saknas. Även 
han argumentarar för frivilligheten i revisionen.10 
 
Claes Norberg, professor vid Lunds Universitet och Per Thorell, professor på 
Ernst & Young har på begäran av Svenskt Näringsliv skrivit en utredning om 
varför Sverige avviker på ett så markant sätt från omvärlden när det gäller 
revisionsplikten.11 I rapporten framgår att alla svenska intressenter verkar anse att 
en allmän revisionsplikt är bra, men att en närmare analys av revisionspliktens 
för- och nackdelar aldrig har genomförts. De efterlyser en strukturerad, 
förutsättningslös analys av vilka krav som är rimliga att ställa på redovisningen i 
små och medelstora företag inom ramen för vad som är tillåtet enligt EU-reglerna. 
 
Fördelarna med en frivillig revision i mikroföretag är uppenbara eftersom 
kostnaderna blir lägre och att det även kommer att leda till att mer ändamålsenliga 
redovisningstjänster utvecklas i fri konkurrrens på marknaden. Samhället är 
förloraren vid en avskaffad revisionsplikt då nackdelarna faller på samhället. 
Sverige bör ha särregler för små och medelstora företag då förhållandena skiljer 
sig åt avsevärt gentemot större företag. De anser att det saknas tillräckligt starka 
bevis för att hävda revisionspliktens fördelar mot dess kostnader. 
 
Slutsatsen av utredningen blir att det nu är hög tid att avskaffa revisionsplikten för 
småföretag i Sverige stegvis efter engelsk modell. Ett första steg är att börja med 
mikroföretagen.12 
 
Pernilla Ström, ekonom, egenföretagare och fristående kolumnist i Dagens 
Nyheter hävdar i en artikel i Dagens Nyheter att revisionen är guld värd för stora 
bolag med tjänstemannaledningar och i bolag där ägarna inte själva är aktiva.13 I 
små företag där ägare, styrelse och företagsledning ofta är en och samma person, 
blir revisionen ett irritationsmoment då de redan har full insyn och inte behöver 
något informationsstöd. Hon menar också att revisorernas arbete inte längre bara 
handlar om att se till att böckerna är i ordning, utan att de också fungerar som 
Skatteverkets och EBM:s förlängda arm, då de ska kontrollera att företagen 
förvaltas på ett riktigt sätt och att bolagets skyldigheter gentemot samhället 
fullgörs. De är dessutom skyldiga att informera Skatteverket eller EBM om de 
misstänker brott.  

 

                                                        
9 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2005/03/29/138085. 
10 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2005/03/29/138085. 
11 Norberg, Claes & Thorell, Per Revisionsplikten i små aktiebolag, (mars 2005) s. 6-7. 
12 Balans Nr 11 2005 Revisionsplikten lockade till debatt, s. 16-18. 
13 Ström, Pernilla En onödig börda på de små företagen, (oktober 2005) 
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Lars-Åke Södergren, Företagskonsult i Falkenberg menar att det bör skiljas på 
stora och små aktiebolag. Det kan inte vara rimligt att små enmansföretag ska ha 
samma krav på oberoende revision som stora företag som till exempel AB 
Volvo.14 Enligt honom behövs radikala förändringar när det gäller redovisning, 
revision och skatter för landets småföretagare som utgör ryggraden i Sveriges 
näringsliv. Reglerna bör vara “så enkla” att företagen kan ges adekvata råd av 
revisorer och rådgivare. För att underlätta skulle det kunna tillåtas att “godkända 
redovisningskonsulter” skriver en revisionsberättelse/intyg i de “minsta” 
aktiebolagen.  
 
Dan Brännström, generalsekreterare FAR anser att revision höjer kvaliteten på 
redovisningen - och det vinner alla på. Han menar också att det kan finnas 
anledning att testa alternativa metoder och att det viktiga för avgörandet är vad 
marknaden efterfrågar.15 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad en revision tillför eller 
kan tillföra ett mikro- eller småföretag ur företagens synvinkel. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Kapitel tre inleder vi med en ingående beskrivning om vilka företag som anses 
vara småföretag. Det finns två olika definitioner - varav en från EU-
kommissionens rekommendation 96/280/EG16 och den andre regeln definieras av 
fjärde och sjunde bolagsdirektivet. I vår uppsats har vi valt att utgå ifrån EU-
kommissionens rekommendation. Vi är medvetna om att debattens fokus ligger på 
att till en början slopa revisionsplikten för de svenska mikroföretagen. Vi har valt 
att utgå ifrån både mikroföretag och små aktiebolag eftersom vi tror att reglerna 
enligt EU:s definition så småningom kommer att omfatta samtliga små aktiebolag 
i Sverige. 
 
I dagens läge är det ingen som vet om Sverige vid införandet ska välja att följa 
andra länders exempel som till exempel England som har anpassat regeln 
successivt17. Om Sverige väljer att följa Englands modell är det i nuläget svårt att 
förutspå omsättning, balansomslutning samt antal anställda som staten kommer att 
välja som gränsvärden. EU:s grundtanke är att alla medlemsländer ska följa regeln 
i sin helhet och vi ser det som ett ytterligare argument till varför vi inte har valt att 
begränsa oss till enbart mikroföretagen. 
 

                                                        
14 Södergren, Lars Åke Skilj på stora och små aktiebolag. 
15 Balans Nr 11 2005 Revisionsplikten lockade till debatt s. 16-18. 
16http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/sme_definition/consultation2/153_sme_definition_25_6_
2002_pp1_10_sv.pdf. 
17 England avskaffade revisionsplikten 1993. 
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Samtliga företag och revisionsbyråer som vi har intervjuat ligger i Skåne. Vårt 
urval av respondenter är begränsat till denna region på grund av bland annat 
närhet, tillgänglighet och tidsbrist. Eftersom tiden inte tillåter någon jämförelse 
mellan några specifika branscher eller att kunna göra en mer omfattande 
undersökning inom en specifik bransch har vi valt att inte ta hänsyn till olika 
branscher i vårt val av företag. Dessutom hänvisar vi till att reglerna omfattar 
samtliga företag oavsett bransch.  
 
Som intervjupersoner har vi valt de som har nödvändig kunskap och information 
för att kunna svara på våra frågor. Därför har vi inte tagit hänsyn till personernas 
befattning inom företag. Bland revisorer har vi inte tagit hänsyn till om de är 
auktoriserade eller godkända eftersom det enligt aktiebolagslagen är tillräckligt 
med en godkänd revisor för små aktiebolag. 
 
I vår uppsats har vi bara i korthet kunnat beskriva hur andra länder inom EU ser 
på revision av småföretag. Tyvärr kunde vi på grund av tidsbrist inte närmare gå 
in på hur andra länders regelverk ser ut och har därför inte heller kunnat göra 
någon jämförelse med dessa. 
 
Vi utgår ifrån nu gällande aktiebolagslag med hänvisningar till paragrafer i den 
nya aktiebolagslagen (2005:551) som kommer att börja gälla from 1 januari 2006. 
 
 

1.4 Positionering 
 
Tidigare forskning på området som vi har tagit del av belyser effekter vid ett 
eventuellt slopande av revisionsplikten och vad det kan innebära för de berörda 
företagen och dess intressenter. Vidare har vi sett uppsatser som behandlar den 
ekonomiska brottsligheten i samband med ett eventuellt avskaffande. Det har även 
gjorts studier om hur det ser ut i till exempel England efter avskaffandet för ett 
eventuellt jämförande med Sverige.  
 
Vår undersökning ska bidra med vad en revision tillför eller kan tillföra ett mikro- 
eller småföretag. Vi vill lyfta fram företagens åsikter och inställningar till ett 
eventuellt slopande.  
 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1  I det inledande kapitlet introduceras uppsatsen med en 

problembakgrund. Därefter följer en problemdiskussion där 
debatten i Sverige ingår. Uppsatsens syfte förklaras och följs 
upp av avgränsningar och positionering. 
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Kapitel 2  Beskriver den metod vi har valt att arbeta utifrån där vi 
klargör tillvägagångssätt och tankegångar under 
arbetsprocessen.  

 
Kapitel 3 Innehåller gällande rätt som är relevant för vårt fortsatta 

arbete. Definitionen av mikro- och småföretag förklaras och 
lagstiftning som styr revisionsplikten beskrivs.  

 
Kapitel 4 Här återfinns den teoretiska referensramen som vi har använt 

för att skapa förståelse för ämnet. Begreppet revision utreds 
noggrant med en genomgång av revisionens syfte, vad det är 
som ska granskas och innehållet i en revisionsberättelse.  

 
Kapitel 5  Presenterar genomgången av de intervjuer med respondenter 

som vi har genomfört i vår empiriska studie.  
 
Kapitel 6 Det empiriska materialet vi har samlat in tolkas och jämförs 

med den teoretiska referensramen som vi tidigare framställt. 
 
Kapitel 7 Innehåller diskussion och slutsatser av arbetet samt förslag 

på fortsatt forskning.  
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2. Metod 
 
 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur insamlingen av information till 
vår studie har gått till. Först presenteras val utav ämne som sedan följs av 
uppsatsens utformning. Därefter beskrivs hur vi praktiskt samlade in 
informationen. Slutligen tas kritik till de olika källorna upp och vad som kan 
påverka uppsatsens totala giltighet. 
 
 
 

2.1 Val av ämne 
 
Vid valet av ämnet till vår uppsats utgick vi först och främst ifrån den inriktning 
som vi valt på våra studier, nämligen redovisning. Därefter insåg vi snabbt att vi 
var mycket intresserade av revision, revisorer och deras kontakter/relationer med 
företag. Dels för att vi hade varit på en föreläsning där en gästföreläsare 
presenterade detta på ett tilltalande sätt och dels för att vi läst om detta i tidningar, 
specialiserade på redovisning och revision men även i dagspress. Dessutom ville 
vi ha ett färskt och aktuellt ämne att skriva om.  
 
Efter att vi tagit del av artiklarna i tidningarna hittade vi ett ämnesområde som vi 
tyckte skulle passa oss bra med tanke på vårt intresse. Detta ämnesområde handlar 
om att det finns en diskussion om att eventuellt slopa revisionsplikten för små 
aktiebolag i Sverige. Alla var vi överens om att vi skulle fördjupa oss i detta. Vi 
bestämde oss därefter för att ta reda på vad som fanns skrivit om detta tidigare 
genom att söka efter uppsatser som behandlade detta ämnesområde. Det visade sig 
att vissa delar av detta ämnesområde redan har behandlats, bland annat om 
möjliga effekter av ett eventuellt slopande av revisionsplikten för små aktiebolag i 
Sverige och hur detta skulle kunna påverka deras intressenter. Därför valde vi att 
boka in ett möte med vår handledare Erling Green för att diskutera vårt 
uppsatsämne. Efter diskussionen kom vi fram till ett mer specifikt förslag på 
inriktning av problemet/uppsatsen. Vi valde att inrikta oss på att beskriva och 
analysera vad en revision tillför/kan tillföra små aktiebolag. 
 
 

2.2 Personlig referensram 
 
Med personlig referensram18 menas den bakgrund av erfarenheter, värderingar 
och föreställningar som varje enskild människa har och som denna sedan 
använder sig av vid tolkningar och bedömningar av nya upplevelser.  

                                                        
18 www.nationalencyklopedin.se. 
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När vi som undersökare ska genomföra en undersökning är utgångspunkten de 
fördomar och den förförståelse som vi själva har. Holme & Solvang definierar 
förförståelse som ”den uppfattning som man har om en företeelse och som man 
fått genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt 
arbete”. Våra utbildningar är till viss del lika varandra genom att vi valt 
redovisning som inriktning. Sedan har vissa av oss ytterligare kunskaper inom 
andra ämnesområden. Vidare skriver Holme & Solvang att fördomar ”är socialt 
grundade subjektiva uppfattningar om det fenomen vi ska studera”. Våra fördomar 
är svårt att nämna något om då det finns fördomar som vi inte är medvetna om.19 
 
Det absolut bästa hade varit om vi som författare skulle kunna vara helt ofärgade 
och objektiva innan genomförandet/skrivandet av denna uppsats. Eftersom det är 
omöjligt för oss att frigöra oss från våra subjektiva referensramar går denna 
neutralitet till ämnet inte att uppnå.20  
 
 

2.3 Metodval 
 
I detta avsnitt görs en genomgång av vilka metodval som vi har gjort. Metodvalet 
omfattar angreppssätt, ansats och utformning. 
 
 

2.3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Vetenskapligt förhållningssätt är det sätt någon tar sig an ett ämne. Det 
hermeneutiska förhållningssättet skiljer sig ifrån det positivistiska 
förhållningssättet. Hermeneutiken är en vetenskaplig inriktning som innebär att 
någon studerar, tolkar och försöker förstå verkligheten, till skillnad från 
positivismen där utgångspunkten är ett antagande som sedan undersöks i olika 
empiriska studier. Denna uppsats har en hermeneutisk prägel då syftet är att skapa 
förståelse för ämnet.21  
 
 

2.3.2 Induktiv ansats 
 
Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats i vår uppsats för att vi vill 
undersöka små aktiebolags inställningar och uppfattningar till revisionsplikt. 
Induktiv ansats innebär att utgångspunkten tas i empirin och studerar denna utan 
förväntningar och förutfattade meningar för att sedan skapa teorier av denna 
information. Det är svårt att enbart använda sig av en ren induktiv ansats då vi har 
utbildat oss en tid och fått en viss kännedom om ämnet, vilket vi kan ha hjälp av 

                                                        
19 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn Forskningsmetodik (1997), s. 95. 
20 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn Forskningsmetodik (1997), s. 95. 
21 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder (1994) s. 23. 
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när vi ska tolka vårt empiriska material. Motsatsen till induktiv är deduktiv ansats, 
vilket innebär att vi utgår från teorin och sedan samlar in information från 
verkligheten för att se om de stämmer överens med varandra.22 Eftersom det inte 
finns så mycket teori om vårt problemområde så tycker vi inte att det passar att 
använda denna ansats i vår studie. Det finns däremot inga tydliga gränser mellan 
ansatserna utan båda innehåller inslag av varandra.23 Blandformen av induktiv och 
deduktiv ansats kallas abduktiv. I denna ansats är utgångspunkten empiriska fakta 
precis som i den induktiva ansatsen men den abduktiva ansatsen hindrar en inte 
från att ha teoretiska förföreställningar24. 
 
 

2.3.3 Deskriptiv ansats 
 
Att använda en deskriptiv ansats innebär att undersökningen beskriver hur 
någonting är till skillnad från en normativ ansats som istället talar om hur något 
bör vara. Dessa ansatser kombineras med antingen deduktiv eller induktiv ansats 
beroende på studiens syfte.25 I vår uppsats har vi valt att använda oss utav en 
deskriptiv/induktiv ansats. Då vi vill beskriva och skapa förståelse för det 
problemet vi undersöker istället för att försöka förbättra befintliga teorier eller 
komma på nya lösningar, vilket är fallet om en kombination med en normativ 
ansats används.26 
 
 

2.3.4 Intensiv utformning 
 
Eftersom vi vill undersöka om små aktiebolags inställningar och uppfattningar så 
blir det naturligt att välja en intensiv utformning på vår studie. En intensiv 
utformning på studien innebär att undersökningen utförs på djupet med ett fåtal 
enheter. Denna utformning används för att få en bättre förståelse, kunna beskriva 
och få fler nyanser av problemområdet.27 En studie kan även ha en extensiv 
utformning där undersökningen omfattar ett större antal enheter och 
problemområdet ses på bredden istället för på djupet. Vid denna utformning fås 
information som beskriver ett problemområdes omfattning/frekvens över flera 
kontexter, vilket gör att det finns större möjlighet att göra generaliseringar av de 
resultat som fås fram.28 Vi har begränsat med tid och är inte intresserade av hur 
många företag som är för ett slopande av revisionsplikten. Dessa faktorer innebär 
att vi inte kan undersöka hur många enheter som helst, vilket har lett till att vi inte 
har vi valt att använda oss utav denna utformning. 

                                                        
22 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 34-35. 
23 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 25. 
24 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994), 
s. 42. 
25 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och –praxis (2005), s. 31-32. 
26 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och – praxis (2005), s. 24-25, 33. 
27 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 94. 
28 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 99-100. 
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2.3.5 Kvalitativ ansats 
 
I en kvalitativ studie består den insamlade datan av ord som förmedlar en 
mening.29 Utifrån denna ansats kan vi få fram hur människor tolkar och förstår en 
viss situation. En kvalitativ ansats är lämplig att använda för att skapa större 
klarhet i ett visst ämne och för att få en mer nyanserad beskrivning av ämnet eller 
då vi vill se sambandet mellan individ och kontext. Den är även en lämplig ansats 
då vi har ett oklart problem eller lite information om detta. Med lite information 
om ett problem kan det vara svårt att formulera undersökningsfrågor. Vid 
användning av en kvalitativ ansats kan vi vara mer öppna för oanade händelser 
och vara mer flexibla för att kunna ändra oss under undersökningens gång om det 
skulle behövas.30  
 
En av fördelarna med en kvalitativ ansats är öppenhet, alltså att de som 
undersöker inte i förväg bestämt vad de ska leta efter. Detta innebär att det är de 
situationer som undersöks eller de personer som blir undersökta som bestämmer 
vilken information som kommer att samlas in. Denna information kommer i sin 
tur att vara mycket nyanserad av de undersöktas specifika åsikter och tolkningar. 
Genom detta får en kvalitativ ansats ofta en hög intern giltighet. När en kvalitativ 
ansats används fås en närhet mellan undersökaren och de som undersöks genom 
att man ofta väljer att undersöka dessa på djupet.31  
 
Det finns även nackdelar med en kvalitativ ansats. Ett exempel på detta är att den 
är resurskrävande. Att genomföra djupgående intervjuer kan ta lång tid och 
inkludera flera personer. Vi har nöjt oss med att undersöka få enheter på grund av 
att våra begränsade resurser. Detta innebär att vår studie kommer att ha en 
intensiv utformning då vi har valt att få veta mycket om få enheter istället.32 
 
En annan nackdel med att använda sig av en kvalitativ ansats är att bara få enheter 
kan nås. På grund av detta uppstår ett generaliseringsproblem som har att göra 
med hur bra de få enheter som nås representerar andra än sig själva i samma 
situation. Vid användning av en kvalitativ ansats uppstår det ofta problem med 
den externa giltigheten. Genom datainsamlingen fås komplex data in eftersom 
denna information är nyanserad och består av en massa ord. Denna data är även 
ostrukturerad och svår att ordna in i kategorier, vilket kan leda till att 
undersökaren lätt kan mista överblicken över denna. Ett annat problem som kan 
uppstå är i fall undersökaren verkligen klarar av att vara helt öppen och ta till sig 
alla nyanserna som undersökningen ger. Eftersom vi alla sedan tidigare lärt oss att 
se vissa saker och bortse från andra, kan det hända att undersökaren kanske silar 
bort information omedvetet. Den närhet mellan undersökaren och de som 
undersöks, som fås vid användning av en kvalitativ ansats kan bli för mycket. Det 
kan gå så långt att undersökaren blir helt fångad av det som undersöks. 
Undersökaren kan välja att avsiktligt bli kompis med de som ska undersökas, 
vilket kan vara både bra och dåligt. Det kan vara bra eftersom undersökaren 

                                                        
29 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 135. 
30 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 145-146. 
31 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 142. 
32 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 143. 
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kommer närmare den som ska undersökas och på detta sätt skapar större öppenhet 
dem emellan. Mindre bra är att det kan bli ett problem för undersökaren då det 
kan vara svårt för denne att fortfarande förhålla sig kritisk till personen och 
undersökningen.33  
 
Ytterligare en nackdel med en kvalitativ ansats är undersökningseffekten som 
innebär att det kan vara själva undersökningen som skapar speciella resultat. 
Undersökningens uppläggning kan påverka utfallet och resultera i att 
undersökaren mäter sitt eget arbete och inte respondentens åsikter i frågan Ett 
stort problem med undersökningseffekten uppstår genom närheten mellan 
undersökaren och den som undersöks. Det kan då uppstå frågor som till exempel; 
”Kommer de undersökta att ge uppriktiga svar?” och ”Kommer de att uppträda på 
ett naturligt sätt?”. När en kvalitativ ansats används bör undersökaren vara 
medveten om att flexibiliteten kan vara ett problem. Med detta menas att 
undersökaren kan känna att han/hon aldrig blir färdig med undersökningen och få 
känslan av att ny information kommer fram hela tiden. På grund av detta kan 
undersökaren tycka att det är svårt att avsluta undersökningen och att 
problemställningen förändras så mycket att det blir en helt annan undersökning än 
den som han/hon tänkt sig från början.34  
 
Eftersom vi valt att ha en intensiv utformning på vår studie så anser vi att en 
kvalitativ ansats är den som passar bäst med tanke på att vi vill undersöka om små 
aktiebolags inställningar och uppfattningar.  
 
Det finns även en annan ansats som kan användas, nämligen den kvantitativa. 
Men denna ansats bör användas då problemformuleringen är klar, det handlar om 
att beskriva omfattningen/frekvensen av ett fenomen då man är intresserad av att 
undersöka många enheter för att sedan kunna generalisera utifrån dessa.35  
 
Fördelar med denna ansats är att det fås standardiserad information som är lätt att 
behandla, kostnaderna är lägre än vid användningen av en kvalitativ ansats, vilket 
medför att fler kan undersökas och detta i sig ger en möjlighet att generalisera 
med stor säkerhet (hög extern giltighet).36 
 
Det finns naturligtvis även nackdelar med denna ansats genom. att den 
information som fås fram är ytlig då man har valt att undersöka många enheter 
istället. En annan nackdel kan vara att datainsamlingen kan bli stel med frågor och 
färdiga svarsalternativ som undersökaren i förväg bestämt vara relevanta. 
Ytterligare en nackdel kan vara avståndet mellan undersökaren och de som 
undersöks som kan leda till dålig förståelse för det fenomen som undersöks.37 
 
Med denna ansats kan vi inte få in den information som vi behöver för att kunna 
uppfylla vårt syfte med denna uppsats. Därför har vi valt att inte använda oss utav 
denna ansats. 

                                                        
33 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 144. 
34 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 144-145. 
35 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 135, 149. 
36 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 146-147, 150. 
37 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 147-148, 150. 
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2.4 Datainsamling 
 
De data som används i en studie kan delas in i olika kategorier, primärdata, 
sekundärdata och litteratur38. I vårt arbete kommer vi att använda oss av 
primärdata och litteratur.  
 
 

2.4.1 Primärdata 
 
Primärdata är den information som samlas in direkt ifrån källan. För att samla in 
denna information vänder sig utredaren direkt till den primära informationskällan. 
Vanligtvis samlas primärdata in genom intervjuer eller frågeformulär.39 
 
Våra primärdata består av svaren på de intervjuer vi genomfört med de tio olika 
företagen och de tre revisorerna.  
 
Sekundärdata är en annan typ av data som kan samlas in. Då är det inte utredaren 
själv som samlar in datan utan det görs av andra. Ofta har denna data samlats in 
för ett annat ändamål.40  
 
Vi har använt oss av sekundärdata vid ett tillfälle i vår uppsats då vi hämtat siffror 
från Statistiska centralbyrån (SCB). 
 
 

2.4.2 Litteratur 
 
Litteratur är all information som går att finna i böcker, artiklar och på hemsidor.41  
 
Den litteratur vi använder oss av har vi funnit i litteratur och publicerade artiklar 
och dessutom har vi använt oss av Lunds Universitets databas och Internet.  
 
 

2.4.3 Intervjuer 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns en 
utarbetad intervjuguide som ligger till grund för intervjun men att det finns 
utrymme för intervjupersonen att svara fritt och formulera svaren på sitt eget sätt. 
En semistrukturerad intervju ger även intervjuaren en större möjlighet att komma 
med följdfrågor på det som intervjupersonen sagt.42 
 

                                                        
38 Green, Erling Planeringsseminarium 2005-12-16 
39 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda forska och rapportera (1991) s. 65. 
40 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 153. 
41 Green, Erling Planeringsseminarium 2005-12-16 
42 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 363. 
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Intervjuerna genomfördes både ansikte mot ansikte och via telefon. Totalt har 
tretton intervjuer gjorts varav tio är med företagsrepresentanter och tre är med 
revisorer. Sju intervjuer genomfördes personligen ansikte mot ansikte medan sex 
gjordes över telefon. 
 
Fördelen med en personlig intervju är att den som intervjuar kan se 
intervjupersonen och på så sätt reagera på ansiktsuttryck och har möjlighet att på 
olika sätt utveckla eller förklara innebörden av en fråga. Detta kan vara en fördel 
vid användningen av semistrukturerade intervjuer där det ges möjlighet att ställa 
följdfrågor.43 Nackdelen med personliga intervjuer kan vara att det tar längre tid 
vilket vi har försökt att minimera genom att komma i kontakt med företag som 
ligger i vår närhet44. 
 
Vi tycker att det kan var en tillgång att kunna göra personliga intervjuer där vi kan 
klargöra våra frågor med hjälp av till exempel målande beskrivningar (bilder).  
 
Telefonintervjuer kan vara bra då intervjuaren inte påverkar den som intervjuas 
med sin närvaro. Den som intervjuas blir inte påverkad av olika faktorer hos 
intervjupersonen. Nackdelen med telefonintervjuer kan vara att bortfallet blir 
större och att det inte finns möjlighet att använda sig av några visuella 
hjälpmedel.45 
 
Vi försökte att göra så många personliga intervjuer som möjligt. På grund av 
tidsbrist både hos oss och hos respondenterna så blev det dock fler 
telefonintervjuer än vad vi hade tänkt oss från början.  
 
Eftersom vi ville intervjua företagsrepresentanter från små aktiebolag så var detta 
den första indelningen som gjordes av respondenter. Senare begränsades 
indelningen även till företag i Skåne. Därefter valdes slumpmässigt tio olika stora 
företag inom olika branscher vilket leder till att detta urval inte behöver vara 
representativt för populationen. Företagsrepresentanterna valdes ut med hjälp av 
en mer ändamålsinriktad metod genom att de valda personerna besitter den 
kunskap och information som skulle kunna vara intressant för vårt 
problemområde.46  
 
Till grund för genomförandet av intervjuerna utformades intervjuguider där 
relevanta frågor sammanställts baserat på det vi läst in oss på om ämnet. Guiden 
till företagen återfinns i bilaga 1 och den till revisorerna återfinns i bilaga 2.  
 
De personliga intervjuerna gjordes utav två personer ur uppsatsgruppen så att en 
skulle kunna hålla ögonkontakt och ställa frågor och följdfrågor medan den andra 
personen kunde koncentrera sig på att göra så utförliga anteckningar som möjligt. 
Samma personer som utförde intervjuerna diskuterade därefter de gjorda 

                                                        
43 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 140. 
44 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 140. 
45 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 140-141. 
46 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 199. 
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anteckningarna och resultatet av intervjun för att få en överensstämmande och klar 
bild av materialet.  
 
Vid intervjuer kan det ibland vara bra att använda sig av en bandspelare. Vi har 
valt att inte göra detta då vi anser att det skulle kunna få intervjupersonen att 
känna sig obekväm i situationen vilket kan leda till att intervjupersonen inte pratar 
lika fritt utan känner sig hämmad. 
 
Även vid telefonintervjuerna användes en semistrukturerad intervjuform där en 
intervjuguide användes som underlag. Frågorna skickades först ut via e-mail så att 
intervjupersonen kunde ha frågorna framför sig som ett underlag, för att underlätta 
diskussionen.  
 
Vetskapen finns om att det kan finnas en större risk till felaktigheter i materialet 
som samlats in via telefon då bara en medlem i uppsatsgruppen utfört intervjun. 
Det kan vara svårt att både koncentrera sig på intervjupersonen och att anteckna 
samtidigt. 
 
 

2.5 Källkritik 
 
Det är av stor vikt att kritiskt granska den data som samlas in. Var kommer 
uppgifterna ifrån, vem har samlat in dem, hur trovärdiga är de och vilka fel kan 
förekomma?47 Vi har försökt att förhålla oss kritiska till alla de källor som vi har 
använt oss av i vår uppsats och vara medvetna om dessa olika faktorer som 
påverkar då vi tolkat och analyserat informationen. Nedan följer en diskussion av 
den kritik som kan riktas mot våra primärdata och vår litteratur.   
 
 

2.5.1 Kritik mot primärdata 
 
Problem föreligger med alla undersökningar då svaren inte alltid är absoluta och 
entydiga vilket innebär att undersökaren själv måste tolka svaren. Det föreligger 
en viss risk att vi i våra primärdata tolkat in mer i svaren på grund av våra 
eventuella förutfattade meningar, vilket kan leda till att svaren innehåller mer än 
det finns grund för. Vid insamlandet av primärdata måste hänsyn även tas till 
intervjuareffekten, det vill säga den effekt intervjuaren har på den person som 
intervjuas. Resultatet av intervjun kan i vissa fall avspegla mer av hur intervjuaren 
uppträtt än det som är ämnat att mäta. Intervjuareffekten är särskilt tydlig när 
ämnet uppfattas som känsligt. I vårt fall är ämnet inte speciellt laddat och 
intervjuareffekten har troligtvis inte påverkat den data vi samlat in. 
 

                                                        
47 Rienecker, Lotte & Jörgensen, Peter Stray Att skriva en bra uppsats (2002) s.143. 
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En stor del av den kritik som riktas mot sekundärdata handlar om att 
tillförlitligheten kring insamlingen av data kan variera eftersom undersökaren har 
mindre kontroll över insamlingen.48 
 
 

2.5.2 Kritik mot Litteratur 
 
Det finns alltid en risk att den litteratur som har samlats in är subjektiv, vilket 
användaren måste ta hänsyn till. Att vara medveten om detta och fundera på 
varför denna litteratur har skrivits, av vem och i vilket syfte är därför viktigt.  
 
Den litteratur vi har valt att använda oss av är med största sannolikhet präglad av 
författarens åsikter i frågan. Vid användandet av dessa källor kommer därför 
hänsyn tas till subjektiviteten i dem.  
 
 

2.5.3 Intervjukritik 
  
Vid intervjuer kan olika typer av effekter förekomma som gör att materialet som 
samlats in kanske är snedvridet eller påverkat på något sätt. Intervjuareffekten kan 
påverka intervjupersonen på olika sätt, ibland bara genom intervjuarens närvaro.49 
Effekten kan påverka resultatet av undersökningen och detta har vi tagit hänsyn 
till när informationen från intervjuerna sammanställts och tolkats. Kontexteffekten 
är en annan typ av ”störningseffekter” där omgivningen påverkar intervjupersonen 
vilket i sin tur leder till att resultatet blir snedvridet50. Företagsintervjuerna ägde 
rum i lokaler på de olika företagen medan vi vid telefonintervjuerna inte visste i 
vilken kontext intervjupersonen befann sig. Vidare kan det faktum att 
telefonintervjupersonerna fick frågorna mailade till sig innan ha påverkat 
resultatet då de har kunnat förbereda svar innan intervjun ägde rum medan 
intervjupersonerna på de personliga intervjuerna fick svara spontant och de hade 
inte möjlighet att ”läsa in sig” på ämnet.  
 
 

2.6 Total giltighet 
 
I uppsatsens totala giltighet ingår intern och extern giltighet samt tillförlitlighet. 
Dessa områden diskuteras i detta avsnitt. 
 
 

                                                        
48 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 188-189. 
49 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 190. 
50 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 190. 
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2.6.1 Intern giltighet 
 
Mäter vi det som vi skulle göra i vår uppsats? Är informationen relevant för vår 
undersökning?51 Detta är frågor som vi i uppsatsgruppen måste ta hänsyn till och 
tänka över ifall de påverkar vår uppsats. Eftersom vi valt en intensiv utformning 
så anser vi att relevant information har kunnat samlas in genom intervjuerna. Vi 
anser att de personer som intervjuats, både företagsrepresentanter och revisorer 
har kunskap om de ämnen som undersökningen berör och att det har varit givande 
att få olika synvinklar på frågeställningarna. Vidare anser vi att de personer som 
intervjuats inte medvetet har lämnat felaktig eller oriktig information vilket gör att 
den interna giltigheten ökar.  
 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer utan givna svarsalternativ 
ökar den interna giltigheten då de som intervjuas ”styr” informationen som samlas 
in52. 
 
 

2.6.2 Extern giltighet 
 
Finns det möjlighet att generalisera resultatet?53 Denna fråga uppkommer när den 
externa giltigheten av en undersökning ska bedömas. Tanken med en kvalitativ 
undersökning är inte att generalisera utifrån resultatet. Vårt syfte med uppsatsen är 
inte att kunna dra generella slutsatser utan att fördjupa oss i det problemområde vi 
studerar.54  
 
Intervjupersonerna är inte representativa för en population och för få för att kunna 
beskriva en population. De intervjuade är verksamma inom olika branscher i ett 
litet område vilket kan vara en bidragande faktor till att resultaten av 
undersökningen inte lämpar sig till att dra generella slutsatser ifrån.  
 
 

2.6.3 Tillförlitlighet 
 
Hur ska det vi ser och hör tolkas?55 Det är omöjligt att vara helt objektiv då vi har 
personliga referensramar med vissa föreställningar och uppfattningar. 
 
Att alla deltagare i uppsatsgruppen läser på Lunds Universitet och har valt samma 
ekonomiska inriktning kan vara en bidragande faktor till att information tolkas på 
ett liknande sätt. Olika akademiska bakgrunder kan leda till olika tolkningssätt. Vi 
är medvetna om att kombinationen av tolkningen och våra personliga 

                                                        
51 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 21. 
52 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 142. 
53 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 22. 
54 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför? (2002), s. 266.  
55 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 306. 
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referensramar kommer att påverka insamlingen av empiri och tolkningen av 
denna.  
 
Det finns en risk för att vi påverkar den information som samlats in genom 
intervjuerna. Frågorna vi ställer utgår ifrån våra personliga referensramar och vårt 
sätt att ställa frågor kan påverka den information som samlas in. Vi har försökt att 
minimera felmarginalen på tolkningen av informationen genom att anteckna under 
intervjuns gång och alltid vara två personer närvarande vid de personliga 
intervjuerna. Vi är medvetna om att det kan förekomma feltolkningar av empirin 
som samlats in genom telefonintervjuerna då dessa är utförda av en person som 
antecknat under intervjuns gång. Vi är också medvetna om att det kan förekomma 
feltolkningar vid sammanställningen av informationen och analysen.  
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3. Gällande rätt 
 
 
 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som redogör för de olika regelverkens definitioner 
av mikroföretag och små aktiebolag. Detta görs för att skapa förståelse och 
information om vilka företag vår uppsats handlar om. Sedan redogör vi för 
relevanta lagar och regler som samtliga aktiebolag, oavsett storlek, måste följa. 
 
 
 
Syftet med detta kapitel är att förklara begreppen ”Mikroföretag” och ”Små 
företag”. De olika definitionerna är hämtade ur justitiedepartementets 
promemoria56 samt från EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Vid skrivandet av 
denna uppsats finns det ingen gällande definition i någon svensk lag. 
Justitiedepartementets promemoria handlar enbart om ett förslag om lagändring57 i 
frågan och inte om ett konkret beslut. Det saknas doktrin som berör huvudfrågan 
på detta område. 
 
Med bakgrund av revisorns skyldighet att verka i ett aktiebolag beskriver vi i 
korthet ett aktiebolags regler, plikter och skyldigheter. För att kunna ge en bra 
sammanfattning har vi studerat gällande lagstiftning. De lagar som vi har studerat 
är Aktiebolagslagen (ABL), Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt dess förarbeten. För att lättare kunna tolka ÅRL har vi tagit hjälp av 
Per Thorells kommentar till redovisningsdirektiven, ”EG:s redovisningsrätt”58. 
 
 

3.1 Definition av små aktiebolag 
 
Innebörden av små och medelstora företag definieras i EU-kommissionens 
rekommendation 96/280/EG59 enligt följande:  
 

- Små och medelstora företag sysselsätter högst 250 personer och har en 
årsomsättning lägre än 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på mindre 
än 43 miljoner euro per år. 

- Små företag sysselsätter färre än 50 anställda och har en omsättning eller 
balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.  

- Mikroföretag sysselsätter högst 10 anställda vars omsättning eller 
balansomslutning är högst 2 miljoner euro per år.  

 
                                                        

56 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/45/69/79295785.pdf. 
57 Förslag på ändring av gällande aktiebolagslag (1975:1385). 
58 Thorell, Per, ”Redovisningsrätt” Justus Förlag (1993). 
59http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/sme_definition/consultation2/153_sme_definition_25_6_
2002_pp1_10_sv.pdf. 
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EU-kommissionen skiljer i sin rekommendation på företag beroende på om de är 
fristående, ingår i ett kompanjonskap eller om de är knutna till andra företag. 
Anledningen är att kommissionen vill utesluta företag med större ekonomi för att 
bättre kunna förstå de små och medelstora företagens ekonomiska situation. 
Definitionen är inte tvingande för medlemsstaterna utan är ett statligt stöd60.  
 
Reglerna på redovisnings- och revisionsområdet definieras i fjärde och sjunde 
bolagsdirektivet. Direktiven fastställer skyldigheten att upprätta års- och 
koncernredovisning. Gränsvärden61 i direktiven är följande: 
 

- Små företag är företag som har mindre än 50 anställda och med en årsomsättning 
som understiger 7,3 miljoner euro eller en balansomslutning på mindre än 3,65 
miljoner euro.  

- Medelstora företag har mindre än 250 anställda och har en årsomsättning på 
mindre än 29,2 miljoner euro eller en balansomslutning på mindre än 14,6 
miljoner euro.  
 
Den svenska lagstiftningen innehåller ingen definition av små eller medelstora 
företag. Det enda undantaget som görs i ÅRL är att ett företag med färre än 10 
anställda och en årsomsättning på högst 24 miljoner kronor inte behöver upprätta 
koncernredovisning.62 Reglerna kallas även 10/24-regler.  
 
Justitiedepartementet har i sin promemoria ”Förenklade redovisningsregler, m.m.” 
lämnat förslag till lagändring i den befintliga aktiebolagslagen. Ändringen var 
avsedd att införas i ABL (2005:000) 9 kap 13 § och lyder följande63: 
 
Minst en av bolagsstämman utsedd revisor ska vara auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 
 

1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor. 
a) medelantalet anställda i bolaget har under båda de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 50, 
b)nettovärdet av bolagets tillgångar enligt fastställda balansräkningar har för båda de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
c) nettoomsättningen enligt bolagets fastställda resultaträkningar har för båda de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, 
2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en 
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.  
 

Vidare ska bestämmelserna även gälla för moderbolag i en koncern om följande 
uppfylls. 
 

                                                        
60 96/280/EG. 
61 Värden är de maxvärden som följer av Rådets direktiv 2003/83/EG 13 maj 2003. 
62 ÅRL (1995:1554) 7 kap 3 §. 
63 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/45/69/79295785.pdf. 
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Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern om koncernen 
uppfyller mer än ett av följande villkor:  
 

1. medelantalet anställda i koncernen har under båda de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50, 
2. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt moderbolagets fastställda 
koncernbalansräkningar har för båda de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 
miljoner kronor, 
3. nettoomsättningen enligt moderbolagets fastställda koncernresultaträkningar har för 
båda de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  
Om moderbolaget inte upprättar koncernredovisning, ska prövningen enligt första stycket 2 
och 3 grunda sig på uppgifter från koncernföretagens balans- och resultaträkningar. 
Uppgifterna ska avse förhållanden på moderbolagets balansdag. 

 
Nedanstående tabeller sammanfattar samtliga siffror på ett överskådligare sätt. 
 
 
Tabell 1 Definition av små företag 

  
EU 
rekommendation 

 
EU 
rekommendation 
Mikroföretag 
 

 
Fjärde 
bolagsdirektiv 

 
ÅRL 

Anställda < 50 < 10 < 50 10 
Omsättning < 93 325 000 < 18 665 000 < 68 127 250 < 24 000 000 
Balansomslutning < 93 325 000 < 18 665 000 < 34 063 625 -- 
Alla belopp i SEK, omräknade den 15/12-2005 kl. 11.47, kurs 9,3364. 
 
 

Tabell 2 Förslag definition av små företag till nya regler i ABL  

  
ABL förslag 
 

Anställda < 50 
Omsättning < 233 312 500 
Balansomslutning < 466 625 000 
Alla belopp i SEK, omräknade den 15/12-2005 kl. 11.47, kurs 9,3365 
 
 

3.2 Aktiebolagets generella regler 
 
Ett aktiebolag är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig 
skyldigheter samt föra talan inför domstol.66. Aktieägarna har inget personligt 
ansvar för bolagets skulder. Ansvaret är begränsat till beloppet som betalades för 
aktierna. Syftet med bolagets verksamhet är att bereda aktieägarna vinst. Aktierna 
är fritt överlåtbara.  

                                                        
64 www.forex.se. 
65 www.forex.se. 
66 ABL 2 kap 13 §. 
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Ett aktiebolag har fyra bolagsorgan. Dessa är bolagsstämman, styrelse, 
verkställande direktör (VD) och revisor. Revisorn har endast en kontrollerande 
funktion och är inte på något sätt involverad i beslutsprocessen. Samtidigt som 
revisorn är ett bolagsorgan, är dennes uppdrag tilldelat av bolaget. Det föreligger 
ett avtal mellan bolaget och den enskilde revisorn. Uppdraget innebär att han ska 
tillvarata aktiebolagets och ägarnas intressen. Krister Moberg ifrågasätter i sin bok 
”Bolagsrevisorn” huruvida en revisor i revisionsarbetet har möjligheter att 
tillvarata alla dessa intressen utan att hamna i en intressekonflikt67. Vi kommer i 
nästa avsnitt närmare diskutera denna fråga68. 

Sedan den 1 januari 1995 finns det i Sverige två aktiebolagsformer, publika och 
privata aktiebolag. De privata aktiebolagen får inte vända sig till allmänheten för 
kapitalanskaffning. Värdepapper som har utgivits av privata bolag får inte handlas 
på börsen och företaget får inte heller rikta emissioner av aktier eller konvertibla 
skuldebrev till allmänheten. Dessutom är det skillnad på aktiekapitalets storlek. 
För publika bolag gäller ett minimikapitalkrav på 500 000 kr och för de privata 
bolagen är minimikapitalkravet 100 000 kr. Samtliga aktiebolag måste använda 
ordet ”aktiebolag” eller förkortningen ”AB” i firmanamnet. 
 
Aktiebolag är vår vanligaste associationsform. I Sverige finns det cirka 250 000 
aktiebolag69. Vi har dock inte kunnat hitta någon statistik som närmare 
analyserade dessa aktiebolag. Claes Norberg och Per Thorell uppskattar i sin 
rapport till Svensk Näringsliv att det rör sig om cirka 140 000 - 150 000 
mikroföretag i Sverige det vill säga cirka 80 – 85 %70 av det totala antalet. Enligt 
Krister Moberg beror populariteten av aktiebolagen främst på det begränsade 
ansvaret det vill säga att aktieägarna endast svarar med det insatta kapitalet och 
inget ytterligare71. 
 
Just denna ansvarsfrihet i aktiebolagen var anledningen till införandet av 
revisionsplikten i samtliga aktiebolag. Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), 
beskriver i sin rapport att den största risken med ekonomisk brottslighet föreligger 
i små aktiebolag vilka bildades för att ge ägaren ansvarsfrihet för bolagets 
affärsverksamhet och därmed förbundna skulder. Dessutom ansågs att en effektiv 
och sakkunnig revision var av betydelse för brottsutredningen.72 BRÅ har 
tillsammans med kommerskollegiet, som var den statliga tillsynen för revisorer, 
diskuterat den möjliga ekonomiska brottsligheten i samband med 
aktiebolagsformen. Tillsammans beredde de ett förslag som resulterade i 
lagändringen i 1975 års ABL med krav på revisionsplikt i bolag med ett bundet 
eget kapital på 1 miljon SEK och mer än 200 anställda. Den allmänna 
revisionsplikten för samtliga aktiebolag infördes den 1 januari 1983.   
 
Begreppen i nästa avsnitt som beskriver årsredovisningen och bokföringslagen 
kan uppfattas som irrelevanta för vårt ämne, men denna lilla utflykt i 

                                                        
67 Moberg, Krister ”Bolagsrevisorn” (2003) s. 31. 
68 Avsnitt 4.8 ”De olika intressenterna”. 
69 Enligt SCB:s företagsregister fanns i november 2005 247 272 aktiebolag. 
70 Norberg, Claes, Thorell, Per ”Revisionsplikten i små aktiebolag” (mars 2005) s. 10. 
71 Moberg, Krister ”Bolagsrevisorn” (2003) s. 22. 
72 BRÅ PM 1978:2, ”Revisorns verksamhet” s. 36 och 37. 
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redovisningens begreppsapparat underlättar för att lättare kunna koppla teorin till 
empirin och analysen.  
 
 

3.2.1 Årsredovisningslag 
 
Årsredovisningen består av balans- och resultaträkning, noter och 
förvaltningsberättelse. Publika bolag ska även upprätta en finansieringsanalys. 
Årsredovisningen i aktiebolag ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och 
en verkställande direktör – om det finns någon sådan utsedd. Årsredovisningen 
ska lämnas till revisorn sex veckor före den ordinarie bolagsstämman där den ska 
behandlas73. Senast en månad efter att bolagsstämman fastställts ska 
årsredovisningen offentliggöras enligt BFL 6 kap 2 §. 
 
De allmänna bestämmelserna i årsredovisningen gäller för samtliga aktiebolag 
oavsett storlek. Begreppen har utvecklats för att beskriva företagens redovisning. 
Dessa redovisningsbegrepp och redovisningsprinciper har blivit grundläggande 
för redovisningen och återfinns i ÅRL 2 kap.  
 
Vi vill i korthet beskriva de grundläggande begreppen i ÅRL och peka på 
eventuella komplikationer som kan uppträdda för just småbolagen.  
 
Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed. Under lång tid har god redovisningssed ansetts vara viktigast i 
årsredovisningen74. Vad innebär begreppet egentligen? Propositionen 1975:104, s. 
148 ger följande beskrivning En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt 
representativ krets av bokföringsskyldiga vilken betyder att den refererar till hur 
företaget redovisar sina transaktioner/affärer. Hela lösningen av en affärshändelse 
ställs i fokus.  
 
Stora bolag har egna ekonomiavdelningar med kvalificerad personal som sköter 
företagets ekonomi dagligen. Småföretagen och särskilt mikroföretagen har oftast 
inte de nödvändiga resurser som behövs för att anställa personal som ska sköta 
ekonomiska frågor. Ägaren/ägarna blir därmed tvungna att själv utföra arbetet fast 
de kanske inte är tillräckligt insatta på området och inte heller kan reglerna. 
Företagaren blir tvungen att anlita utomstående hjälp för att kunna hantera 
situationen så att bolaget slutligen kan presentera en rättvisande bild av företagets 
samtliga transaktioner. Balans- och resultaträkning samt noterna ska ge en 
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Begreppet har diskuterats under 
lång tid och redovisarna har ännu inte blivit eniga om vad begreppet står för75. 
Innebörden av begreppet kan framstå som självklart – men så är inte fallet. Det 
pågår många diskussioner om tolkningen. För många ägare av småbolagen är det 
inte lätt att veta vad begreppet egentligen innebär och hur de olika 

                                                        
73 ÅRL 8 kap 1 §. 
74 Nilsson, Stellan ”Redovisningens normer och normbildare” (2002), s.16. 
75 Artsberg, Kristina ”Redovisningsteori –policy och –praxis” (2005), s. 155. 
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transaktionerna, med hänsyn tagen till samtliga principer, ska redovisas på rätt 
sätt.  
 
 

3.2.2 Bokföringslag 
 
Enligt BFL är innehavaren av ett aktiebolag skyldig att löpande bokföra alla 
affärshändelser i kronologisk och systematisk ordning. Varje händelse ska förses 
med en egen verifikation. Aktiebolag är bokslutsföretag det vill säga de måste 
upprätta en balansräkning och avsluta den löpande bokföringen med en 
årsredovisning som ska offentliggöras.  
 
Justitiedepartementets promemoria från den 29 november 2004 ”Förenklade 
redovisningsregler, mm” hänvisar till att bokföringsskyldigheten i vissa fall ställer 
”omotiverat höga krav för vissa andra slag av juridiska personer än ideella 
föreningar”. Enligt denna rapport behöver även bokföringslagen reformeras. 
Departementet går inte närmare in på denna fråga.  
 
 

3.2.3 Aktiebolagslag 
 
Bestämmelse om revisionsplikten infördes för första gången i 1895 års 
Aktiebolagslag (ABL 95). Sedan dess innehåller lagen regler om revision och 
revisorer76. Enligt gällande ABL77 ska samtliga svenska aktiebolag oberoende av 
storlek ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Kravet infördes 1983 efter 
en Promemoria (PM) från BRÅ78. I denna PM hävdade rådet att små aktiebolag 
med litet aktiekapital ofta bildades för att bolagsformen inte betydde någon 
personlig ansvarighet för grundaren. Sedan dess har frågan om revisionsplikten i 
de små aktiebolagen visserligen berörts men inte vidare behandlats av flera 
statliga utredningar. Aktiebolagskommittén hänvisade till 1983 års lagstiftning 
och konstaterade att såväl ägarna som det allmänna krävde en kompetent kontroll 
av bolagen. Kommittén hänvisade till att kontrollen bidrar till att bekämpa den 
ekonomiska brottsligheten.79  
 
 

                                                        
76 Moberg, Krister ”Bolagsrevisorn” (2003) s. 30. 
77 ABL (1975:1385). 
78 BRÅ PM 1978:2, Revisorns verksamhet. 
79 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
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4. Teori 
 
 
 
 
Detta kapitel presenterar de teorier vi har valt att använda oss av för att kunna se 
vårt problem utifrån flera olika synvinklar. Företagens redovisning ska ge en 
rättvisande bild. De olika redovisningsteorierna och lagarna förklarar hur 
redovisningen ska utformas. Revisionen ska se till att teorierna och lagarna 
efterföljs. Kapitlet beskriver även ingående revisionens betydelse och syfte samt 
revisorns betydelse och dennes arbetsuppgifters. I ett avsnitt belyser vi även 
relationen mellan småföretagen och dess intressenter. 
 
 
 

4.1 Teoretisk referensram 
 
Vi har utgått ifrån principal – agentteorin eftersom relationen mellan företagen 
och revisorerna kan ses utifrån denna teori. Relationen kan betraktas som 
problematisk då revisorn i sitt yrkesutförande ska vara opartisk men kan i viss 
grad ändå vara delaktig i småföretagens beslut. Vi har valt att använda oss av 
denna teori då den hjälper oss att förstå den problematiska relationen. 
Genomgången av revisionens roll och syfte samt beskrivningen av revisorns 
arbetsuppgifter ska underlätta analysen av vårt arbete. 
 
Genom tillämpning av intressentteorin vill vi undersöka om bolagets revision har 
ett ansvar gentemot de olika intressenterna. Dessutom vill vi se om intressenternas 
förväntningar på revisorns arbete överensstämmer, eller om det finns något 
förväntningsgap. De olika intressenterna är av stor vikt för företagen. Därför 
ansåg vi det vara naturligt att använda oss av denna teori. 
 
Föregående kapitel tillsammans med detta ska ligga till grund för analysen av vår 
empiri.  
 
 

4.2 Principal - agentteorin 
 
Ett aktiebolag är ett självständigt organ och kan ikläda sig både skyldigheter och 
rättigheter. Det är bolaget som ger uppdraget att granska företagets räkenskaper. 
Uppdraget ges till en kvalificerad revisor. Med hjälp av agentteorin kan vi 
beskriva förhållandet mellan bolaget och revisorn.80  
 

                                                        
80 Nygaard, Claus & Bengtsson, Lars Strategizing – en kontextuell organisationteori (2002), s. 80-81. 
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Principalens, det vill säga bolagets mål är att få sina räkenskaper granskade utav 
agenten, det vill säga revisorn. Relationen kan innebära konflikt. Båda parter 
försöker uppnå största möjliga nytta. Bolagets yttersta mål är att generera vinst. 
Ett framgångsrikt företag har lättare för att konkurrera på marknaden. Detta är en 
anledning till att behovet av att förmedla en rättvis och korrekt bild av företaget är 
stort. Revisorns yttersta anledning till att revidera ett bolag är dennes ekonomiska 
egenintresse. Samtidigt har dock revisorn ett intresse att förmedla en rättvis bild 
till de olika intressenterna.  
 
Agenten utför sitt uppdrag utifrån den information som kan fås i räkenskaperna 
och de olika rapporterna. Agenten besitter kunskap och kompetens samt är enligt 
lag kvalificerad att utföra arbetet. Principalen är beroende av att agenten utför sitt 
uppdrag på ett enligt lag korrekt sätt.  
 
Agenten tar inga risker eftersom kontrollerna är hårda från Revisorsnämnden. I 
värsta fall kan fel resultera i disciplinära åtgärder och i yttersta fall kan det leda till 
att godkännandet eller auktorisationen upphävs. 
 
 

4.3 Revision 
 
Revision betyder återse81, vilket innebär att man blickar tillbaka på året som gått – 
dock kan en revision även vara framåtblickande. En revision är en kontroll som 
utförs av revisorn då han granskar räkenskaperna (räkenskapsrevision) och 
kontrollerar styrelsens och VD:s förvaltning (förvaltningsrevision).82 FAR 
definierar revision enligt följande83 

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

Det handlar om att ge trovärdighet åt presentationen av företagets finansiella 
information. En väl utförd revision underlättar därmed samspelet mellan företag, 
kapitalanskaffning och bidrar i övrigt till ett väl fungerande samhälle och 
näringsliv84. 
 
Kärnan i revisionen är granskningen av räkenskaperna - men revisionen är mer 
omfattande i Sverige än i andra länder. Den svenska revisionen innefattar även 
förvaltnignsrevision vilket är relativt unikt och internationellt sett så existerar 
motsvarighet till denna endast i Finland.85  
 
För att läsaren ska kunna förstå anledningen till den i problemdiskussionen 
beskrivna debatten om slopandet av revisionsplikten i småföretag samt de 

                                                        
81 Balans Nr 1 2004, Visste du? s. 6. 
82 Smiciklas, Martin Associationsrättens grunder – Bolag, föreningar och stiftelser  (1999, 2000), s. 117. 
83 FAR:s Revisionsbok 2002, s.13. 
84 RS – Revisionsstandard i Sverige 2004. 
85 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
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eventuella effekterna därtill, beskriver vi i följande avsnitt de svenska kraven på 
revision. 
 
 

4.4 Revisionens syfte 
 
Syftet framkommer bland annat i ABL 10 kap 3 §86. Revisorn ska granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning i den 
omfattning som god revisionssed kräver. Revisorslagen (RL) 2 § 7 p definierar 
begreppet revisionsverksamhet till att omfatta granskning av förvaltning eller 
ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller 
avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att 
utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren. Dessutom 
omfattas även rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
granskning. 
 
Claes Norberg och Per Thorell har i sin rapport till Svenskt Näringsliv följande 
indelning på revision87: 
 

• lagstadgad revision 
• lagstadgade tilläggsuppdrag 
• avtalsmässiga tilläggsuppdrag till revisionsklient 
• annan granskning 

 
I sin rapport har Claes Norberg och Per Torell inte tagit hänsyn till rådgivning 
vilket också är en indelning av revision. 
 
Med lagstadgad revision menas att det finns flera lagar till exempel 
aktiebolagslagen som kräver en revision. Lagstadgade tilläggsuppdrag betyder att 
flera författningar föreskriver att revisorn ska granska andra handlingar än 
årsredovisningen såsom kontrollbalansräkning. Med avtalsmässiga 
tilläggsuppdrag menas om en rapport eller liknande är avsedd för andra än 
revisionsklienten. Ibland utför en revisor granskning av ideella 
föreningsverksamheter. Detta ingår under begreppet annan granskning. Revisorn 
har rättighet och även skyldighet att ge råd och förbättringsförslag i områdena 
bokföring och redovisning. Begreppet innefattar dock inte fristående rådgivning.88  
 
 

4.5 Revisorns opartiskhet och självständighet 
 
Revisorns oberoende har diskuterats under många år. Revisorn ska utföra sin 
granskning med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Oberoendet är ett krav för att kunna säkerställa bolagets 

                                                        
86 I den nya ABL (2005:551) 9 kap 3 §. 
87 Norberg, Claes, Thorell, Per ”Revisionsplikten i små aktiebolag” (mars 2005) s. 18. 
88 Moberg, Krister ”Bolagsrevisorn” (2003) s. 50. 
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trovärdighet i dess ekonomiska rapporter. Regeringen menar i sitt svar på 
finansinspektionens remis89 att oberoendet är av lika stor vikt oavsett företagets 
storlek. En anledning är att om småföretag skulle undantas kan tilltron till 
revisionen i större företag undangrävas90.  
 
Debatten har utvecklats ytterligare i samband med företagsskandalerna både inom 
Sverige men också i USA och övriga världen. Diskussionen har först och främst 
gällt frågan huruvida det går att förena en fristående rådgivning med den 
lagstadgade rådgivningen av en revisor. Det är den fristående rådgivningen som 
medför svårighet att uppträda oberoende. Förutom att revisorn kan bli ekonomiskt 
beroende av uppdragsgivaren minskar tillförlitligheten i revisorns arbete. 
 
Revisionen har ansetts vara en nödvändighet för att kunna garantera 
tillförlitligheten i den ekonomiska informationen som bolaget lämnar. I debatten 
om slopandet av revisionsplikten diskuteras denna fråga vid ett flertal tillfällen. 
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, berörde detta ämne i en debattartikel i 
tidningen Balans ”Revisorns blotta närvaro förhindrar många tokigheter – så är 
det!”91 Han menar att revisorns granskning av ett aktiebolags räkenskaper 
förhindrar både medvetna och omedvetna fel. Dagens regler på redovisnings- och 
skatteområdet samt regler om likvidationsplikt och obestånd är komplicerade och 
utbildning och kompetens krävs för att kunna framställa olika affärstransaktioner 
och händelser på ett riktigt sätt. Han poängterar att samtliga företagare ska kunna 
konkurrera med samma villkor. Företag som missköter sin ekonomiska 
framställning har en viss fördel gentemot de övriga bolagen. Dessutom är revisorn 
för många småföretag den enda kunniga personen på de nämnda områdena.  
 
Regeringen ansåg dock att det kan finnas vissa förutsättningar att tillåta den 
fristående rådgivningen. För de mindre och medelstora bolagen kan intresset av 
att anlita en revisor vara stort när det gäller den fristående rådgivningen. Denna 
rådgivning kan förbättra revisorns kännedom om företaget och ge revisorn större 
möjlighet att identifiera eventuella problem. Dessutom kan intressenterna i det 
lilla bolaget ha intresse av kompetent rådgivning i företaget.92 
 
En revisor åligger tystnadsplikt vilket innebär att han inte får sprida information 
varken till nytta för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan.  
 
 

                                                        
89 Prop. 2000/2001:146 s. 65. 
90 Prop. 2000/2001:146 s. 65. 
91 Brännström, Dan ”Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!” (2005) s. 36. 
92 Prop. 2000/2001:146 s. 52. 



 35

4.6 Vad ska granskas? 
 
Enligt revisionslag (RNL) 5 § ska följande granskas: 
 

• företagets årsredovisning  
• företagets bokföring 
• företagsledningens förvaltning 
• koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden vid koncern 

 
Dessutom ska revisorn granska 
 

• bolagets skatter och vissa avgifter 
 
Bestämmelserna i ABL 10 kap 3 §93 beskriver samma områden. Vad som ingår i 
de olika områdena har vi redan beskrivit i tidigare avsnitt om aktiebolagets 
generella regler94. För räkenskapsrevisionen finns det regler att rätta sig efter, till 
exempel redovisningsregler och skatteregler. Granskningen av räkenskaper ska 
ske så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. RN har ett stort 
ansvar när det gäller innebörden i begreppet god revisionssed. Revisorn kan 
anpassa sin granskning på teori och praxis.  
 
Förvaltningsrevisionens omfattning är inte närmare förklarat i lagen. 
Förvaltningsrevisionen finns enbart i Sverige och Finland. Publicerade 
rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor av FAR och FAR:s 
revisionskommitté beskriver granskningens innebörd och omfattning specifikt för 
de svenska förhållandena. Sedan den 1 januari 2004 gäller Revisionsstandards 
(RS) i Sverige. Den intresserade läsaren hänvisar vi till ”RS i Sverige” för djupare 
och mera ingående studier av dessa standarder. 
 
 

4.6.1 Revisionsberättelse 
 
Efter att revisorn har granskat räkenskaperna ska han avge en revisionsberättelse 
enligt ABL 10 kap 5 § 1 st. och lämna den senast tre veckor före den ordinarie 
bolagsstämman till bolagets styrelse. I ABL 10 kap 27-32 §§ framgår vad som ska 
ingå i en revisionsberättelse:  
 

• Uppgift om årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag om 
årsredovisning. 

• Behandla frågan om huruvida bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och 
resultaträkningen i årsredovisningen.  

• Revisorn ska yttra sig om framlagda förslag om hur bolagets vinst eller förlust 
ska disponeras.  

                                                        
93 ABL (1975:1385); ändras i den nya ABL (2005:551) som gäller from 1/1-2006 till 9 kap 3 §. 
94 Avsnitt 3.2. 
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• Särskilda uttalanden om ifall styrelse och VD upprättat förteckning enligt ABL 
12 kap 9 § över vissa lån och säkerheter om det förekommer sådana.  

• Revisorn ska lämna uttalande om ifall styrelseledamöterna och VD bör beviljas 
ansvarsfrihet gentemot bolaget för föregående räkenskapsår.  

• Revisorn ska anmärka på om han funnit att någon styrelseledamot eller VD gjort 
sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller handlat 
på annat sätt som strider mot ABL. 

• Revisorn ska anmärka på om han funnit att bolaget inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483) eller lagen om punktskatter 
och prisregleringsavgifter (1984:151).95 

Samtliga regler gäller alla aktiebolag oavsett storlek och omsättning.  
 
 

4.7 Sambanden mellan intern och extern kontroll 
 
Aktiebolagslagen skiljer mellan intern och extern revision. Den interna revisionen 
är en del av aktiebolagets förvaltande organisation och inget bolagsorgan. Det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen ligger således på företagsledningen. 
FAR beskriver den interna revisionen enligt följande96 
 

Med ”internrevision” menas en utvärderande verksamhet som inrättats som en intern 
servicefunktion inom ett företag. I dess uppgifter ingår bland annat att gå igenom, 
utvärdera och övervaka att redovisningssystem och system för intern kontroll är 
ändamålsenliga och effektiva.  

 
Det är enbart den externa revisorn som har ansvaret för revisionsberättelsen. 
Arbetet som en internrevisor utför kan emellertid i vissa fall vara till nytta för den 
externa revisorn. 
 
 

4.8 De olika intressenterna 
 
Ett aktiebolag har många olika intressenter. Vi nämnde att det yttersta ansvaret för 
en revisor är att tillvarata aktiebolagets och aktieägarnas intressen.  
 
Utifrån intressentteorin kan följande tre frågor besvaras.  
 
1. Vilka är bolagets och revisionens intressenter? 
Det finns både externa och interna intressenter i ett aktiebolag. Till interna 
intressenter räknas bolagets ledning och anställda och till externa intressenter 
räknas kreditgivare, leverantörer eller andra kontraktsparter och naturligtvis 
allmänheten.  
 

                                                        
95 Rodhe, Knut Aktiebolagsrätt (2004) s. 207-208. 
96 FAR:s samlingsvolym 2004, del II, RS 610 ”Bevakande av det arbete som utförts av företagets 
internrevision”. 
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2. Vilka typer av krav ställer intressenterna på bolaget och dess revision? 
Olika intressenter har olika viljor och det är inte förvånande att problem eller 
intressekonflikter uppkommer mellan olika parter. Förväntningar på revisorns 
arbete är olika och därmed kan det uppstå förväntningsgap. FAR:s revisionsbok 
2004 visar i en figur på ett överskådligt sätt när förväntningarna på revisorn inte 
motsvaras av vad revisorn faktiskt gör. 
 
 

 
Figur 1 Förväntningsgap mellan olika intressenter, FAR:s revisionsbok 200497. 

 
 
3. Vilket ansvar har bolagets revision gentemot intressenterna? 
Revisionens uppgift är att tillgodose samtliga intressenters behov enligt de i 
aktiebolagslagen föreskrivna bestämmelserna. På grund av bolagets egen identitet 
och det begränsade ansvaret för aktieägarna är det av stor vikt att bolagets resultat 
och den ekonomiska ställningen redovisas på ett korrekt sätt. Det är styrelsen och 
VD:n som har ansvaret för denna information. Borgenärer, till exempel 
kreditinstitut, aktieägare, leverantörer samt övriga intressenter måste kunna lita på 
den ekonomiska informationen som bolaget lämnar. Revision bidrar till att 
näringsliv och samhälle fungerar väl.  
 
En revision i Sverige utförs inte bara för ägarnas räkning utan även för samhället, 
de anställda och övriga borgenärer.98 Revisionen ger trovärdighet åt företagets 
finansiella situation.99 Gentemot ägarna är syftet med revisionen att öka tilltron till 
den information som ges i årsredovisningen.100  
 

                                                        
97 FAR:s revisionsbok 2004, ”Ett förväntningsgap uppstår lätt när förväntningarna på revisorn inte 
motsvaras av vad revisorn faktiskt gör.” s. 111. 
98 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
99 FAR:s Revisionsbok 2004 s. 14. 
100 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
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 38

I mindre enmansföretag har ägaren ofta full insyn i verksamheten, medan ägare i 
större företag ofta inte ingår i ledningen och behöver den information som de 
tilldelas av företagsledningen. Eftersom ägarna fattar beslut grundade på denna 
information är innehållet viktigt och revisorns bedömning kan vara direkt 
avgörande för besluten.101 
 
Banker och övriga kreditgivare behöver kunna bedöma om ett företag har 
möjlighet att betala tillbaka sina lån och är beroende av att de uppgifter som de får 
om företaget är korrekta. En revisors opartiska granskning ses i detta sammanhang 
som en större säkerhet.102 
 
För leverantörer är en trovärdig ekonomisk information viktig för att de ska våga 
leverera varor och ge kunden kredit. Kunderna vill på motsvarande sätt ha denna 
information för att veta att företaget kan sköta de leveranser som förväntas. 
Företagets anställda är intresserade av korrekt information om företaget på ett 
annorlunda sätt då de är personligt beroende av företaget.103  
 
Bolagsledningen har hjälp av revisionen genom att den bidrar till att undvika 
bedrägerier och tillför trovärdighet till den externa informationen104. I små företag 
är det mycket viktigt att revisorn får lära känna hela verksamheten för att kunna 
vara säker på att företagsledaren tar del i redovisning, medelsförvaltning och 
kontroller. I de små företagen går det sällan att ha ett internt kontrollsystem med 
arbets- och ansvarsfördelning, men däremot är det möjligt att ha kontroller i 
redovisningssystemet som kan förhindra att fel görs av misstag.105 
 
Skatteverkets intresse ligger i att veta att företagens bokföring är i god ordning. 
Inga offentliga utredningar har gjorts huruvida det föreligger skillnader i 
skattekontrollen mellan reviderade respektive oreviderade räkenskaper. Det 
väsentliga för Skatteverket bör vara att deklarationer och redovisning inte 
innehåller några fel. Eftersom kostnaderna för revision ligger hos företagen så är 
det samhället som är den intressent som vinner mest på revisionsplikt, även om 
det enligt Thorells och Norbergs rapport är osäkert vilka fördelarna är.106 
 
 
 
 

                                                        
101 FAR:s Revisionsbok 2004 s. 15. 
102 FAR:s Revisionsbok 2004 s. 15. 
103 FAR:s Revisionsbok 2004 s. 15. 
104 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
105 FAR:s revisionsbok 2004 s.48. 
106 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf. 
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Figur 2 Företagets olika intressenter har nytta av revisionen, FAR:s revisionsbok 2004107. 

 
 

4.9 Tidigare åsikter om revision 
 
Att åsikterna går isär vad det gäller revisionens betydelse beror inte enbart på 
diskussionerna om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Historiskt sett så 
har också åsikterna varit många. 1980 gav FAR, dåvarande Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, i samarbete med Svenska Civilekonomföreningen ut 
boken “Revisorns roll i framtiden”.108 I denna bok redogörs för resultatet av en 
enkät som gjordes hösten 1979 om revisorns roll. Enkäten besvarades av drygt 
1000 företagsledare och ekonomiansvariga. Boken har många år på nacken men 
kan ändå vara intressant eftersom den skildrar det faktum att åsikterna om 
revisionen har varit olika även tidigare.  
 
När Per Lindblad, som då var vice VD och regionbankschef på Handelsbanken, 
fick frågan om hur viktig revisionsberättelsen var i samband med bankernas 
kreditbedömning, svarade han att revisionsberättelsen var alltför stereotyp och 
intetsägande och att han gärna skulle se att den utvidgades, varierades och 
individualiserades.109 
 
Per-Ivan Lundberg, dåvarande chef för Ackordcentralen i Göteborg, ansåg att i de 
små och medelstora företag som hade en kvalificerad revisor var det bättre 
ordning på räkenskaperna.110  
 
I enkäten om revisorns roll, som riktade sig till företagsledare och 
ekonomiansvariga, svarade hela två tredjedelar att de bara delvis eller inte alls 
litade på den rena revisionsberättelsen. Bertil Edlund, FAR:s dåvarande 

                                                        
107 FAR:s revisionsbok 2004 ”Många olika intressenter i ett företag har nytta av revisionen.” s. 17. 
108 FAR, Svenska Civilekonomföreningen ”Revisorns roll i framtiden” (1980). 
109 FAR, Svenska Civilekonomföreningen ”Revisorns roll i framtiden” (1980) s.30-31. 
110 FAR, Svenska Civilekonomföreningen ”Revisorns roll i framtiden” (1980) s.33. 
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ordförande, blev först ledsen när resultatet redovisades men insåg sedan att frågan 
kunde tolkas på olika sätt och att det var självklart att det fanns osäkerhetsfaktorer 
i redovisningen såsom svårigheter att fastställa värden, vilket gör att revisionen 
inte är en försäkring mot alla felaktigheter, och att detta kunde vara anledningen 
till att så många såg revisionen som bara delvis pålitlig.111   
 
 

                                                        
111 FAR, Svenska Civilekonomföreningen ”Revisorns roll i framtiden” (1980) s. 49. 
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5. Empiri 
 
 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de uppfattningar och åsikter som 
framkommit av intervjuerna som gjorts med 10 representanter från företag inom 
olika branscher och 3 revisorer från revisionsbyråer av varierande storlek. Det 
empiriska materialet är sammanställt med de respektive intervjuguiderna som 
underlag.  
 
 
 

5.1 Företag 
 
Nedan presenterar vi vårt insamlade empiriska material från våra 
företagsrepresentanter. 
 
 

5.1.1 Affärsbokföring AB 
 
Intervjun gjordes med Lars Eltén, ägare på Affärsbokföring AB, Helsingborg. 
Företaget har tre anställda och en omsättning på cirka 1,8 miljoner kronor. 
Redovisningen sköts inom företaget och Lars har kontroll över företagets 
likviditet.  
 
Lars tycker inte att behovet av ett bollplank utanför företaget är så stort eftersom 
han arbetar inom redovisningsbranschen. Han anser dock att det ibland kan 
behövas. Samtal med personer inom företaget kan vara lika givande som att 
samtala med människor i professionella nätverk, tycker han. Han berättar att 
företaget inte fokuserar så mycket på ekonomistyrningen eftersom flera kunder 
ändå inte kan tas emot. De arbetar ”bara” på som vanligt. Det finns någon typ av 
belöningssystem i företaget. Lars tycker att revisionen är en del utav 
ekonomistyrningen. Trots detta tror han inte att ekonomistyrningen tillsammans 
med en revisor är faktorer som kan ge företaget större möjlighet att expandera. 
Lars tror att revisorer kan föra in större kompetens i företaget. För tillfället saknas 
dock kompetensen för en eventuell expansion. Revisionskostnaden är på cirka 
11 000 kronor. Lars tycker inte att professionella konsulter är för dyra i 
förhållande till vad de tillför företaget. De tjänster som han förknippar med 
revision är upptäckandet av eventuella fel och hjälp med ekonomistyrningen. Lars 
förväntar sig mycket utav tjänsterna.  
 
Lars visste inte att det bara var Sverige och Malta inom EU som har kvar 
revisionsplikten men han har hört talas om att den eventuellt ska avskaffas. Lars 
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tycker att det finns en logisk anledning att behålla revisionsplikten Han anser att 
om bokföringen sköts internt är det ingen som kollar om den är rätt eller fel. Detta 
kan vidare leda till att företag förlorar pengar för att de till exempel inte vet att de 
har rätt att göra vissa avdrag. Lars menar att 90 procent av de små aktiebolagen 
behöver hjälp av redovisare och revisorer. Vidare menar han att om 
revisionsplikten slopas så kommer han att få mycket att göra då han bara har en 
kostnad som motsvarar ungefär 60 procent av revisorernas kostnad. Lars tänker 
inte slopa revisorn även om lagen om revisionsplikt ändras. Han anser att 
sannolikheten för skattetillägg minskar om han har kvar revisorn då denna 
förhoppningsvis upptäcker eventuella fel i skattedeklarationen. 
 
 

5.1.2 Best Western Hotel Duxiana 
 
Intervjun gjordes med Johan Knutsson, hotellchef på Best Western Hotel 
Duxiana, Helsingborg. Hotellet har tio heltidsanställda. Tillfällig personal 
tillkallas vid till exempel konferenser. Företaget har en omsättning på cirka 7,5 
miljoner kronor. Redovisningen sköts externt. Bokföring sker en gång per månad 
och Johan har kontroll över företagets likviditet. 
 
Johan menar att han själv kan mycket om finansiering men känner ett stort behov 
av att ”bolla” frågor med utomstående om skatt och redovisning. Vid eventuella 
frågor kontaktar Lars gärna en expert i sitt externa nätverk när han inte kan få 
hjälp internt. Redovisningen i företaget sköts externt. Johan sköter ekonomin och 
har kontroll över inkommande fakturor, kvitton, reskontra, bokningskvitton. Det 
enda som attesteras av någon annan är fakturorna. Efter den månatliga 
avstämningen skickas materialet till redovisningsbyrån. Redovisningsbyrån 
skickar tillbaka en färdig bokföring samt redovisningen som därefter kontrolleras. 
Johan fokuserar mest på företagets strategi. Företaget är relativt nytt (drygt ett år) 
och därmed anser han att försäljningen är det viktigaste i denna fas. Företaget kan 
inte existera utan kunder.  
 
Johan berättar att de hanterar lednings- och personalfrågor utifrån den strategi som 
de har lagt upp. Företaget har en organisationsstruktur som är uppbyggd på så sätt 
att det är två personer som äger och driver företaget. I nästa led finns det en 
receptionistansvarig och en städansvarig som rapporterar direkt till Johan. 
 
Johan tycker att revisionen är en del av ekonomistyrningen och att det är en bra 
kontroll för att stämma av så att alla har gjort rätt. Johan tror inte att en bättre 
ekonomistyrning och hjälp av en revisor är faktorer som skulle ge företaget ökad 
möjlighet att expandera. Han menar att expansion beror på om företaget har väl 
fungerande administrativa processer.  
 
Företaget har en revisionskostnad på cirka 80 000 kronor. Tjänster som Johan 
förknippar med revision är avstämning av reskontra, genomgång av 
skattesituation, tips och konsultation. Han tycker att professionella konsulter är för 
dyra i förhållande till vad de tillför företaget. Samtidigt tycker han ändå att 



 43

revisionen har tillfört företaget mycket vid förvärvet av ett annat bolag. Företaget 
äger fastigheter och vill att alla transaktioner ska bli rätt. Johan anser vidare att 
företaget i framtiden inte skulle efterfråga revision då han anser att kostnaden är 
för hög i förhållande till vad det skulle tillföra företaget.  
 
Johan visste inte att det bara var Sverige och Malta inom EU som hade kvar 
revisionsplikten men han visste att det bara var ett fåtal länder. Han har mottagit 
information per brev om att det pågår diskussioner om att slopa revisionsplikten. 
Johan tycker att den logiska anledningen till att ha kvar revisionsplikten är att alla 
ska upprätta en årsredovisning och att någon extern ska granska den. Han tycker 
inte att det spelar så stor roll om det är en revisor som granskar eller om det till 
exempel skulle vara Skattemyndigheten. Om plikten inte skulle finnas så anser 
Johan att det finns många entreprenörer som inte skulle klara sig.  
 
Vidare menar Johan att om revisionsplikten slopas så skulle företaget inte anlita 
en revisor men de skulle fortfarande anlita någon för att sköta redovisningen. De 
tjänster som företaget skulle efterfråga är löpande bokföring, ifyllande av 
skattedeklarationer och upprättande av bokslut. 
 
Johan tror inte att företagets relation till intressenterna skulle påverkas om 
revisionsplikten slopades.  
 
 

5.1.3 Decido AB 
 
Intervjun gjordes med Eva Renco, ekonomiansvarig på Decido AB, Helsingborg. 
Företaget har cirka 17 anställda och en omsättning på cirka 11 miljoner kronor. 
Eva arbetar två dagar i veckan på Decido AB. Hon bokför inbetalningar 
omgående men andra betalningar bokförs en gång per månad. Eva har kontroll 
över företagets likviditet. Redovisningen sköts internt.  
 
Eva anser att hon har ett stort behov av att ha ett bollplank utanför företaget. Hon 
sköter ekonomin ensam och då är det bra att ha någon att kunna diskutera olika 
frågor med. Eva anser att det kan tillföra lika mycket att samtala med någon inom 
företaget som med någon utomstående professionell konsult. När det rör sig om 
till exempel skattetekniska frågor så vänder hon sig dock till sin revisor. 
 
Eva berättar att företaget ägs utav 11 delägare. Företaget har en VD och en aktiv 
styrelse som leder företaget med en klar strategi. Eva anser att det finns en klar 
styrning från VD:n om vad och hur saker ska göras. Datasystemet ska vara ett 
hjälpmedel i hennes arbete. Eva tycker att revision är en fristående kontroll. 
Revisionskostnaden uppgår till cirka 30-35 000 kronor. Den tjänst som Eva anser 
hör till revisionen är avstämning av bokföring. 
 
Eva anser att det är dyrt med professionella konsulter (revisorer). Hon tror att 
revisionstvånget sätter priset för både revisorer och andra konsulter. Skillnaden på 
kostnaden för att anlita de olika konsulterna är ringa. Om revisionsplikten slopas 
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är risken övervägande att företaget inte kommer att anlita en revisor. Dessutom 
anser hon att företaget redan kontrolleras av andra myndigheter. 
 
Eva hade ingen kännedom om att det bara var Sverige och Malta inom EU som 
har kvar lagen om revisionsplikt och visste inte heller att revisionsplikten 
möjligen ska slopas. Tjänster som företaget kommer att efterfråga är 
skatteplanering och bolagsplanering till exempel vid samgående eller uppköp. 
Eva anser att kreditgivare kan ”lita” på ett företag som har en revision. 
 
 

5.1.4 El-X i Malmö AB 
 
Intervjun gjordes med Lars Lindström, delägare på El-X i Malmö AB, Malmö. 
Företaget har nio anställda och en omsättning på åtta miljoner kronor. 
Redovisningen sköts av intern personal på företaget. Bokföringen sker en gång i 
månaden. Lars har kontroll över företagets likviditet. 
 
Lars känner att han ibland kan vara i behov av ett bollplank utanför företaget för 
ekonomiska frågor och råd. Han anser att det absolut kan tillföra lika mycket att 
samtala med människor i professionella nätverk som att samtala med personer 
internt i företaget. Företagets ekonomistyrning består av delbokslut och 
ekonomiska rapporter.  
 
Lars anser att revisionen är en fristående kontroll och inte en del av 
ekonomistyrningen. Han tror att hjälp av en revisor och en bättre ekonomistyrning 
kan ge företaget större möjlighet att expandera. Han förknippar kontrollen av 
räkenskaperna med revisionen. Revisionskostnaden uppgår till cirka 20-30 000 
kronor. En kostnad som är för hög i förhållande till vad revisorn tillför företaget. 
Revisorn anlitas enbart för att det är obligatoriskt. 
 
Lars känner inte till att det bara är Sverige och Malta inom EU som har 
revisionsplikten kvar. Kontrollen och granskningen av räkenskaperna av någon 
utomstående kan ge en trygghetskänsla. Vid ett eventuellt slopande kommer högre 
krav ställas på den interna personalen. Han tror att det kommer att innebära en 
högre arbetsbelastning samt en kompetenshöjning för den interna personalen. 
Ytterligare påverkan av företaget eller dess intressenter kan Lars inte tänka sig. 
Tjänster som företaget skulle efterfråga är granskning av årsredovisning och en 
dialog med professionella ekonomer vid vissa tillfällen. 
 
 

5.1.5 Flaggfabriken Kronan 
 
Intervjun gjordes med Eva Renco, ekonomiansvarig på Flaggfabriken Kronan, 
Helsingborg. Företaget har 10 anställda och en omsättning på cirka 16 miljoner 
kronor. Eva arbetar tre dagar i veckan. Hon sköter in- och utbetalningar samt 
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registrering av leverantörsfakturor. Övrig fakturering sker dagligen. Redovisning 
sköts internt. Eva anser att hon har kontroll över företagets likviditet. 
 
Eva känner ett stort behov av att ha ett bollplank utanför företaget som hon kan 
diskutera till exempel nyheter och ändring av rutiner med. Vid eventuella ärenden 
som är förknippade med myndigheter anser Eva att det är bäst att vända sig till sin 
revisor. 
 
Eva berättar att organisationsstrukturen på företaget är platt. Företaget styrs av en 
VD. Företagets säljare rapporterar direkt till VD:n. Eva själv agerar som VD:ns 
högra hand. Hon ställer höga krav på företagets ekonomisystem som ska kunna 
omvandla ingående data till de efterfrågade rapporterna. Finns det ekonomiskt 
utrymme delar företaget ut pengar till sina anställda.  
 
Eva anser att revisionen är en fristående kontroll. Revisionskostnaden ligger på 
cirka 30-35 000 kronor. Den tjänst som Eva förknippar med revision är att 
bokföringen ska kontrolleras. 
 
Eva hade inget kännedom om att Sverige och Malta var de enda länder som har 
kvar revisionsplikten inom EU och hon har inte heller hört talas om diskussionen 
om ett eventuellt slopande. Hon tror att en anledning till att Sverige vill ha kvar 
revisionsplikten är för att de olika myndigheterna vill ha kontroll över och styra 
företagen.  
 
Tjänster som eventuellt skulle efterfrågas är skatteplanering samt hjälp och 
rådgivning av skatteexperter. Företaget skulle även efterfråga rådgivning och 
hjälp med bolagsplanering vid till exempel samgående och/eller uppköp. 
 
 

5.1.6 Fönstergården Idealfönster AB 
 
Intervjun gjordes med Peter Nilsson, VD och ekonomiansvarig på Fönstergården 
Idealfönster AB, Västra Vemmenhög. Företaget har tre heltidsanställda och en 
deltidsanställd. Företaget har en omsättning på cirka sju miljoner kronor.  
 
Företagets ekonomi sköts av en deltidsanställd som arbetar cirka 15 timmar i 
veckan. Denna person har många års erfarenhet inom ekonomi och kompetens att 
sköta bokföring och redovisning samt även förbereda boksluten. Personen 
presenterar även åtgärder när företagets siffror inte är tillfredsställande. Med 
anledning av detta och det faktum att Peter har fullt förtroende för den anställda 
och dennes agerande har han inte personligen full kontroll över företagets 
likviditet.  
 
Han personligen har inget stort behov av ett bollplank för ekonomiska frågor 
utanför företaget men han är medveten om att hans anställda har kontinuerlig 
kontakt med en redovisningskonsult för att diskutera eventuella 
redovisningstekniska frågor eller skattefrågor. Han menar ytterligare att behovet 
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av en extern hjälp kan öka om kompetensen inom företaget är låg. Det kan vara 
lättare att prata med personer inom företaget då utomstående kan ha svårt att sätta 
sig in i företagets rutiner och dess situation. Å andra sidan kan utomstående 
personer komma med nya idéer. 
 
Peter anser att revision är en fristående kontroll och inte en del av 
ekonomistyrningen. Han tycker att en revisor i vissa fall kan ge större möjlighet 
för företaget att expandera verksamheten eftersom revisorer ser annorlunda på 
företagets siffror och utveckling. Tjänster han förknippar med revision är kontroll 
av företagets räkenskaper. Företagets revisionskostnad är cirka 10 000 kronor. 
Peter tycker att de professionella konsulterna är för dyra i förhållande till vad de 
tillför företaget.  
 
Peter känner inte till att det bara är Sverige och Malta som har kvar 
revisionsplikten för små aktiebolag inom EU. Han välkomnar ett eventuellt 
avskaffande och poängterar att han inte tror att den ekonomiska brottsligheten har 
något samband med om företaget reviderar eller inte. Han är övertygat om att de 
som har brott i baktanken har det oavsett om revision finns eller inte.  
 
Peters företag kommer inte känna av några förändringar i fall revisionsplikten 
slopas. Möjligtvis kommer intressenterna efterfråga en årsredovisning för att 
kunna få så mycket säkerhet som möjligt. Vid ett eventuellt slopande skulle 
företaget efterfråga hjälp med skattefrågor, rådgivning vid större investeringar 
eller förändringar samt placeringsfrågor. 
 
 

5.1.7 Laserstans Tec Pro AB 
 
Intervjun gjordes med Ewa Bergkvist, ekonomiansvarig på Laserstans Tec Pro 
AB, Svedala. Företaget har 35 anställda och en omsättning på cirka 57 miljoner 
kronor. Ewa är heltidsanställd och sköter redovisningen. En assistent bokför 
dagligen. Kassaflödesanalysen ger Ewa en bra kontroll över företagets likviditet.  
 
Vid ekonomiska frågor kan samtal med intern personal ge lika mycket som samtal 
med människor i professionella nätverk. Eventuella investeringar diskuterar hon 
gärna med utomstående konsulter. Företagets ekonomistyrning består av årligt 
budgetarbete och upprättande av en kassaflödesanalys. Hon anser att revision är 
en fristående kontroll och tycker inte att den bidrar till större möjlighet att 
expandera verksamheten. Hon anser att företaget tar sådana beslut själva.  
 
Tjänster som Ewa förknippar med revision är granskning och viss typ av 
rådgivning. Företagets revisionskostnad uppgår till cirka 50 000 kronor. Hon 
anser att professionella konsulter är för dyra i förhållande till vad de tillför 
företaget. Hon tror att små företag förmodligen har ett större behov av att anlita 
professionell hjälp då kompetensen saknas. Laserstans Tec Pro AB anlitar en 
revisor både för att det är obligatoriskt men även för att en revisor oberoende 
granskar och kontrollerar redovisningen. 
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Ewa har kännedom om att det enbart är Sverige och Malta inom EU som har kvar 
revisionsplikten. Hon känner även till diskussionerna kring ett eventuellt 
avskaffande. Hon tycker inte att revisionsplikten behövs eftersom hon anser att 
det finns andra myndigheter, till exempel Skatteverket, som gör liknande 
kontroller. 
  
Ewa tror inte att ett eventuellt slopande av revisionsplikten kommer att påverka 
företaget. Vilka tjänster som kommer att efterfrågas om revisionsplikten slopas 
har Ewa inte funderat på men hon tror att företaget kan behöva hjälp vid till 
exempel investeringsfrågor.  
 
 

5.1.8 Texa Design AB 
 
Intervjun gjordes med Jörgen Fick, marknadschef och delägare på Texa Design 
AB, Helsingborg. Företaget har 14 anställda och anlitar fem utomstående agenter 
för produktförsäljningen. Företaget har en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. 
Jörgen tycker att han har kontroll över företagets likviditet. En anställd sköter 
företagets redovisning och bokföring dagligen. Vid upprättandet av 
årsredovisningen tar företaget hjälp av en extern redovisningskonsult. 
 
Jörgen känner ett stort behov av och anser att det är väldigt viktigt med ett 
bollplank utanför företaget vid ekonomiska frågor. Trots detta tycker han att 
interna samtal om ekonomiska problem kan tillföra lika mycket.  
 
Företagets organisation har en VD i spetsen. Därefter följer de olika cheferna. 
Ekonomifrågor rapporteras uppåt i hierarkin. Om månadsbudgeten uppnås och det 
inte uppstår för mycket felrapporteringar delar företaget ut en bonus på cirka två 
till tre procent av månadsomsättningen. 
 
Jörgen tycker att revisionen är en fristående kontroll som inte kan bidra till en 
expansion av företaget. Företagets kostnad är cirka 100 000 kronor. Trots 
kostnaden tycker han inte att professionella konsulter är för dyra i förhållande till 
vad de tillför företaget. Han anser att en bra revisor kan hjälpa företaget i olika 
frågor. De tjänster som Jörgen förknippar med revision är kontrollbalans- och 
årsredovisning. Företaget anlitar inte en revisor bara för att det är obligatoriskt och 
tror på en fortsatt revision även vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. 
Jörgen anser att revisorerna ”utgör” en ”värdemätning” på hur företaget mår.  
 
Jörgen visste inte att det bara var Sverige och Malta inom EU som har kvar 
revisionsplikten men han har hört talas om ett eventuellt slopande. Jörgen tycker 
att lagen ska finnas kvar. Ett slopande kan leda till att kontrollen försvinner och 
detta kan resultera i mer brottslighet, anser han. 
 
Jörgen tror inte att ett slopande kommer att påverka företaget och inte heller 
intressenterna och deras relation till företaget. Han tror att företaget kommer att 
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välja att fortsätta revidera eftersom det bidrar till företagets styrning. Vidare anser 
han att det ekonomiska ansvaret ”förmedlas” till ägarna.  
 
Tjänster som eventuellt skulle efterfrågas är rådgivning och hjälp med placerings- 
och skattefrågor, förvaltning av eventuella vinster (fonder) och att strategiskt 
placera och förvalta kapital. 
 
 

5.1.9 VEM Nordisk Electra 
 
Intervjun gjordes med Berne Jönsson, VD på VEM Nordisk Electra, Malmö. 
Företaget har tio anställda och en omsättning på 38 miljoner kronor. Redovisning 
och bokföring sköts av en ekonomiassistent på företaget som bokför dagligen. 
Berne har kontroll över företagets likviditet och erhåller likviditetsprognoser en 
gång i veckan. Han godkänner leverantörsbetalningar två gånger per vecka. 
 
Berne tycker inte att han vid ekonomiska frågor har något behov av ett bollplank 
utanför företaget då han själv är civilekonom och har arbetat men 
ekonomistyrning och controlling i 25 år. Han anser att samtal med personer i 
professionella nätverk kan vara minst lika givande som samtal med intern 
personal eftersom ingen påverkan finns. 
 
Företaget följer varje månad upp försäljningsintäkter per säljkanal, kostnader mot 
budget samt resultat mot budget Dessutom sker en daglig uppföljning av 
orderingång och fakturering. Berne menar att företagets möjliga expansion inte 
har något med ekonomistyrningen att göra utan att det är marknadens 
förutsättningar och betingelser som avgör expansionsmöjligheten. Med revision 
förknippar han räkenskapsgranskning med alla delar av kontrollsystem och 
säkerhet i rutiner, rådgivning till ledning, upprättande av årsbokslut, upprättande 
av årsredovisning och bedömning av företagets framtida överlevnad.  
 
Företaget har en kostnad för revision som uppgår till cirka 65 000 kronor. Han 
anser att kostnaden är kontrollerbar men att priset är för dyrt i de fall där företagen 
inte utnyttjar den specialkompetensen som en revisor kan bidra med. 
 
Berne använder revisorn som ett bollplank i specifika ekonomiska frågor och även 
för att det är obligatoriskt. Han har aldrig funderat över om han hade anlitat en 
revisor om det vore frivilligt. Berne känner inte till att det bara är Sverige och 
Malta som har kvar revisionsplikten inom EU och inte heller att det pågår 
diskussioner om ett eventuellt slopande. Han anser att revisionen utgör en 
kvalitetsstämpel för de olika intressenterna och att den därmed ska finnas kvar. 
Revisorn ser han som en garanti för att gällande regler och lagar efterföljs på ett 
korrekt sätt. 
 
Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten måste Berne förmodligen ta större 
ansvar för att företaget visar en korrekt redovisning. Berne vet inte idag hur det 
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skulle kunna påverka företagets intressenter men tror att det blir snarlika 
förändringar i alla aktiebolag som undantas revision.  
 
 

5.1.10 Izakaya KOI 
 
Intervjun gjordes med Henrik Siebert, ägare och VD på Izakaya KOI, Malmö. 
Företaget har 20 anställda och en omsättning på cirka 10 miljoner kronor. All 
redovisning sköts av extern hjälp. Inom företaget sköts fakturering och betalning 
av fakturor. 
 
Henrik tycker att han har bra kontroll över företagets likviditet. Behovet av ett 
bollplank är inte alltför stort men han berättar att han har ett bollplank. Samtal 
med personer i professionella nätverk kan tillföra lika mycket som att samtala 
internt med människor i företaget. Henrik menar att det i vissa fall tillför ännu mer 
att vända sig utanför företaget.  
 
Företaget har ingen direkt ekonomistyrning utöver att planera in events, catering 
och julbord. Henrik anser att revisionen är en fristående kontroll och inte en del av 
ekonomistyrningen. Han anser inte att bättre ekonomistyrning och hjälp av en 
revisor kan ge större möjlighet att expandera just hans företag.  
 
Tjänster han förknippar med revision är bokföring, rådgivning och dyra fakturor. 
Företaget har en revisionskostnad på cirka 25 000 kronor och han anser inte att 
priset är för dyrt i förhållande till vad de olika konsulterna tillför företaget. Henrik 
anlitar inte en revisor bara för att det är lagstadgat. Eftersom den nödvändiga 
kunskapen saknas inom företaget hade han anlitat professionell hjälp ändå.  
 
Henrik är medveten om att det bara är Sverige och Malta som har kvar 
revisionsplikten och att det pågår diskussioner om att avskaffa den även här. Han 
anser att det inte finns någon direkt anledning att ha kvar revisionsplikten men ser 
heller inte någon specifik anledning att avskaffa den. Henrik tror att ett eventuellt 
slopande skulle kunna leda till mer fusk som i längden resulterar i högre skatter 
och avgifter. Henrik tror inte att restaurangens gäster kommer att bry sig om 
huruvida företaget reviderar eller inte.  
 
Om revisionsplikten slopas menar Henrik att de tjänster som de kommer att 
efterfråga är samma som de efterfrågar idag vilket i huvudsak är bokföring. 
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5.2 Revisorer 
 
Nedan presenterar vi vårt insamlade empiriska material från våra valda revisorer. 
 
 

5.2.1 LR Revision Skånerevision Tydén & Nilsson AB 
 
Intervjun gjordes med Pär Anders Nilsson, godkänd revisor på LR Revision 
Skånerevision Tydén & Nilsson AB, Malmö  
 
Pär anser att revisionen egentligen är en fristående kontroll men att det i mindre 
företag (mikroföretag) förekommer en del rådgivning. Vidare anser Pär att det inte 
finns någon glasklar gräns utan att ju större företagen är desto mer fristående blir 
revisionen. Pär tror absolut att en bättre ekonomistyrning och hjälp av en revisor 
skulle kunna ge ett företag större möjlighet att expandera då han anser att ordning 
och reda ligger till grund för alla fungerande företag.  
 
Av de företagen som Pär granskar är 35-40 procent mikroföretag. Den 
genomsnittliga arbetstiden för varje företag är mellan 10-12 timmar. Priset på en 
revision ligger mellan 6 000-8 000 kronor vilket är lågt jämfört med de stora 
revisionsbyråerna. I många fall tycker Pär att de professionella konsulterna är för 
dyra i förhållande till vad de tillför företagen. En revision tillför tillförlitlighet till 
företaget genom att det är en oberoende granskning. 
 
Det förekommer ofta att det är det obligatoriska i lagen som leder till att företagen 
anlitar en revisor. Detta förstärks när den personliga kontakten med revisorn inte 
finns. Mikroföretagen har oftast kontakt med en redovisningskonsult som revisorn 
samarbetar med. Pär tror personligen på ett avskaffande av revisionsplikten för 
mikroföretagen. Han anser inte att dessa företag behöver revidera såvida inte 
avsikten för en framtida expansion av verksamheten finns. Vidare tror Pär att det 
förmodligen är skuldfria företag som väljer att inte anlita en revisor då de 
förmodligen inte kommer att få några hinder vid eventuella lån. 
 
Skuldsatta företag blir tvungna att anlita revisorer då borgenärerna kräver det. Ett 
framtida slopande kommer troligtvis inte att påverka företagen speciellt mycket. 
Däremot blir det en kostnadsbesparing för de företagen som väljer bort en 
revision. Frivilligheten kommer att medföra en positiv effekt, tror Pär. 
 
Hans arbete kommer att minska då han enbart är verksam som revisor. Han räknar 
med att 20 procent av mikroföretagen inte kommer att välja att revidera. För att 
ersätta denna förlust kommer han troligtvis att försöka sälja fler tjänster till de 
företagen som är kvar. Dessutom finns det möjlighet att expandera till övriga 
marknader som han på grund av tidsbrist ännu inte har kunnat erövra. Eventuellt 
kan ett slopande medföra konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer. 
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5.2.2 Nyström & Partners Horwath KB 
 
Intervjun gjordes med Henrik Nilsson, godkänd revisor på Nyström & Partners 
Horwath KB, Helsingborg. Byrån har 18 anställda. Byråns låga timdebitering är 
attraktiv för mindre bolag och utgör en stor konkurrensfördel gentemot de större 
revisionsbolagen. 
 
I bolagets kundkrets ingår många olika företag. Till exempel finns det en kund 
som driver en korvkiosk samtidigt som en annan klient har en omsättning på en 
miljard kronor. Den typiska kunden är dock ett familjeföretag med endast några få 
anställda. 
 
Henrik anser att en revisor har en viss delaktighet i ekonomistyrningen genom 
sina diskussioner med ledningen. Hans åsikt är att revisionen inte ska vara en del 
av ekonomistyrningen utan en fristående kontroll. Företagen ska se revisorn som 
ett bollplank som är till för att hjälpa och ge råd. Det yttersta syftet borde vara att 
göra kunden nöjd. Han poängterar vikten av att revisorn enbart ska ge råd som är 
föreskrivna i lagen. Med en otillåten fristående rådgivning ökar risken att revisorn 
får för mycket makt inom företag. En bättre ekonomistyrning och hjälp av en 
revisor kan ge större möjlighet för företaget att expandera, men det ska vara i 
kombination med företagets interna styrning och hjälp av andra rådgivande 
konsulter. 
 
Henrik berättar att en ”normal” revision kostar 10-15 000 kronor. Arbetstiden per 
uppdrag beräknar han till ungefär 12-13 timmar och hans timkostnad är på 840 
kronor. Företagets utbildningskostnader är höga och ett måste för att kunna hålla 
en hög kvalitet i revisorernas arbete. En revisor kan ge råd och upplysningar som 
är till fördel för företaget och kan ses som en tillgång. Därmed anser han att 
kostnaden för de professionella konsulterna i förhållande till vad de kan tillföra ett 
företag inte är för dyra. Dessutom åligger det en revisor ett stort ansvar och en stor 
risk som också måste kalkyleras in i timpriset.  
 
I frågan om varför företagen anlitar en revisor anser Henrik att han uppskattar att 
cirka 50 procent av företagen gör det för att det är obligatoriskt. Många ser 
revisorn enbart som en kostnad och kan inte se det mervärde som en revisor kan 
tillföra. Han tror att en del företag höjer sina produktpriser för att kunna täcka 
revisionskostnaderna och därmed är det samhället som blir lidande. Det kan vara 
en bidragande anledning till den pågående diskussionen om ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten. Han tycker att det vore dumt att ta bort 
revisionsplikten eftersom företagen då mister en värdefull tillgång. 
 
Henrik tror på en möjlig ökning av den ekonomiska brottsligheten vid ett 
eventuellt slopande. Å andra sidan tror han att revisionen inte påverkar huruvida 
ett företag vill sköta sig. Dessutom kan Henrik tänka sig att banker kommer att 
kräva en fortsatt revision som intyg på att årsredovisningen är korrekt. Hans egen 
situation kommer troligtvis att förändras. Befintliga kunskaper inom 
revisionsbyrån måste utnyttjas på annat sätt. Konkurrensen mellan 
revisionsbyråerna och revisorer som väljer att börja arbeta med bokföring kan 



 52

komma att öka. Arbetsbelastningen för revisionskonsulterna kan komma att bli 
större. 
 
 

5.2.3 Redovisningsgruppen i Eslöv AB 
 
Intervjun gjordes med Karl-Erik Nilsson, godkänd revisor på 
Redovisningsgruppen i Eslöv AB, Höör. 
 
Karl-Erik tror att samtidigt som revisionen är en fristående kontroll så är ändå 
många revisorer ett stöd i ekonomistyrningen, främst i mindre bolag och 
framförallt i enmansbolag. Han menar att han inte bara tror utan vet att en bättre 
ekonomistyrning och hjälp av en revisor kan ge ett företag större möjlighet att 
expandera. Enmansföretagen använder redovisningskonsulter och revisorer som 
bollplank.  
 
Karl-Erik arbetar bara med revision i mikro/små aktiebolag och lägger i 
genomsnitt ner 10-12 timmar på en revision till en kostnad av 7 000 - 10 000 
kronor. Han försöker att få en dialog med de olika klienterna för att sätta sig in i 
företaget och för att kunna ge råd så att kunden känner ett mervärde i revisionen. 
Vidare menar Karl-Erik att ett enmansbolag som omsätter 100 000 kronor 
naturligtvis tycker att arvodet är för högt. Bolag med låg omsättning är oftast inte i 
behov av en revisor. Redovisningsgruppen rekommenderar dessa företag att 
ombilda bolagen till enskilda firmor för att istället endast anlita 
redovisningskonsulter. Han tror att många småföretag anlitar en revisor för att det 
är obligatoriskt.  
 
Karl-Erik tycker att ett avskaffande av revisionsplikten för företag med en 
omsättning på två till tre miljoner kronor är OK. Vidare anser han att det kan 
kvitta ur företagens synvinkel om det är en revisor eller en redovisningskonsult 
som kontrollerar företaget men för myndigheterna och/eller bankerna kan det ha 
en viss betydelse.  
 
Karl-Erik är övertygad om att han personligen kommer att få arbeta mer med 
redovisning och mindre med revision. 
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6. Analys 
 
 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att koppla den information vi fått ta del av i vår 
empiriska undersökning med teorierna från litteraturkapitlen. I de två första 
avsnitten analyserar vi företagens uppfattningar om ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten samt redogör för argumenteringen kring ämnet utifrån 
frågeställningarna i vår intervjuguide. Vi analyserar även efterfrågan av tjänster 
som möjligen kan ersätta den befintliga obligatoriska revisionsplikten. Tredje 
avsnittet i detta kapitel redogör för en liknande analys utifrån revisorernas 
uppfattning.  
 
 
 

6.1 Småföretagen 
 
Enligt EU:s definition som presenteras i tabell 1 så är följande företag småföretag:  
 
• Best Western Hotel Duxiana 
• Decido AB 
• Laserstans Tec Pro AB 
• Texa Design AB 
• VEM Nordisk Electra AB 
 
 

6.1.1 Revisionens betydelse  
 
Enligt intressentteorin så finns det både interna och externa intressenter som 
ställer krav på ett företag och dess revision. Intressenterna kräver en rättvis och 
sann bild av företaget och dess räkenskaper. Bolaget och dess revision har ett 
ansvar gentemot sina intressenter att uppfylla vissa faktorer. 
 
Tre av dem intervjuade småföretagen är negativa mot ett slopande av 
revisionsplikten. Deras huvudsakliga argument är att syftet med revisionen anses 
vara att det enbart är en kvalitetsstämpel gentemot deras intressenter. Den 
viktigaste intressenten för dessa företag är banken men även kunder och anställda 
är av stor betydelse. Företagen upplever det som viktigt att en oberoende person 
granskar företagets räkenskaper och därmed garanterar årsbokslutets äkthet. 
Oberoendet som är en garanti för att kunna säkerställa bolagets trovärdighet i dess 
ekonomiska rapporter är något som företagen upplever som en viktig anledning 
till revisionen.  
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Småföretagen förknippar revisionen främst med granskning av årsredovisning, 
årsbokslut, bokföring och skatter vilket stämmer väl överens med vad som är 
lagstadgat i revisionslagen (4.6). 
 
Tjänster som företagen förknippar med revision är granskning av räkenskaper, 
viss rådgivning – oftast förbunden med skattefrågor samt eventuell bedömning om 
företagets framtida överlevnad. Företagen poängterar revisorns oberoende vid ett 
flertal tillfällen. Det är kanske en förklaring till varför de flesta småföretagen 
anser att revisionen inte är en del av företagets ekonomistyrning och därmed är en 
fristående kontroll.  
 
I förhållande till vad en revision tillför ett företag anser merparten att kostnaden 
för denna är för dyr. 
 
 

6.1.2 Vill de ha kvar revisionen? 
 
I Aktiebolagslagen föreskrivs en revisionsplikt som gör den obligatorisk. Den 
huvudsakliga anledningen till varför småföretagen reviderar är att det är 
obligatoriskt i lagstiftningen. Endast ett av de tillfrågade småföretagen hade aldrig 
funderat över om de skulle använda en revisor om revisionen vore frivillig. Skälet 
till en fortsatt lagstadgad revision anses vara den kontroll företagen får av en 
revisor genom dennes oberoende granskning av årsredovisningen samt 
kontinuerlig rådgivning på olika områden. Dessutom räknas revisorns kompetens 
och kunskap och det faktum att denne hela tiden måste vara uppdaterad till den 
befintliga lagstiftningen som en trygghet. 
 
 

6.1.3 Vilka tjänster efterfrågas? 
 
Redan i dag är efterfrågan av ett ”bollplank” för ekonomiska frågor utanför 
företaget stort. En del av revisionen är revisorns skyldighet att ge råd och 
förbättringsförslag till bokföringen och redovisningen.  
 
I fall revisionsplikten slopas efterfrågar företagen följande tjänster: 
 
• Rådgivning vid investeringsfrågor. 
• Rådgivning vid placeringsfrågor. 
• Svar vid skattefrågor samt upprättande av skattedeklarationer. 
• Hjälp med skatteplanering. 
• Rådgivning för förvaltning av eventuella vinster samt att strategiskt placera 

vinsten.  
• Hjälp med den löpande bokföringen och upprättande av bokslut. 
• Hjälp med planering vid uppköp av eller samgående med andra bolag.  
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Enligt lagstiftningen är rådgivningen som en revisor kan bistå med en del av 
revisionen. Rådgivningen är genomgående det som företagen främst kommer att 
efterfråga vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. 
 
 

6.1.4 Vad innebär ett slopande av revisionsplikten ur respektive 
intervjupersons vinkel? 
 
Åsikterna går isär när det gäller denna fråga. Merparten tror inte att ett slopande 
kommer att innebära någon förändring för företaget och dess relation till 
intressenterna. Dessa personer menar vidare att deras egna arbetsuppgifter inte 
kommer att påverkas. Resterande tillfrågade har ingenting att tillföra i denna fråga 
eftersom de inte tror att deras företag och egen arbetssituation kommer att 
påverkas. Ett intressant inlägg får vi av en av intervjupersonerna som menar att 
det egna ansvaret förmodligen kommer att öka. Personen anser att den interna 
kompetensen hela tiden måste vara uppdaterad för att kunna ge en korrekt bild av 
företagets ekonomiska rapportering. Enligt ÅRL (3.2.1) är det lagstadgat att 
bolaget ska kunna presentera en rättvisande bild av företagets transaktioner, 
ställning och resultat.   
 
 
Tabell 3 Sammanfattning av småföretagen 

  
VEM Nordisk 
Electra 

 
Texa Design AB 

 
Best Western Hotel 
Duxiana 

 
Decido AB 

 
Laserstans 
Tec Pro AB 

Avskaffa 
revisionsplikt? 

Nej. Nej. Nej. Ja. Ja. 

Argument för 
revisionsplikt 

Kvalitetsstämpel 
gentemot 
intressenterna. 

Kontrollen 
försvinner, kan 
leda till ökad 
brottslighet. 

Alla ska upprätta en 
årsredovisning som 
granskas externt. 

Kreditgivare 
kan lita på ett 
företag som har 
revision. 

Inga. 

Vad tillför en 
revision? 

- - - - - 

Tjänster 
förknippade med 
revision 

Räkenskaps-
granskning. 
Årsbokslut och 
årsredovisning. 
Bedömning av 
företagets framtid. 

Kontrollbalans 
och 
årsredovisning. 

Genomgång av 
skattesituation, tips 
och konsultation. 

Avstämning av 
bokföring. 

Viss typ av 
rådgivning. 

Är det för dyrt 
med revision? 

Ja. Nej. Ja. Ja. Ja. 

Behov av 
bollplank 

Nej. Ja, stort. Ja, stort. Ja, stort. Ja. 

Efterfrågade 
tjänster 

Ej funderat på det. Placerings- och 
skattefrågor. 
Förvaltning och 
placering av vinst 
och kapital. 

Löpande bokföring, 
skattedeklaration 
och bokslut. 

Skatteplanering. 
Bolagsplanering 
vid samgående 
och uppköp. 

Hjälp vid 
investerings
frågor. 

Innebörd för 
företag och 
intervjuperson 

Större eget ansvar. Ingen förändring. Kommer ej anlita 
revisor. 

Ingen 
förändring. 

Ingen 
förändring. 

Relation till 
intressenter 

Ingen uppfattning. Ingen förändring. Ingen förändring. - Ingen 
uppfattning. 
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6.2 Mikroföretagen 
 
Enligt EU:s definition som presenteras i tabell 1 är följande företag mikroföretag:  
 
• Affärsbokföring AB 
• El-X i Malmö AB 
• Flaggfabriken Kronan 
• Fönstergården Idealfönster AB 
• Izakaya KOI 
 
 

6.2.1 Revisionens betydelse för mikroföretagen 
 
För att kunna göra en jämförelse mellan mikroföretagen och småföretagen har vi 
valt samma tillvägagångssätt i analysen. Därför börjar vi undersökningen även i 
detta stycke med hur intervjupersonerna ser på ett eventuellt slopande av 
lagstiftningen om revision. Endast ett företag anser att det går att slopa 
revisionsplikten. Mikroföretagen anser att revisionens syfte är att kontrollera 
företagets räkenskaper vilket ger en trygghetskänsla. En intervjuperson menar att 
han tror att det är lättare att upptäcka ekonomisk brottslighet genom en revision. 
Han poängterar dock att han tror att revisionen i sig inte kan bidra till varken mer 
eller mindre brottslighet.  
 
Mikroföretagen anser inte att revisionsplikten tillför företaget någonting. 
Revisorns oberoende och självständighet verkar inte vara ett viktigt argument för 
att revidera. Tjänster som förknippas med revision är kontroll av bokföring och 
räkenskaper samt att upptäcka eventuella medvetna och omedvetna fel. Dessutom 
förknippas revisionsarbetet också med den hjälp företagen kan få med 
ekonomistyrningen. 
 
I förhållandet till vad en revision tillför ett företag anser merparten att kostnaden 
är för dyr.  
 
 

6.2.2 Vill mikroföretagen ha kvar revisionen? 
 
Den huvudsakliga anledningen till varför småföretagen väljer att revidera är det 
obligatoriska i lagstiftningen. Endast en av intervjupersonerna tänker fortsätta 
revidera även om revisionsplikten skulle slopas. Den lagstadgade revisionen i 
ABL (3.2.3) utgör den viktigaste anledningen till att dessa företag reviderar och 
om denna regel förändras kommer merparten av de tillfrågade mikroföretagen att 
avstå att utföra revision.  
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6.2.3 Vilka tjänster efterfrågas? 
 
Intervjupersonerna anser huvudsakligen att behovet av en extern revisor är mindre 
viktigt. Vissa personer anger att det kan tillföra lika mycket att diskutera med 
personer som sköter bokföringen och andra ekonomiska uppgifter. Vidare spelar 
det inte någon större roll om personen är anställd på företaget eller är 
redovisningskonsult. Företagsrepresentanter som tyckte att behovet av ett 
bollplank är stort är huvudsakligen intresserade av rådgivning samt diskussion vid 
nyheter och förändringar av rutiner. BFL är svårtolkad och kräver stor kunskap 
och kompetens, vilket ofta leder till att respondenterna behöver hjälp och råd. I 
mikroföretagen anses dock inte revisorn vara oumbärlig då en del respondenter 
anser att det kan vara fullt tillräckligt att vända sig till intern personal eller en 
extern redovisningskonsult.  
 
I fall revisionsplikten slopas efterfrågar företagen följande tjänster:  
 
• Granskning av årsredovisning. 
• Dialog med professionella ekonomer vid vissa tillfällen. 
• Rådgivning inför större investeringar. 
• Rådgivning vid placeringsfrågor. 
• Svar vid skattefrågor. 
• Hjälp med skatteplanering. 
• Även bokföring när ingen kontorist finns. 
• Hjälp med planering vid uppköp av eller samgående med andra bolag.  
 
Bland de tillfrågade mikroföretagen är rådgivning den tjänst som de 
huvudsakligen kommer att efterfråga om revisionen blir frivillig. Enligt ABL 
utgör rådgivning en del av syftet med revisionen. 
 
 

6.2.4 Vad innebär ett slopande av revisionsplikten för mikroföretagen 
ur respektive intervjupersons vinkel? 
 
Någon intervjuperson anser att det är banken som är mikroföretagens 
huvudsakliga intressent och att det är de som efterfrågar en årsredovisning. 
Förmodligen kommer deras syn inte att förändras vilket innebär att de även i 
framtiden kommer att kräva en revision av bolagets räkenskaper. 
 
Årsredovisningen väger tyngre sedan förmånslagen har förändrats och banken 
kräver större säkerhet från aktiebolagen. Ur företagens synvinkel ser de bankerna 
som revisionens främsta intressent. Att presentera en rättvisande bild av 
årsredovisningen är lagstadgat i ÅRL (3.2.1). Vad begreppet rättvisande bild 
innebär är omdebatterat och svårtolkat, vilket kan leda till att företagen kan vara i 
behov av extern hjälp även om revisionen vore frivillig. Alla tillfrågade 
mikroföretag tror att de även om revisionsplikten avskaffas kommer att behöva 
någon form av extern hjälp. Behoven skiljer sig åt mellan företagen, men 
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rådgivning av olika slag är det som företagen verkar vara i störst behov av. 
Dessutom anser någon intervjuperson att slopandet förmodligen innebär 
merarbete för den egna personalen samt ett krav på högre egen kompetens.  
 
Intervjupersonen som representerade ett företag som erbjuder redovisningstjänster 
är övertygad om att både företaget och hans egen arbetssituation kommer att 
påverkas. Personen tror att arbetsbördan kommer att öka eftersom kostnaderna för 
att anlita en redovisningskonsult motsvarar cirka 60 procent av kostnaden en 
revision utförd av en godkänd eller auktoriserad revisor medför.  
 
Om revisionsplikten blir frivillig framgår det att merparten av de tillfrågade 
företagen kommer att anlita någon form av extern hjälp. Det är dock inte självklart 
att företagen kommer att anlita en revisor. Blir det regelförändringar kommer en 
del av företagen eventuellt att anlita redovisningskonsulter istället för revisorer för 
att dra ner på kostnaderna. Om företagen anlitar redovisningskonsulter kommer 
det fortfarande att finnas ett principalagent-förhållande. Agenten och 
uppdragstagaren blir istället för revisorn den externa redovisningskonsulten.  
 
 
Tabell 4 Sammanfattning av mikroföretagen 

  
Fönstergården 
Idealfönster AB 

 
Affärsbokföring 
AB 

 
Flaggfabriken 
Kronan 
 

 
El-X i Malmö 
AB 

 
Izakaya KOI 

Avskaffa 
revisionsplikt? 

Nej, inte helt. Nej. Ja. Nej. Spelar ingen 
roll. 

Argument för 
revisionsplikt 

Upptäcka 
brottslighet. 

Kontroll. Inga. Kontroll och 
trygghet. 

Mindre fusk. 

Vad tillför en 
revision? 

Inget. Minskad risk 
för skattetillägg.

Inget. Inget. Hade inte klarat 
sig utan 
revisorn. 

Tjänster 
förknippade med 
revision 

Kontroll. Upptäcka 
eventuella fel, 
hjälp med 
ekonomistyrnin
g. 

Kontroll. Kontroll. Bokföring, 
rådgivning och 
dyra fakturor.. 

Är det för dyrt 
med revision? 

Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. 

Behov av 
bollplank 

Nej. Nej. Ja, stort. Ibland. Ja, lite. 

Efterfrågade 
tjänster 

Råd vid 
skattefrågor, 
investeringar och 
placeringar. 

Råd vid 
skattefrågor. 

Skatteplanering. 
Bolagsplanering 
vid samgående 
och uppköp. 

Granskning av 
årsredovisning. 
Dialog. 

Bokföring. 

Innebörd för 
företag och 
intervjuperson 

Ingen förändring. Merarbete. Ingen 
förändring. 

Merarbete. Ingen 
förändring. 

Relation till 
intressenter 

Banker 
huvudintressenter. 
De kommer 
efterfråga 
årsredovisning. 

Ingen 
uppfattning. 

Kommer inte att 
förändras för de 
vill fortsätta att 
revidera. 

Ingen 
förändring. 

Ingen 
förändring. 
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6.3 Revisorer  
 
Nedan analyserar vi revisorernas inställningar och kopplar dessa till våra 
teorikapitel. 
 
 

6.3.1 Revisionens betydelse för mikro- och småföretagen 
 

Revisorernas åsikt om revisionens betydelse för mikro- och småföretagen skiljer 
sig åt. En av de tillfrågade revisorerna anser att revisorns oberoende granskning 
medför att tillförlitligheten för företaget höjs. En annan åsikt är att revisorns 
delaktighet och utförda revision innebär en värdefull rådgivning och en tillförlitlig 
årsredovisning. En annan åsikt är att de små aktiebolagen och då främst 
enmansbolagen inte behöver någon revision alls utan främst är i behov av en 
redovisningskonsult.  
 
 

6.3.2 Ska mikro- och småföretagen ha kvar revisionen? 
 

När revisorerna tillfrågades om vad de ansåg om ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten för mikro- och småföretag var det två av dem som ansåg att det 
går att avskaffa den. En menade att det inte finns någon anledning att revidera om 
företaget inte vill expandera. En av revisorerna tyckte att det var okej att slopa 
revisionen om gränsen sätts vid en omsättning på 2-3 miljoner kronor. En av de 
tillfrågade revisorerna ansåg dock att det vore dumt att slopa revisionsplikten 
eftersom revisorerna kan ge värdefulla råd och bidra till att årsredovisningen blir 
korrekt enligt ÅRL. 
 
 

6.3.3 Vilka tjänster efterfrågas? 
  
Enligt en av de tillfrågade revisorerna efterfrågar de små företagen hjälp med 
redovisningen och inte revision. Företagen är i behov av en agent men det behöver 
inte nödvändigtvis vara en revisor.  
 
 

6.3.4 Vad innebär ett slopande av revisionsplikten för mikro- och 
småföretagen ur revisorns vinkel? 
 
Om revisionsplikten slopas för mikro- och småföretagen kommer företagen att 
påverkas på olika sätt enligt revisorerna. Frivillig revision kan få en positiv effekt 
och kan dessutom leda till lägre kostnader. En del företagare kommer eventuellt 
att utnyttja regeländringen på ett negativt sätt, men det gäller enbart en liten 
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grupp. Det finns även en möjlighet att lagändringen inte kommer att innebära 
någon större förändring alls för företagen. 
 
Sammanfattningsvis tror revisorerna att ett slopande kommer att leda till följande: 
 
• Lägre kostnader.  
• Frivillig revision kommer att få en positiv effekt. 
• Företagen går miste om värdefulla råd.  
• Framförallt enmansföretagen är i behov av en redovisningskonsult och inte en 

revisor. 
• Några kommer att utnyttja slopad revisionsplikt på ett negativt sätt. De flesta 

vill dock sköta sitt företag på ett bra sätt. 
• Kvittar ur företagens synvinkel. 
 
Hur intressenterna kommer att påverkas kan revisorerna bara spekulera i. 
Troligtvis kommer banker och myndigheter att påverkas mest.  
 
Revisorernas egen arbetssituation kommer att förändras. Vilka förändringar det 
kommer att bli råder det dock delade meningar om. Denna yrkesgrupp kommer 
troligtvis att få mindre att göra. Kunskap och kompetens måste kanske utnyttjas 
på ett annat sätt och i andra sammanhang genom att de till exempel kan bli 
tvungna att arbeta mer med redovisning och mindre med revision.  
 
Det råder en övertygelse om att ett slopande av revisionsplikten kommer att 
påverka relationen mellan revisorer och redovisningskonsulter. Idag karaktäriseras 
denna relation av ett samarbete. I framtiden kan det möjligtvis innebära att en 
konkurrenssituation mellan dessa yrkesgrupper skapas istället.  
 
 



 61

Tabell 5 Sammanfattning av revisorerna 

  
Pär Anders Nilsson  
LR Revision Skånerevision 
Tydén & Nilsson AB 
 

 
Henrik Nilsson 
Nyström & Partners 
Horwath KB 
 

 
Karl-Erik Nilsson 
Redovisningsgruppen  
i Eslöv AB 
 

Godkänd eller 
auktoriserad 

Godkänd. Godkänd. Godkänd. 

Är revisionen en del av 
ekonomistyrningen? 

Fristående kontroll, men 
förekommer en del 
rådgivning i mikroföretag. 

Ska vara en fristående 
kontroll.  

Fristående kontroll, 
men många revisorer är 
ett stöd i 
ekonomistyrningen.  

Större möjlighet att 
expandera med bättre 
ekonomistyrning? 

Tror absolut det. Ordning 
och reda ligger till grund i 
alla fungerande företag. 

Ja, kan ge större möjlighet 
att expandera. Ska 
kombineras med intern 
styrning och hjälp av 
konsulter. 

Ja, vet att det är så. 
Enmansbolagen 
använder revisorer och 
redovisningskonsulter 
som bollplank.  

Andel av uppdragen som 
utgör revision i 
Mikro/småföretag 

35-40 % (mikro). Alla utom ett företag. 100 %. 

Hur många timmar avsätts 
för en revision i litet AB? 

10-12 timmar. 12-13 timmar. 10-12 timmar. 

Är revisorer och 
professionella konsulter 
för dyra? 

I många fall. Inte i förhållande till vad 
de tillför. Men är 
medveten om att många 
anser det.  

Beror på klienten. Om 
denne är mottaglig för 
dialog får den ut 
mycket av sin revisor. 

Är anledning till att 
företagen reviderar för att 
det är lagstadgat?  

I många fall. Ungefär 50/50. Ja, han uppfattar det så. 

Vad tillför revisionen 
annars? 

Oberoendet medför att 
tillförlitligheten höjs. 

Värdefulla råd och 
tillförlitlig årsredovisning. 

Framförallt enmans-
företag är i behov av en 
redovisningskonsult och 
inte en revisor. 

Vad anser Du om ett 
eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten för små 
AB? 

Ser ingen anledning till att 
revidera om man inte vill 
expandera. 

Vore dumt att ta bort den 
då revisorerna kan ge 
värdefulla råd och korrekt 
årsredovisning. 

Helt okej om gränsen 
går vid en omsättning 
på 2-3 miljoner kronor. 

Om revisionen blir 
frivillig hur tror Du att 
företagen kommer att 
påverkas? 

Ingen speciell påverkan. 
Lägre kostnader. Positiv 
effekt om frivilligt. 

Några kommer att utnyttja 
slopad revisionsplikt på ett 
negativt sätt. De flesta vill 
sköta sig på ett bra sätt. 

Kvittar ur företagens 
synvinkel men 
myndigheter och banker 
kan påverkas. 

Hur kommer Ditt arbete 
att påverkas? 

Minskat arbete.  Stor påverkan. Nyttja sina 
kunskaper på annat sätt.  

Arbeta mer med 
redovisning och mindre 
med revision.  

Övrigt Konkurrens istället för 
samarbete mellan revisorer 
och redovisningskonsulter. 

Konkurrens mellan 
revisorer och 
redovisningskonsulter. 

Inget att tillägga.  
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7. Slutdiskussion 
 
 
 
 
Detta kapitel syftar till att sammanställa vår undersökning i form av en 
slutdiskussion. Slutsatserna presenteras utifrån vårt valda syfte. I kapitlet är det 
därmed avsett att svara på vad en revision ur ett företagsperspektiv tillför eller 
kan tillföra ett mikro- eller småföretag. Även våra egna åsikter kommer att 
presenteras i detta avsnitt. 
 
 
 
Den svenska debatten om att bibehålla eller avskaffa revisionsplikten handlar 
mycket om huruvida den ekonomiska brottsligheten kommer att öka eller inte. 
Ekobrottsmyndigheten anser att de vill ha fortsatt revision för att inte riskera en 
ökad brottslighet. Samtidigt menar en del ansvariga personer inom EBM att de 
inte kan bekräfta att en revision bidrar till minskad brottslighet. Vi i gruppen har 
diskuterat påståendet och kommit fram till att en revision troligtvis inte påverkar 
företagsledarens brottsbenägenhet. Enmansföretagen kan lättare fuska även om de 
revideras eftersom det inte finns några vittnen. I företag där flera personer är 
involverade är det svårare att genomföra ekonomisk brottslighet eftersom någon 
av de inblandade kan se en revision som avskräckande. En revision kan möjligtvis 
leda till att brott som redan har begåtts upptäcks, men det kan då i vissa fall tyvärr 
redan vara för sent för de olika intressenterna. 
 
Samtliga kontaktpersoner inom våra valda företag har på något sätt poängterat att 
kontrollen definitivt är det viktigaste med en revision. Kontrollen är inte enbart 
viktig för företaget själv – det är även viktigt att företagets olika intressenter 
upplever företaget som seriöst. Argumentationen för en bibehållen kontroll av 
räkenskaper behöver inte nödvändigtvis stämma överens med 
Ekobrottsmyndighetens skäl till kontroll. Företagens behov av kontroll kan 
snarare handla om ”att kunna pusta ut” efter ett räkenskapsår. Betydelsen av 
revisorns kontroll kan likställas med ett bevis för att företaget har ”lyckats” att nå 
upp till sitt eller sina mål. Vi anser att en revision utgör en trygghetskänsla för 
både företag och dess intressenter. En revisor garanterar årsredovisningens 
korrekthet enligt lag. Denna garanti underlättar för många företag att till exempel 
få lån eller göra olika investeringar.  
 
Mikroföretagen anser att ett slopande innebär större förändringar för 
intressenterna än vad småföretagen anser. Vi i gruppen anser att mikroföretag inte 
är i behov av en revision eftersom vinsttanken och önskan om en framtida 
expansion inte finns. Revision tillför i deras fall ingenting. Mikroföretagen är i 
större behov av redovisningskonsulter som kan ge kontinuerliga råd i den löpande 
bokföringen och olika företagsspecifika frågor. 
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Vi förespråkar en eventuell frivillighet av revisionen som kan styras av både 
företag och dess intressenter.  
 
Ett revisionsuppdrag innebär även viss rådgivning det vill säga råd och 
förbättringsförslag inom områdena bokföring och redovisning. Våra tillfrågade 
respondenter anser att rådgivning i revisionsarbetet tillför företaget mycket. 
Rådgivning är en tjänst som efterfrågas även vid ett eventuellt slopande. 
Däribland efterfrågas rådgivning vid eventuell skatteplanering, placering av 
kapital samt vid investeringar. Dessutom efterfrågas bokföringsteknisk hjälp. 
Huruvida denna hjälp faller in under det lagstadgade begreppet rådgivning kan 
diskuteras. Gränsen mellan begreppet i lagen och den fristående rådgivningen kan 
vara hårfin och detta kan innebära att den oberoende granskningen som är viktig 
för intervjupersonernas kontroll kan komma att äventyras. I vår analys kom vi 
fram till att de flesta företagen främst efterlyser löpande hjälp – vilket en revisor 
egentligen inte är till för. Vi i gruppen kom fram till att många företag har svårt att 
skilja revision från konsultation. Många tjänster som företagen förknippar med 
revision ligger inte inom ramen för revisionsuppdraget och borde inte utföras av 
revisorerna då det kan hota deras oberoende ställning.  
 
Vår undersökning visar att småföretagen förknippar betydligt fler tjänster med 
revision än mikroföretagen gör. Småföretagen använder en revisor som bollplank 
och ser deras kunskap som en tillgång som inte finns upptagen i balansräkningen. 
Vad det kan bero på har vi i gruppen haft följande spekulationer om:  
 
• Är det för att småföretagen har en större omsättning eller balansomslutning 

som ofta resulterar i mer kapital? 
• Har småföretagen större ambition att växa i framtiden? 
• Är det viktigare för småföretagen att generera vinst? 
 
Det vore intressant att undersöka de olika företagen utifrån dessa frågeställningar. 
När vi sammanställde våra intervjufrågor till företagen hade vi inga skäl att 
misstänka att det skulle förekomma skillnader och därför har vi inte heller tagit 
med någon liknande frågeställning.  
 
Bara småföretagen angav råd om förvaltning av eventuella vinster och strategisk 
placering av vinst som efterfrågad tjänst. Vi i gruppen har kommit fram till att 
detta möjligtvis kan bero på att små aktiebolag har större ambition att växa i 
framtiden och större benägenhet att generera vinst.  
 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har upptäckt att många intervjupersoner var intresserade av att höra att 
revisionen inte finns i andra EU-länder i samma utsträckning som i Sverige. 
Intervjupersonerna visade ett intresse och en nyfikenhet för hur andra länders 
regelverk ser ut. Av någon anledning efterfrågades mest en kartläggning av 
reglerna i Tyskland och England. En sådan kartläggning och jämförelse borde 
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vara intressant för samhället och det kan även vara av intresse att se hur det 
praktiskt fungerar i andra länder. Tyskland och England ses som stater med stort 
inflytande och stor företagsanda och nämns ofta som exempel. 
 
De uppkomna frågorna som vi diskuterat i vår studie om skillnaderna mellan 
mikro- och småföretagens åsikter kan undersökas mera ingående. Eftersom det 
råder oenighet om vilka gränsvärden som ska komma att gälla vid ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten skulle en sådan undersökning kunna ge värdefull 
vägledning. 
 
Ett ytterligare förslag är att göra en mer omfattande undersökning inom en 
specifik bransch eller göra jämförelser mellan olika branscher. På grund av 
tidsbristen har vi inte haft möjlighet att närmare undersöka flera företag som är 
verksamma inom samma bransch. Olika företag som arbetar inom samma bransch 
behöver inte nödvändigtvis ha samma åsikter om revisionens betydelse.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till företag 
 

1. Vilken befattning har Du i företaget? 
 

2. Hur många anställda har företaget idag? 
 

3. Hur ofta bokförs det i Ditt företag? 
 

4. Har Du kontroll över företagets likviditet? 
 

5. Vilken omsättning har företaget? 
 

6. Vilket behov känner Du av att ha ett bollplank utanför företaget för ekonomiska 
frågor? 
 

7. Kan det tillföra Dig lika mycket att samtala med människor i vissa professionella 
nätverk som att samtala med människor internt i företaget? 
 

8. Anlitar företaget någon för att sköta redovisningen eller skötts det utav en eller 
några anställda inom företaget? 
 

9. Hur ser ekonomistyrningen i Ditt företag ut? 
 

10. Är revisionen en del av ekonomistyrningen eller en fristående kontroll? 
 

11. Tror Du att en bättre ekonomistyrning och hjälp av en revisor skulle kunna ge 
större möjlighet att expandera företaget? 
 

12. Hur höga kostnader för redovisning och för revision har företaget idag (vi 
bortser från lönen)? 
 

13. Vilka tjänster förknippar Du med en revision? 
 

14. Tycker Du att revisorn och professionella konsulter är för dyra i förhållande till 
vad de ger/tillför företaget? 
 

15. Det är lagstadgat i ABL att samtliga aktiebolag i Sverige måste anlita en 
godkänd eller auktoriserad revisor för att granska årsredovisningen. Är det för att 
det är obligatoriskt som företaget anlitar en revisor? Vad tillför revisionen 
företaget i annat fall?   
 

16. Känner Du till att det enbart är Sverige och Malta inom EU som har kvar 
revisionsplikten för små aktiebolag och att det finns diskussioner i Sverige om att 
avskaffa den även här?  
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17. Vad tycker Du som representant för företaget om detta? Anser Du att det finns 

någon logisk anledning att ha kvar revisionsplikten? Utveckla Ditt svar. 
 

18. Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten hur tror Du att detta kommer att 
påverka företaget? Hur tror Du att Ditt arbete kommer att påverkas? På vilket sätt 
kan relationen till företagets intressenter förändras? 
 

19. I andra länder som slopat revisionsplikten erbjuds istället skräddarsydda tjänster 
för de små aktiebolagen. Vilka tjänster skulle företaget efterfråga?  
 

20. Övriga synpunkter: 
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Intervjuguide till revisorer 
 

1. Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 
 

2. Tycker Du att revisionen är en del av företagets ekonomistyrning eller en 
fristående kontroll? 
 

3. Tror Du att en bättre ekonomistyrning och hjälp av en revisor skulle kunna ge 
företaget en större möjlighet att expandera? 
 

4. Hur stor andel av det totala antalet av dina uppdrag utgör revision i mikro/små 
aktiebolag enligt EU:s definition (upp till 49 anställda och en omsättning 
understigande 7 miljoner euro eller en balansomslutning understigande 5 miljoner 
euro)? 
 

5. Hur många timmar avsätter Du i genomsnitt för en revision av ett litet 
aktiebolag? Till vilken kostnad? 
 

6. Tycker Du att revisorer och professionella konsulter är för dyra i förhållande till 
vad de ger/tillför företagen? 
 

7. Det är lagstadgat i ABL att samtliga aktiebolag i Sverige måste anlita en 
godkänd eller auktoriserad revisor för att granska årsredovisningen.  Uppfattar Du 
det obligatoriska som främsta anledning till att företagen anlitar en revisor? Vad 
tycker Du att revisionen tillför ett litet aktiebolag i annat fall?   
 

8. Vad anser Du som revisor om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för 
små aktiebolag? 
 

9. Vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten hur tror Du att detta kommer att 
påverka företagen? Hur tror Du att Ditt arbete kommer att påverkas?  
 

10. Övriga synpunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


