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Förord

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till eller på annat sätt underlättat för genomförandet 

av denna uppsats. Ett stort tack riktas till våra respondenter som tagit sig tid och ställt upp på 

våra intervjuer. De har bidragit med värdefull information till vår uppsats. Vi vill även tacka 

vår handledare, Marita Blomkvist, som har bistått med goda råd och reflektioner under 

uppsatsens gång. Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som kommit med konstruktiv 

kritik och goda idéer samt de personer som hjälpt oss att korrekturläsa vår uppsats.

Halmstad maj 2007

Madeleine Böcker Emelie Ohlsson Elina Persson



Sammanfattning

Revisionspliktens vara eller icke vara är idag i Sverige ett hett diskuterat ämne. Regeringen

har beslutat att avskaffa revisionsplikt för små aktiebolag men något datum är ännu inte 

bestämt. Detta leder fram till frågan om hur svenska företagsledare ser på revisionsplikt i små 

aktiebolag. Vi identifierar vilka faktorer som ligger bakom deras ställningstagande och med 

detta vill vi ge en ökad förståelse för småföretagarens attityd i frågan. 

Vi använder oss av en kvalitativ studie för att kunna få mer djupgående information till vår 

frågeställning. Vår undersökning baseras på primärdata som har samlats in genom personliga 

intervjuer. 

Efter genomförandet av vår uppsats kom vi fram till att studien har gett fortsatt stöd på 

Svanströms undersökning att småföretagen vill ha kvar revisionsplikt. Faktorerna som ligger 

bakom detta beror inte så mycket på det yttre som bransch, storlek och

nyetablerat/väletablerat som handlar om företagets situation. Istället pekar det på inre faktorer 

såsom erfarenhet, utbildning och intresse, vilka är knutna till företagsledarens personlighet.



Abstract

The debate about audit duty is today an actualized issue in Sweden. The Government has 

decided to abolish audit duty for small companies, but the date is not yet settled. From this we 

get the question on how Swedish auditors think about audit duty for small companies. We will 

identify which factors that are behind their opinions and give a better understanding for

auditor’s attitude.        

The study has been characterized of a qualitative method to get more information to our 

question. The information has been obtained through personal interviews.   

The conclusion of this paper is that our study gives support to Svanström’s examination. The 

factors that are behind do not depend on the external circumstances, like industry, size and 

establishment. Internal factors as experience, education and interest which are connected to 

the auditor’s personality are instead the premier influences.          



Förkortningar
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1. INLEDNING

I det inledande kapitlet ges en bakgrund kring debatten om revisionsplikt i Sverige. Vidare

kommer en problemdiskussion och frågeställning samt syftet med vår studie. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Den 1 januari 1983 infördes det krav på kvalificerad revision för samtliga aktiebolag i 

Sverige. Införande av revisionsplikt hade setts som en omöjlighet tidigare då antalet 

kvalificerade revisorer varit för få.1 Detta lagstadgade krav innebär alltså att vilket aktiebolag 

som helst i Sverige, oberoende av storlek eller omsättning, ska ha en godkänd eller 

auktoriserad revisor som varje år granskar räkenskaper, verifikationer samt 

skattetransaktioner och kontrollerar att allt går rätt till.2 Syftet med att införa revisionsplikt var 

dubbelt, dels att det skulle vara bra för ägarna som fick bättre kontrollmöjligheter samt för 

kampen mot den ekonomiska brottsligheten.3

EG:s fjärde bolagsdirektiv (Europeiska Gemenskapen) ger medlemsländerna möjlighet att 

undanta vissa bolag från revisionsplikt.4 EU (Europeiska Unionen) har satt gränsen för de 

högst tillåtna värdena till 50 anställda, omsättning på 7,3 miljoner euro och 3,65 miljoner euro 

i balansomslutning. För att ett företag ska få undantas revision får endast ett av de tre 

gränsvärdena överstigas.5

Internationellt är det många som utnyttjat denna möjlighet och det är ytterst få länder som har 

revisionsplikt för små och medelstora företag. Idag är det endast de nordiska länderna som har 

revisionsplikt för alla små och medelstora företag inom EU.6 I Finland har dock ett förslag om 

                                                
1 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.15
2 Ström, En onödig börda på de små företagen, Dagens Nyheter, 4 oktober 2005
3 Ström, En onödig börda på de små företagen, Dagens Nyheter, 4 oktober 2005
4 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.11
5 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.9
6 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.4
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undantag från revisionsplikt lagts fram och i Danmark har det nyligen beslutats om en 

lindring i revisionsplikten, vilket medför att många tycker att Sverige ska följa efter.7

I Sverige är aktiebolag den vanligaste företagsformen med cirka 255 000 registrerade bolag, 

vilket utgör omkring 28 % av de totalt registrerade företagen.8 Av dessa registrerade 

aktiebolag utgör endast cirka 7 000 andelen större företag. Detta innebär att flertalet svenska 

företag har liten verksamhet med ett begränsat antal anställda.9 Det här är viktig information 

för att förstå omfattningen av ett avskaffande av revisionsplikten. Man kan alltså konstatera 

att Sverige är ett småbolagsland, vilket innebär att många aktiebolag kommer att beröras vid 

ett avskaffande. Samtidigt är det de minsta företagen med en omsättning under fem miljoner 

som är mest tveksamma till nyttan av revision.10 Huruvida revisionspliktens vara eller icke-

vara, för små aktiebolag i Sverige, har det skapats livliga diskussioner de senaste åren. I och 

med regeringens förslag om ett slopande av revisionsplikten har det blivit högaktuellt igen.11

1.2 Problemdiskussion

I Sverige har vi kategoriserat de olika företagen som enskilda näringsidkare, handelsbolag, 

ideella föreningar och aktiebolag. Det sistnämnda är en väldigt bred och stor grupp som 

innehåller stora skillnader mellan det minsta och det största företaget. Sverige har i reglerad 

lagstiftning valt att ha samma krav på redovisning för såväl stort som litet bolag.12 Detta 

medför att ett litet företag med endast några få anställda ska hinna med allt från det dagliga 

arbetet till arbetet kring årsredovisningen, jämte sina stora konkurrenter som har en helt annan 

kapacitet för att utföra detta. Vidare ska litet som stort bolag få årsredovisningen granskad av 

en godkänd eller auktoriserad revisor13 och därefter skicka in den till Bolagsverket för 

registrering senast sju månader efter räkenskapsårets utgång14.

De senaste årtiondena har varit kantade av många skandaler, både större och mindre, inom 

näringslivet. För att nämna ett par hade vi under århundradets sista år tre stora, vilka var: 

                                                
7 Svanström, Lagstadgad revision, (2006) s.3
8 SCB:s företagsregister, i februari fanns det 255 598 aktiebolag av totalt 920 678 företag
9 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.4
10 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1
11 Skough, Revision utan plikt? – Javisst!, Balans nr 1 2007
12 Bokföringslagen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen
13 Aktiebolagslagen 9 kap, 1 §
14 http://www.bolagsverket.se/arsredovisningar/index.html 2007-02-13
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Trustor-, Hallandsås- och Astraskandalerna.15 Alla dessa påverkar inte bara samhället utan 

även att framtidens krav på redovisning och revision ökas. I en artikel av Björn Suneson kan 

man läsa: ”När skandalen är ett faktum kommer ropen på lagstiftning.”16 Varje gång en ny 

skandal har uppmärksammats har vi kunnat läsa flera uttalanden om att kraven på 

lagstiftningen måste skärpas samt förslag på åtgärder och i många fall blir det även en ändring 

i lagstiftningen. I takt med att antalet skandaler som observeras ökar, växer kraven i 

lagstiftningen för företagen, vilket medför fler och mer omfattande åtgärder vid redovisning.

I den svenska affärsvärlden har diskussionerna om att man ska slopa revisionsplikten för de 

små bolagen eller inte funnits ett tag. År 2005 fick denna debatt ett rejält uppsving då Svenskt 

näringsliv fick i uppdrag att kontrollera om revisionsplikten borde behållas eller avskaffas för 

små aktiebolag i Sverige.17 Sedan dess har debatten pågått och nu har det alltså tagits ett 

beslut om att revisionsplikten ska slopas för små aktiebolag, dock är ännu inget datum 

bestämt.18

De små aktiebolagen har bristande information och vi ska nu med hjälp av en undersökning 

bygga vidare på de teorier som Tobias Svanström och Per Thorell & Claes Norberg har

upprättat på området om det ska vara lagstadgad revision i små aktiebolag eller inte. 

Svanström tittar i sin utredning, som genomfördes med hjälp av en enkätstudie, på hur 

företagens inställning är gentemot lagstadgad revision i företagen. Studien visar att de flesta 

företagen i allmänhet är positiva till revision och att så många som tre av fyra anser att 

samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision. De som är minst tveksamma till om det är en 

fördel eller en nackdel är de minsta företagen, som är de som har mindre än fem miljoner i 

omsättning. Dock poängterar författaren i slutet av sin studie att majoriteten av de tillfrågade 

är för revisionsplikt i samtliga storlekar av aktiebolag.19 Thorell & Norbergs uppdrag var att 

beskriva de fördelar och nackdelar som finns på området om det ska vara lagstadgad revision 

eller inte. Slutsatsen de kom fram till var att den borde avskaffas20 och således finns det två 

väl utvecklade teorier med olika slutledningar. Vår studie ska identifiera vilka likheter och 

skillnader som finns, samt varför dessa finns när det gäller inställningen till revisionsplikt hos 

företagsledare i små aktiebolag.

                                                
15 Suneson, Tjugo år av skandaler vi minns, Svenska Dagbladet, 29 december 2003
16 Suneson, Skandaler är snarast normaltillståndet, Svenska Dagbladet, 29 december 
17 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.1
18 Skough, Revision utan plikt? – Javisst!, Balans nr 1 2007, s.13
19 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1 och 8
20 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.1
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1.3 Problemformulering

Vår problemdiskussion leder fram till följande problemformulering:

Hur ser svenska företagsledare i små aktiebolag på revisionsplikt och vilka är faktorerna 

bakom ställningstagandet?

1.4 Syfte

Vårt syfte med undersökningen är att analysera och beskriva vilken inställning 

företagsledarna i små aktiebolag har gällande revisionsplikt, samt identifiera vilka faktorer 

som ligger bakom deras ställningstagande. Vi vill med detta ge en ökad förståelse för hur 

småföretagarna ställer sig till revisionsplikt. 

1.5 Definition av små aktiebolag

I vår undersökning och under hela vår uppsats har vi valt att klassificera små aktiebolag enligt 

Svanströms rapport.21 Enligt honom så innefattas små aktiebolag av bolag som har en 

omsättning som understiger fem miljoner kronor. Varför vi valde just denna definition för 

små aktiebolag var därför att vi har den uppfattningen att det främst är de minsta företagen 

som berörs samt har åsikter angående revisionsplikten. 

1.6 Disposition

Uppsatsen är indelad i kapitel enligt följande:

Kapitel 1: Inledning

Här presenterar vi problemet samt dess bakgrund innan vi avslutar med syfte, 

avgränsningar och en definition av små aktiebolag. 

Kapital 2: Metod

Vi beskriver vårt tillvägagångssätt gällande insamlandet av data samt motivering 

av metodval.

                                                
21 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1
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Kapitel 3: Referensram

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen och 

den fortsatta uppsatsen för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte.

Kapitel 4: Empiri

Vi presenterar här vårt intervjuunderlag från företagsledarna i de små 

aktiebolagen. En kort presentation av varje företag ges också. 

Kapitel 5: Analys

I denna del analyseras det empiriska materialet med hjälp av den referensram vi 

har valt. 

Kapitel 6: Slutsatser och diskussion 

Här presenterar vi våra slutsatser samtidigt som vi ger förslag till fortsatt 

forskning inom området. 
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2. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra vald undersökningsmetod för att läsaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur undersökningens resultat har påverkats av 

tillvägagångssättet. Vi inleder med att motivera vår insamling och bearbetning av data. 

Därefter kommer en redogörelse för vårt urval, metod för analys samt uppsatsens

trovärdighet. Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion. 

2.1 Undersökningsmetod

Då du ska göra en studie ställs du inför frågan om du ska göra en kvalitativ eller en kvantitativ 

undersökning. Givetvis är det syftet för projektet som ska vara avgörande för vilken slags 

metod du väljer.22 Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka företagsledarens inställning 

till revisionsplikt för små aktiebolag samt vilka faktorer som ligger bakom deras 

ställningstagande. Vi vill få fram mycket information samt uttömmande svar på ett djupare 

plan vilket gör att vi ser den kvalitativa metoden som mest lämpad. För oss är det även viktigt 

att förstå vad ledaren menar, och det gör vi enklast genom att kunna ställa följdfrågor som 

alltså inte är möjligt vid en kvantitativ undersökning. 

2.2 Data- och informationsinsamling

Följande avsnitt redogör för vårt tillvägagångssätt gällande uppsatsens datainsamling, både 

vad det gäller teoretisk och empirisk del. För en studie finns det två olika sorters data som kan 

användas, primär- och sekundärdata. Det förstnämnda är material som utredaren själv samlat 

in medan det sistnämnda är material som är insamlat av andra.23

2.2.1 Insamling av primärdata 

Debatten om revisionsplikt för små aktiebolag är högaktuell och åsikterna är många. 

Intervjuerna har gett oss information som vi inte hade haft möjlighet att ta del av annars. Den 

vanligaste formen av intervju är ett möte mellan två individer (intervjuare och respondent) där 

                                                
22 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.7
23 Lundahl & Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999), s.52
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den förstnämnda ska få den andra att lämna ifrån sig information.24 Vi valde att personligen 

besöka våra respondenter för att på så sätt kunna förstå hur den intervjuade tänker och känner, 

vilka erfarenheter den har samt hur dess föreställningsvärld ser ut.25 Med tanke på att vi alla 

tre skulle analysera data bestämde vi oss för att göra intervjuerna tillsammans. Kroppsspråk, 

tonfall och ordval är viktiga ingredienser 26 vilket de som inte deltagit under intervjun hade 

missat. Att använda bandspelare såg vi inte heller som ett alternativ då vi inte ville att våra 

respondenter skulle känna sig besvärade eller hämmade.27 För att så gott det går säkerställa 

kvalitén på insamlandet av data samt efterföljande analys, och för att på ett korrekt sätt återge 

respondenternas åsikter, intervjuade en av oss medan de andra två skrev anteckningar. Vi gick 

även väldigt långsamt fram mellan varje fråga så att det inte skulle finnas någon risk att vi 

missade något väsentligt i respondenternas svar. 

Som vägledning använde vi oss av en intervjuguide. Vi hade en relativt hög grad av 

standardisering då vi ställde samma frågor till samtliga företagsledare.28  Frågorna som vi 

ställde var till största del öppna och respondenten kunde fritt uttrycka sina åsikter. I de fall 

som respondenten kunde besvara frågan med ett ”ja” eller ett ”nej” använde vi följdfrågor 

som ”varför”, ”utveckla” och ”på vilket sätt”. Varje intervju varade i cirka 30 minuter. I 

empirin har vi valt att använda oss av respondenternas förnamn då vi ansåg att vi fick en 

personlig kontakt med varje företagsledare under intervjuerna. 

2.2.2 Sekundärdata

Vid sekundärdata är det som sagt inte forskaren som samlar in informationen direkt från 

källan utan istället baserar han sig på upplysningar som är insamlade av andra. Det innebär att 

informationen ofta har samlats in för ett annat ändamål än det som forskaren vill belysa.29  

För att få en klarare bild samt för att läsa in oss på ämnet började vi med att leta litteratur som 

behandlade revisionsplikt. Med tanke på att det är ett hett aktuellt och diskuterat ämne fann vi 

många relevanta artiklar. Vi har använt oss av databaser på Högskolan i Halmstads bibliotek, 

                                                
24 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994), s.86
25 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.24
26 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.50
27 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.51
28 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999), s.115
29 Jacobsen, Vad, hur och varför, (2002), s.153
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Libris, HULDA och ABI/Inform global men även tidskrifter från biblioteket. Vi har även 

använt oss av Ängelholms stadsbiblioteks katalog AXIELL. De sökord som vi främst har 

behandlat är revision, revisionsplikt och små aktiebolag.

2.3 Urval 

Ur nedan angivna perspektiv valdes intervjupersonerna ut genom våra egna bedömningar 

samt genom rekommendationer från bekanta. Vi ville ha en stor spridning på våra 

respondenter och på så sätt försökte vi hitta företag inom olika branscher. Samtidigt ville vi ha 

två etablerade respektive två relativt nystartade företag. Det var lättare sagt än gjort och det 

blev inte riktigt de företagen som vi hade tänkt oss från början. Det var många som var 

uppbokade och därför inte hade tid med några intervjuer, vilket alltså har påverkat de slutliga 

valen. 

Rent allmänt sägs det att vid en kvalitativ undersökning ska man begränsa sig till fyra eller 

fem intervjuer. Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske förmår man inte 

att få en överblick samtidigt som man ska se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett 

flertal mindre väl utförda.30

2.3.1 Urval av respondenter 

För att uppfylla vårt syfte med undersökningen såg vi det tvunget att intervjua personer som 

direkt berörs av revisionsplikten i små aktiebolag, företagsledarna. Genom att ta kontakt med 

dessa kände vi att vi fick en inblick i deras syn på revisionsplikt. Totalt genomförde vi fyra 

stycken intervjuer.

2.4 Metod för analys 

Samtliga intervjuer har sammanställts i skriftlig form och för att analysera de data som 

samlats in gjorde vi på följande vis: 

1. Vi började med att sammanställa alla svar som vi hade fått från intervjuerna i en 

matris för att på så sätt få en helhetsbild samtidigt som det skulle bli lättare att jämföra 

företagsledarnas svar sinsemellan. Dock innehåller inte matrisen de kompletta svar 
                                                
30 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.110
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som vi fick under intervjuerna utan är endast en sammanfattning av de svar som vi 

ansåg vara relevanta för vår analys och tolkning. Hänvisning till bilaga 2. 

2. När all information hade sammanställts och ordnats tematiskt läste vi igenom 

informationen från början till slut. Medan vi läste noterade vi våra idéer och 

kommentarer. Den funktion anteckningarna har är att visa på det som först föll 

forskaren i ögonen, även om detta längre fram inte skulle vara det viktigaste.31

3. När vi hade systematiserat upplysningarna började vi tolka våra data, det vill säga leta 

efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller bringa viss ordning i data. Här går 

vi utöver vad vi har sett eller hört och det är i denna fas som vi forskare försöker se 

vad som har blivit direkt sagt eller gjort. Det är här vi kan få fram de mer dolda men 

kanske mest fängslande förhållandena.32

2.5 Studiens kvalitet 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och därigenom även 

kvalitativa intervjuer. Som forskare måste du kunna visa dina medarbetare och andra som 

läser eller på annat sätt använder sig av resultatet att dina data och analyser är trovärdiga. Det 

innebär att du måste kunna visa eller göra trovärdigt att dina data är insamlade på sådant sätt 

att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.33

2.5.1. Validitet

Vi anser att vi lyckades bra med att utforma vår intervjuguide och anpassa frågorna till just 

vårt problemområde och vår teori. Med tanke på detta så menar vi att det styrker studiens 

validitet. Som vi tidigare har nämnt försökte vi också undvika frågor som kunde besvaras med 

endast ett ”ja” eller ett ”nej”. Vid vår kvalitativa undersökning vill vi ju ha ut så mycket och 

så ingående information som möjligt och det är inget vi får genom så korta svar. 

Med validitet menas att du som forskare verkligen mäter det som du avser att mäta. 34

Validitet går att dela upp i inre och yttre. Inre validitet handlar om frågan i vilken mån ens 

                                                
31 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994), s.143
32 Jacobsen, Vad, hur och varför, (2002), s.216
33 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.102
34 Ejvegård, Vetenskaplig metod, (2003), s.73
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resultat stämmer överens med verkligheten.35 Yttre validitet innebär den utsträckning i vilken 

resultaten från en viss undersökning är tillämpliga även i andra situationer än den 

undersökta.36

2.5.2. Reliabilitet 

Alla intervjuer genomförde vi i respondenternas egna arbetsmiljöer. Av de argument som 

beskrivits nedan ansåg vi det vara det bästa alternativet. Trovärdigheten på våra insamlade 

data styrks då respondenterna inte behöver känna sig illa till mods eller att de fokuserar för 

mycket på omgivningen. 

Reliabiliteten visar tillförlitligheten hos, och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten.37

För att öka vår reliabilitet var vi alla tre närvarande under intervjun. För att undvika 

variationer i sättet att ställa frågor valde vi att en av oss höll i alla intervjuer. Annars är det lätt 

att tonfall eller skilda engagemang från vår sida påverkar respondentens svar. Vi är väl 

medvetna om att en del information kan ha gått om intet då vi inte spelade in samtalen på 

någon bandspelare.38 Under intervjuerna ska det inte finnas några åhörare och miljön ska vara 

så ostörd som möjligt. Respondenten måste också känna sig trygg i miljön. På de flesta platser 

går det att se både för- och nackdelar.39

2.6 Metoddiskussion 

Vi gjorde valet att använda oss av en kvalitativ studie då vi var intresserade av att försöka 

förstå människors sätt att resonera.40 Kvalitativa data möts emellertid ofta med 

misstänksamhet då de bygger på små urval och på inga sätt är representativa för befolkningen 

i statistisk mening.41 Som går att se så finns det många åsikter i frågan om vilken metod som 

anses vara den bästa, dock är det viktigt att tänka på att syftet med studien givetvis ska vara 

avgörande för vilken slags metod vi använder oss av.42

                                                
35 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994), s.177
36 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994), s.183
37 Ejvegård, Vetenskaplig metod, (2003), s.70
38 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.51
39 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.42
40 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.16
41 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.18
42 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997), s.15
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Under hela vår arbetsprocess har vi kontrollerat källorna för att avgöra deras sanningshalt 

genom att kritiskt granska dem.43

Oavsett vilka metoder vi hade valt så finns det både positiva och negativa aspekter. De val 

som vi har gjort har vi så gott det går försökt att motivera med utgångspunkt från befintlig 

teori. 

                                                
43 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999), s.224
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3. REFERENSRAM

I detta kapitel framställer vi vår teoretiska referensram som utgår ifrån den teori som vi 

tycker behövs för att belysa vår problematik och frågeställning.  Inledningsvis beskriver vi 

revisionen och revisionsplikten i Sverige och dess syfte. Vi tar även upp revisionens betydelse 

i småföretag. Slutligen redogör vi för tidigare studier i ämnet och tar även upp den pågående 

debatten samt för- och nackdelar mot revisionsplikten. 

3.1 Revision 

Revisionen innebär att revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt

företagsledningens förvaltning av bolaget. Granskningen ska vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver.44 God revisionssed utgör norm för arbetet och innehållet i 

revisionen, det innebär att man ständigt försöker anpassa granskningens omfattning till 

utvecklingen inom revisionsområdet.45 Hur granskningen ska ske har inte lagstiftaren själv 

definierat, vilket varit en medveten lösning för att revisionen ska kunna utvecklas i takt med 

förändringar och ta hänsyn till olika förhållanden i företag.46

Revisionens kärnområde är framförallt granskning av räkenskaper, vilket är utgångspunkten 

internationellt. I Sverige har vi dock en mer utbredd syn på vad som omfattas av revision. Vi 

ska därför i det följande beskriva huvuddragen i de svenska kraven på revision.47

3.1.1 Revisionens innehåll

Granskningen av bokföringen och den externa rapporteringen är revisionens kärnområde,48

men även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska granskas. Detta innebär 

att revisorns uppgift även innefattar förvaltningsrevision, vilket internationellt sett är

ovanligt.49 Denna ska även vara så ingående som god revisionssed kräver. I och med att det 

inte direkt finns bestämt i någon lag vad god revisionssed innehåller har man istället överlåtit 

                                                
44 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 3 §
45 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003), s.33
46 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.19
47 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.17
48 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.4
49 Smiciklas, Associationsrättens grunder – Bolag, föreningar och stiftelse, (2000), s.113
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praxis till att utarbeta rekommendationer och regler. I praktiken är det FAR (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) som genom revisionsstandarder avgör hur granskningen ska 

genomföras.50 FAR har sedan 1970-talet publicerat rekommendationer och uttalanden i

revisionsfrågor och från och med den 1 januari 2004 gäller RS (Revisionsstandard) i Sverige. 

RS innehåller alltså direktiv och principer för hur revisionen i Sverige ska utföras. RS bygger 

på de internationella revisionsstandarderna ISA (International Standards on Auditing) som 

IFAC (International Federation of Accountants) ger ut.51 RS ska tillämpas vid samtliga 

revisioner oavsett bolagsstorlek. 

Revisionen ska utmynna i en revisionsberättelse som redovisar resultatet av granskningen. 

Revisorn ska i denna uttala sig om årsredovisningen samt om VD:ns och styrelsens 

förvaltning.52 En revisor i ett aktiebolag ska också i revisionsberättelsen anmärka på om 

han/hon funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet i vissa avseenden rörande skatter 

och avgifter.53 Avsikten med att införa denna speciella gransknings- och 

rapporteringsskyldighet var att se till att beskattningssystemet fungerar på ett effektivt sätt. 

Revisorer är även skyldiga att rapportera vissa iakttagelser rörande brott till styrelsen och att 

anmäla misstankar om brott till åklagare.54 I och med att samtliga aktiebolag har 

revisionsplikt, är kravet på innehållet i revisionen detsamma, oberoende av storleken på 

aktiebolaget. Det kan även tilläggas att det inte är enbart genom revisorns formella granskning 

som redovisningen potentiellt kan förbättras utan också genom de råd och direktiv som 

revisorn lämnar i olika sammanhang.55

3.1.2 Revisionens syfte

Revisionens syfte är att genom en oberoende granskning kunna konstatera riktigheten och 

tillförlitligheten i den ekonomiska information som bolagen lämnar.56

Orsaken till revisionen var främst ägarnas behov av kontroll över ledningens förvaltning av 

företagets verksamhet. Detta visas genom att det är bolagsstämman, vilken består av 

aktieägarna, som väljer revisorer. I Sverige betraktas det dock inte som att revisionen utförs 
                                                
50 Smiciklas, Associationsrättens grunder, (2006), s.116
51 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.20
52 Revisionslagen (1999:1079) 6 §
53 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 34 §
54 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 42-44 §
55 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.9
56 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003), s.31
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enbart för ägarnas räkning utan även för andra intressenter såsom samhället, anställda och 

övriga borgenärer. Även andra intressenter än ägarna kan alltså ha fördel av den revision som 

utförs för ägarnas räkning. Den svenska synen på revisionens intressenter bygger på en 

intressentmodell som är relativt vid.57

Ägarnas fördel av revision varierar dock även om ägaren är den primära intressenten i 

företaget. Det är under sådana omständigheter när företaget har mer än en ägare som

revisionen fyller sin funktion. Ett företag med bara en ägare behöver ingen revision då ägaren 

har full insyn i företaget och därmed inte behöver någon som granskar räkenskaperna och 

årsredovisningen för att öka trovärdigheten i den lämnade informationen. Revisionen utförs

under sådana förhållanden enbart i andras intresse, medan det är företagen som får stå för 

kostnaden. Revisionen av räkenskaperna tillför därför mervärde för ägarna i ett litet 

aktiebolag endast om det finns ägare som inte ingår i företagsledningen eller styrelsen.58 Detta 

kan förklaras av den så kallade principal agentteorin vilken är användbar när ägaren 

(principalen) överlåter beslutsfattandet till någon annan, vanligen företagsledningen 

(agenten). Eftersom ägarna inte har någon direkt insyn i företaget blir agenten därmed svår att 

kontrollera. Förekomsten av revision kan förklaras utifrån denna agentrelation, genom att 

revisorn ska se till att principalens intressen tas till vara.59

Med krav på revision följer ett krav på att revisorn ska vara oberoende. Detta innebär att ett 

oberoende tjänar till att säkerställa att revisionen ger ökad tilltro till granskningen. Revisorn 

får inte misstänkas ha intressen som gör att han/hon skulle kunna tänkas låta bli att rapportera 

felaktigheter som han/hon upptäcker vid revisionen. I Sverige gäller samma oberoende regler 

i lag för revisorer i alla aktiebolag. Det görs inte någon skillnad mellan till exempel aktiebolag 

med en ägare och publika företag, vilket är en konsekvens av revisionsplikt för alla 

aktiebolag. Skärpningar av oberoende krav får därför effekt också på revisionen i små 

aktiebolag.60

De anvisningar, tips, råd och kommentarer revisorn lämnar under revisionen samt det som 

därutöver diskuteras på rådgivningsbasis kan vara till fördel för företaget. Det är också vanligt 

förekommande att företag köper rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå. Detta leder till att 

                                                
57 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.18
58 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.36
59 Artsberg, Redovisningsteori, (2003), s.84 
60 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.18
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revisorerna bättre lär känna företagets beslutsfattare och företagets verksamhet samtidigt som 

företagsledaren får ta del av revisorns kompetens. Revisionen ger direkt tillgång till en

kompetent rådgivare som företaget i annat fall inte kommit i kontakt med. Genom kontakten 

med revisorn kan företagsledaren få ökad kunskap på det ekonomiska området. Företagen 

strävar vanligtvis efter att kontakten med revisorn och revisionsbyrån i hög utsträckning ska 

vara till direkt fördel för företaget och dess verksamhet.61

3.1.3 Revisionsplikt

I Sverige är det reglerat i lag att alla aktiebolag är tvungna att ha en revisor och att denna 

revisor måste vara kvalificerad, det vill säga vara antingen auktoriserad eller godkänd.62 Den 

1 januari 1983 infördes detta krav på kvalificerad revision för samtliga aktiebolag i Sverige.63

Revisionsplikten finns fastställd i Revisionslagen och den hänvisar till Bokföringslagen 

gällande vilka företag som är tvingade att avsluta sin bokföring med en årsredovisning.64  

Enligt Bokföringslagen ska samtliga aktiebolag, oberoende av storlek eller omsättning, 

avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning vilket medför att alla aktiebolag är ställda under 

revisionsplikt.65

I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 måste vi i allt större utsträckning anpassa våra 

lagar efter EU:s direktiv. Direktiven är ett legalt medel för att harmonisera rätten inom 

unionen, och medlemsstaterna är skyldiga att införa direktiven i den nationella 

lagstiftningen.66

Revisionsplikten i Europa styrs idag utifrån EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, som 

föreskriver obligatorisk revision av företagens årsbokslut och årsredovisningar.67

Medlemsländerna har dock enligt samma direktiv rätt att undanta små företag från 

revisionsplikten. För att företag ska klassas som små får de inte överskrida mer än en av 

följande gränser: 50 anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning samt 3,65 miljoner euro i 

balansomslutning. Nästan alla medlemsländerna i EU, som var medlemmar innan 2004, har 

                                                
61 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
62 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 1 och 11 §  
63 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.15
64 Revisionslagen (1999:1079) 2 §
65 Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap, 1 §
66 Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys, (2000), s.9
67 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.2
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undantagit små företag från revisionsplikten. Här skiljer det dock vilka gränser länderna valt 

att använda för att definiera små företag.68  

3.1.4 Revision i småföretag

Efterfrågan på revision liksom revisionsprocessen ser annorlunda ut för onoterade mindre 

företag jämfört med stora noterade bolag. I små ägarledda företag får relationerna mellan 

revisor och såväl ägare som företag en annan karaktär än i börsföretag eller stora företag. 

Relationerna mellan revisor och företag blir mer personliga och förtroendet får större 

betydelse i småföretag. Dessa skillnader återspeglar sig dock inte i någon större utsträckning i 

aktuell lagstiftning. Uppfattningen ”en revision är en revision” har haft stor inverkan vid 

reglering på revisionsområdet. Det har inneburit att de nationella och internationella 

revisionsstandarderna, som utvecklas med stora noterade koncernbolag i åtanke, ska tillämpas 

på samtliga bolag som omfattas av revisionskravet.69

Vid revision av små företag finns ett speciellt avsnitt (RevU 1005) i den svenska 

revisionsstandarden, RS, som behandlar vissa särskilda överväganden. Det framkommer 

bland annat i standarden att revisionen av ett litet företag är mindre komplicerad och kan 

utföras av färre medarbetare än vid större uppdrag. Ett flertal akademiker och 

yrkesverksamma förespråkar en uppdelning av produkten revision, de menar att det inte är 

eftersträvansvärt att följa mottot att ”en revision alltid är en revision”.70

Som vi nämnde tidigare har fördelen av revision i små företag, där ägare och ledning ofta är 

samma personer, ifrågasatts i olika sammanhang. Revision i små företag kan alltså motiveras

utifrån agentteorin, till förmån för ägaren, endast om företaget har mer än en ägare. Det är 

enbart ägare utan tillgång till intern information som har glädje av revisionen. En ensam ägare 

med full insyn i företaget behöver ingen som granskar räkenskaperna i syfte att öka 

informationens tillförlitlighet. Revision i små företag ger ur ett ägarperspektiv ett mervärde 

först när det finns ägare som inte ingår i företagsledningen eller styrelsen.71

                                                
68 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.11
69 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.4
70 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.4
71 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.7
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Företagsledare i mindre företag uppfattar ofta arbetsuppgifter som till exempel bokföring, 

fakturering och uppgiftslämnande till myndigheter som tidskrävande och betungande. Att 

upprättandet av den externa redovisningen uppfattas som en börda kan förklaras av att 

behövlig kompetens i redovisningsfrågor ofta saknas i mindre företag.72

3.2 Revisionens betydelse

Revisionens vara eller inte vara är som nämnts ovan ett hett diskuterat ämne. När det nu är 

bestämt att revisionsplikten ska slopas för små aktiebolag skulle vi vilja redogöra för fördelar 

och nackdelar som det kommer att innebära. 

3.2.1 Fördelar

Revisionsplikten ger en bättre ordning och reda i företagens räkenskaper samt i den externa 

rapporteringen och den ger en hjälp till intern styrning och kontroll. Företag som använder sig 

av revision förbättrar alltså både för sig själv inom företaget men även utåt sett gentemot sina 

intressenter om företaget är reviderat. Som intressenter har vi då borgenärer och leverantörer 

vilka hellre ger kredit till ett granskat och reviderat företag än till ett icke-reviderat. 

Detsamma gäller även lånefinansiärer som innan ett låneavtal skrivs på vill titta på 

revisorernas uttalande, det vill säga revisionsberättelsen. En annan av företagets intressenter

är skattemyndigheten, vars skattekontroll underlättas av att revisionen har reviderat bolaget. 

Ekobrottsmyndigheten berörs genom att revision bidrar till att minska den ekonomiska 

brottsligheten, eftersom revisorns anmälningsplikt har en hämmande effekt på den typen av 

brott. Andra intressenter är media och aktieägare vilka tar del av publicerade räkenskaper, 

vars värde höjs avsevärt genom att företaget är reviderat. En sista fördel och ännu en 

intressent är ägarna som befrias från personligt ansvar.73

3.2.2 Nackdelar

Eftersom det finns en rad fördelar som talar för revisionsplikt finns det även en del nackdelar 

som vi skulle vilja redogöra för. För många företag, och framförallt de små, består revision av 

höga kostnader som inte täcker fördelen av revisionen, vilket i sin tur kan ha verkan på 

småföretagens konkurrenskraft. Detta är bevisat i tidigare enkätstudier som har gjorts både i 

                                                
72 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.9
73 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.36
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Sverige och i utlandet.74 Den svenska revisionsstandarden bygger på internationella regler 

som är tilltänkta för större bolag, vilket leder till att revisionsarbetet är för omfattande för de 

små företagen. En nackdel som gäller ägarna är att de inte alltid efterfrågar behovet av 

granskning eftersom de själva ofta är involverade i den dagliga verksamheten.75

3.3 Tidigare studier 

Varje år utexamineras avsevärt många studenter som avslutat sitt kandidat- eller 

magisterprogram i företagsekonomi. Detta medför att det görs många studier inom 

revisionsplikt och dess område, både kvantitativa och kvalitativa. Många tidigare uppsatser är 

inriktade mot ett eventuellt slopande och nu när regeringen har fastställt beslutet ska vi alltså 

försöka gå på djupet med hjälp av tidigare studier.

3.3.1 Collis

År 2003 fick Collis i uppdrag av DTI (Department of Trade and Industry) att genomföra en 

undersökning av frågor som var kopplade till borttagandet av revisionsplikt. Undersökningen 

genomfördes i form av enkäter som gick ut till 2 633 stycken företag runt om i Storbritannien, 

tillbaka kom 790 stycken svar, vilket var 30 %. I studien framkom många intressanta siffror 

och vi kommer nedan att presentera dem som vi tycker passar med vår studie:76

65 % ansåg att revisionen gav en kontroll över företagens räkenskaper.

61 % ansåg att trovärdigheten ökade i den finansiella informationen.

50 % ansåg att revisionen hjälper företag att inte göra sig skyldiga till brott.

45 % ansåg att revisionen gav aktieägarna en bättre trygghet.

43 % ansåg att kvaliteten förbättras i den finansiella informationen.

30 % angav att de genomförde revisionen för aktieägarnas skull.

Vid genomförandet av studien konstaterades det att 56 % av dem som var inblandade i den 

grupp som skulle undantas från revisionsplikt valde att avstå medan 42 % valde frivillig

                                                
74 Svanström, Lagstadgad revision (2006) s.1, Collis, Director’s Views on Exemption from the Statutory Audit
(2003), s.7 
75 Thorell & Norberg, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans, nr 3 år 2005, s. 19-23
76 Collis, Director’s Views on Exemption from the Statutory Audit (2003), s.7 
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revision, resterande 2 % svarade inte. Huvudskälet till dessa siffror angavs vara kostnaden för 

revisionen.77

3.3.2 Thorell & Norberg

Collis utredning var förebild för den debatt som drog igång i Sverige tillsammans med den 

undersökning som gjordes på uppdrag av Svenskt näringsliv år 2005 i mars. Författarna till 

utredningen blev professorerna Thorell & Norberg. De fick i uppdrag att redogöra för de 

fördelar och nackdelar som finns för en lagstadgad revision i små aktiebolag och den stora 

frågan som det arbetas efter i rapporten är om nyttan av revisionen överstiger kostnaderna för 

den.78 Som vi alla vet är det många intressenter som vill ta del av den redovisning som 

företagen framställer, det rör sig i allt från aktieinvesterare, aktieägare, banker, leverantörer 

till övriga intressenter i branschen. Det är en stor grupp som bryr sig om och vill ha en så klar, 

rättvis och trovärdig redovisning som möjligt. 

När det gäller revision i små aktiebolag kommer Thorell & Norberg fram till två stycken 

huvudproblem som har att göra med att alla bolag har revisionsplikt och att kraven på att 

revisorn ska vara oberoende. Det första av dessa problem är att det är företagsledningen som 

utser revisorn medan det officiellt ska vara bolagsstämman. Författarna till utredningen menar 

att det då finns starka motiv för en revisor att hålla sig till en bra relation med 

företagsledningen för att om möjligt kunna få ut ännu mer av uppdraget.79 Om vi övergår till 

det andra problemet menar Thorell & Norberg vidare att det är svårt att nå det oberoende

problem som råder i ensamaktiebolag. Vad som menas med detta är att här är det samma 

företagsledare som utser vem som ska sköta granskningen och betala för den, som ska bli 

granskad, eftersom styrelsen och företagsledningen oftast är samma person.80

Vidare i utredningen har Thorell & Norberg tittat på hur det har gått med en avreglering av 

revisionsplikten i England och författarna anser till och med att det borde vara en bra grund 

vid ett avskaffande i Sverige. Slutsatsen som Svenskt näringsliv drar av utredningen är väldigt 

klar och tydlig och den är att även Sverige bör avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag.

                                                
77 Collis, Director’s Views on Exemption from the Statutory Audit (2003), s.30 
78 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.9
79 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.33
80 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.34
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3.3.3 Svanström

Som utgångspunkt i vår studie har vi valt att bygga vidare på Svanströms utredning om det 

ska vara lagstadgad revision i små aktiebolag eller inte. I Sverige är samtliga aktiebolag 

skyldiga att ha revision, det vill säga minst en revisor,81 men inom EU väljer allt fler länder 

att undanta sina mindre aktiebolag från krav på revision. Ett avskaffande har nu också blivit 

bestämt i Sverige. Svanström tittar i sin utredning som genomfördes med hjälp av en 

enkätstudie på hur företagens inställning är till lagstadgad revision i företagen. Studien visar 

att de flesta företag i allmänhet är positiva till revision och att så många som tre av fyra anser 

att samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision. Dessa tre av fyra anser samtidigt att de har 

nytta av revisionen och att den inte enbart är en börda. De som är minst tveksamma till om det 

är en nytta eller en börda är de minsta företagen, som är de som har mindre än fem miljoner i 

omsättning. Dock poängterar författaren i slutet av sin studie att majoriteten av de tillfrågade 

är för revisionsplikt i samtliga storlekar av aktiebolag.82

3.4 Pågående debatt

I inledningen till denna studie gav vi en inblick i den livliga debatt som för tillfället råder runt 

om i Sverige om ett kommande avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag. Att 

diskussionen är stor beror på dess aktualitet med att den nya borgerliga alliansen har kommit 

med ett förslag om att förenkla regelverket för de små aktiebolagen. Det medför alltså att det 

skrivs många spaltmeter och vi har i relation till denna studie försökt läsa in så mycket som 

möjligt och framförallt då det som har relevans till vår givna problemformulering och vårt 

syfte. Vi tänkte därför under detta teoriavsnitt redogöra för det som vi tycker rör vår studie.

Föregångarna till denna debatt är Collis utredning i Storbritannien samt den studie som 

Thorell & Norberg gjorde på uppdrag av Svenskt näringsliv. Tiden efter dessa undersökningar

fylldes på med ytterligare artiklar där man som artikelförfattare tog ställning till för eller emot 

revisionsplikt i små aktiebolag. Inför det stundande riksdagsvalet år 2006 redogjorde partierna 

för sin ställning i frågan och så här såg det ut då: Vänsterpartiet var enbart positiva till ett 

bevarande av revisionsplikten, socialdemokraterna pekade på enkla och funktionella regler 

medan miljöpartiet inte hade diskuterat frågan. Den borgerliga alliansen var helt enig om ett 

                                                
81 Aktiebolagslagen 9 kap, 1 §
82 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1
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avskaffande.83 Vid valet den 17 september år 2006 blev det den borgerliga alliansen som blev 

vinnare och ett avskaffande av revisionsplikten skulle bli ett faktum.84 Maud Olofsson, 

partiledare för centerpartiet, har under hela valrörelsen och även efteråt kämpat för ett minskat 

regelverk för de små bolagen. Hon säger att hon är målmedveten och att hon tillsammans med 

utskott och departement ska arbeta fram ett bra förslag och att de vill minska företagens 

regelkostnader med 25 % fram till år 2010 på hösten.85 I början av år 2007 har det bestämts 

att det blir ett avskaffande av revisionsplikten men ännu är inget datum definitivt.86

I många övriga tidskrifter och andra publikationer presenteras det material och artiklar som 

rör ett avskaffande av revisionsplikten, bland annat kunde man läsa att företagen inte upplever 

det som en börda utan istället ser det som en värdefull kontrollfunktion. De menar också att 

revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel som ger en trygghet för banker, leverantörer, 

kunder och andra intressenter till företaget, det vill säga anställda och aktieägare. Artikelns 

poäng mynnar ut i att författaren till den fortfarande är helt övertygad om att revision kommer 

att efterfrågas eftersom den ger trygghet och tillförlitlighet.87

I slutet av år 2006 uttalar sig Carl-Gustaf Burén i saken, han är ansvarig för revisionsfrågor 

inom Svenskt näringsliv. I artikeln säger han att de är mycket nöjda att regeringen har givit 

raka direktiv i frågan och att det nu tagits ett beslut om att slopandet är ett faktum för små 

aktiebolag. Han menar också att deras egen utredning, det vill säga den som gjordes av 

Thorell & Norberg, har legat till grund för beslutet att samhället och företagen nu tillsammans 

kommer att minska sina kostnader med 2 miljarder kronor per år. Vidare säger han att 

eftersom Sverige nästintill är ensamt med att ha kvar revisionsplikten för små aktiebolag ger 

det en nackdel för de svenska företagen i takt med att revisionskostnaderna ökar.88

Den pågående debatten har alltså inte blivit mindre trots att det nu har tagits ett beslut. Den 

fortgår och som ett led i det kommande avskaffandet ska förhoppningsvis denna studie räta ut 

de frågetecken som finns.

                                                
83 ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4 år 2007, 
s.26-27
84 http://www.val.se/val/val2006/valnatt/R/rike/roster.html 2007-02-13
85 Svidén, Minskad regelbörda gynnar småföretagen, Svenskt näringsliv, 4 december 2006
86 Skough, Revision utan plikt? - Javisst!, Balans, nr 1 år 2007, s.13
87 Skough, Revision utan plikt? - Javisst!, Balans, nr 1 år 2007, s.13
88 Ydstedt, Revisionsplikten för mindre bolag slopas, Svenskt näringsliv, 15 december 2006
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3.5 Sammanfattning referensram

Denna referensram innehåller det som vi anser vara relevant för vår studie i förhållande till 

tidigare undersökningar på revisionsområdet. Den studie som har störst inflytande är 

Svanströms där han undersöker för eller emot revisionsplikt i både små och medelstora 

aktiebolag. Centrala delar i referensramen är begreppet revision, revisionens betydelse och 

pågående debatt. Revision innebär att revisorn ska granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning av bolaget och vad det innebär. 89 Revisionens 

syfte är att genom en oberoende granskning kunna konstatera riktigheten och tillförlitligheten 

i den ekonomiska information som bolagen lämnar.90 I små ägarledda företag får relationerna 

mellan revisor och såväl ägare som företag en annan karaktär än i börsföretag eller stora 

företag. Relationerna mellan revisor och företag blir mer personliga och förtroendet får större 

betydelse i småföretag. 91 Revisionens betydelse tar upp de fördelar och nackdelar som finns 

med revision. Den pågående debatt som för tillfället råder runt om i Sverige rör ett kommande 

avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag. Att diskussionen är stor beror på dess 

aktualitet i och med att den nya borgerliga alliansen har kommit med ett förslag om att 

förenkla regelverket för de små aktiebolagen. 

                                                
89 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 3 §
90 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003), s.31
91 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.4
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4. EMPIRI

I följande kapitel presenterar vi vårt empiriska material som även är sammanställt i bilaga 2. 

Detta utgörs av primärdata som kommit fram av intervjuerna med våra respondenter. 

Samtliga fyra representanter är företagsledare i små aktiebolag men inom olika branscher. 

4.1 Limousine Taxi i Ängelholm AB 

Intervjun gjordes med Karl-Erik Måbrink, delägare på Limousine Taxi i Ängelholm AB, även 

vice VD på IXX IT-partner. Han är utbildad redovisningskonsult och har jobbat som 

ekonomilärare i sex år. Redovisningen sköts inom företaget och Karl-Erik har kontroll över 

företagets likviditet.

4.1.1 Företagets situation

Limousine Taxi i Ängelholm AB startades 2002 och har alltså varit verksamt i fem år. 

Företaget har sex anställda och har en omsättning på cirka 3,5 miljoner kronor. Deras 

huvudsakliga verksamhet är transporttjänst som vänder sig uteslutande mot affärsresenärer 

som reser till och från Kastrup.

4.1.2 Revision

Det första Karl-Erik tänker på när han hör ordet revision är, ett kit. Han förklarar det med att 

det är ett gränssnitt mellan företaget och dess intressenter. Revisionen är en form av 

säkerställande gentemot intressenter, företag, skatteverk och myndigheter. Han menar även att 

revisionen innebär att kostnaderna och intäkterna för verksamhetsåret är rätt. Det är oerhört 

viktigt för företag och intressenter att det blir en rättvisande bild av företaget och det hjälper 

revisionen till med.

Revisorns roll i Limousine Taxi tycker Karl-Erik är att vara en avstämningspunkt och 

förklarar det med att revisorn ser till så att de verkligen blir rätt, vilket är oerhört viktigt för

den framtida planeringen. Karl-Erik ser även revisorn som ett bollplank, en kommunikativ 

roll. Revisorn är en kompetent källa vilket upplevs positivt på företaget. Karl-Erik menar på 
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att i och med att lagstiftningen ändras hela tiden är de viktigt med kompetensen och att man 

blir uppdaterad på vad som händer. Företaget har löpande kontakt med revisorn under året. 

4.1.3 Revisionens betydelse

Karl-Erik ser inga nackdelar med revisionsplikt. Han menar på att i ett aktiebolag är det mer 

insyn än i andra bolagsformer och det är viktigt att revisorn säkerställer det. Aktiebolag är en 

väldigt bra företagsform enligt Karl-Erik men det kan dock vara lite negativt att alla 

aktiebolag har samma revision. Han tycker att man skulle kunna förenkla för de allra minsta 

men inte ta bort revisionsplikten helt. Revisionsplikten innebär inte speciellt höga kostnader 

enligt Karl-Erik, vilket beror på att han gör mycket jobb själv.

Fördelarna med revisionsplikt tycker han bland annat är att det är en kompetent person som 

stämmer av att de verkligen är rätt, revisorn gör att de blir seriöst. Han menar även på att det 

är bra att intressenter och skattemyndigheter vet att en kompetent person har tittat på det. Alla 

företagens intressenter har nytta av revisionen, anser Karl-Erik. Han tycker även att 

revisionen hjälper företag att inte göra sig skyldiga till brott och ger även ökad trygghet till 

aktieägarna. 

Absolut överstiger fördelarna nackdelarna enligt Karl-Erik. Revisionen innebär att det är 

seriöst och är även en kontroll för alla. Han menar även att revisorn ser till att förbättra 

systemet och att det blir bättre struktur i företaget. Samtidigt säger han att det säkert finns 

många som ser revisorn som något obehagligt men Karl-Erik gör definitivt inte det.

4.1.4 Pågående debatt

Karl-Erik har tagit del av den debatt som pågår angående ett slopande av revisionsplikt för 

små aktiebolag, då han poängterar att han läst hela K2-förslaget. Den information han fått har 

han själv skaffat sig via Internet. Han jobbade som lärare innan och då blev det att han hela 

tiden fick hämta in information, det har dock minskat. Karl-Erik tycker att det är bra att 

minska kraven för de minsta företagen. Han tycker att man ska göra det schablonmässigt, det 

vill säga enklare regler för de minsta. 
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Ett slopande av revisionsplikt för små aktiebolag är enligt Karl-Erik dåligt och han har även 

förespråkat att alla ska ha revisionsplikt. Han tycker att man skulle kunna ha förenklad 

revisionsplikt för de minsta bolagen, alltså inte avskaffa det. Enligt Karl-Erik kommer

Limousine Taxi fortsätta att efterfråga revisionstjänster efter ett slopande. Istället för att be 

företagets revisor om hjälp kommer han dock använda sig av kunskap inom familjen. Hans 

sambo utbildar revisorer och han anser att hon besitter den kunskap han behöver.

4.2 Xid Sverige AB 

Intervjun gjordes med Mikael Brixhall, delägare på Xid Sverige AB, Ängelholm. Xid har ett 

eget ekonomisystem där Mikael sköter mycket själv. Han har sedan bokföringshjälp som 

kommer en gång i månaden men Mikael har ändå kontroll över företagets likviditet. Sedan 20

år tillbaka har han varit verksam i branschen och har dessutom erfarenhet från att tidigare 

driva företag.   

4.2.1 Företagets situation

Xid Sverige AB startades den 1 oktober 2005 av Mikael men han äger nu det tillsammans 

med en kollega som har sin utgångspunkt i Göteborg. Företaget består alltså av två delägare 

och har en omsättning på cirka 2,7 miljoner kronor. Den huvudsakliga verksamheten är en 

kombination av konsultverksamhet och logistik, där de levererar produkter och tjänster till 

företag i syfte att på olika sätt märka upp och identifiera produkter.

4.2.2 Revision

Det första Mikael säger när han hör ordet revision är att det är negativt laddat. Detta för att 

han menar att det betyder att man överkontrollerar. Men han tycker att ordet revisor är 

positivt. Samtidigt säger han att trots att han tycker ordet revision i sig är ett negativt ord, så 

anser han att revision är något bra.

Revisorns roll i Xid är enligt Mikael väldigt viktig, då han fungerar både som allmän 

ekonomisk rådgivare och juridisk rådgivare. Istället för att höra av sig till jurister om frågor 

gällande dessa saker, hjälper revisorn Xid även med detta. Mikael säger att då det handlar om 

avtal, dokument eller liknande, skickar han det till revisorn. Företaget har löpande kontakt 

med revisorn under året och Mikael tycker att det fungerar som ett mentorskap. 
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4.2.3 Revisionens betydelse

Mikael ser inga nackdelar med revisionsplikt så länge det är rent mjöl i påsen och han tycker 

att revisorn fyller många viktiga roller. Istället för att gå till flera olika för hjälp så ställer 

revisorn upp med stöd. Mikael anser även att det får kosta en del att göra rätt mot 

myndigheterna då det är en trygghet att det blir rätt. Samtidigt verkar han inte tycka att 

kostnaderna är så höga utan tycker verkligen att det är värt pengarna. 

Fördelarna med att ha revisor tycker Mikael är att han kommer med goda råd och även 

fungerar som ett juridiskt öga för Xid. Han säger att de aldrig chansar vid olika aktiviteter 

utan tar allt med revisorn just för att det ska bli rätt och det sista han vill är att ringa 

skattemyndigheterna. Mikael är noga med att allt ska vara korrekt, aktieägarna emellan och 

gentemot myndigheter. En annan fördel med revisorn är att han fungerar som ett bollplank 

och kommer med långsiktiga och kortsiktiga förslag, som en rådgivare. Mikael anser även att 

revisionsplikten hjälper till så att företag begår färre misstag. Det ger även aktieägarna en

ökad trygghet att ha revisionsplikt. 

Enligt Mikael överstiger fördelarna nackdelarna med råge. I förhållande till all den nytta han 

har av revisorn är det definitivt värt pengarna. Ekonomi intresserar inte honom så han anser 

att det är skönt när det kommer något papper att bara kunna lämna över det. 

4.2.4 Pågående debatt

Angående den debatt som pågår om ett slopande av revisionsplikt för små aktiebolag har inte 

Mikael tagit del av den speciellt mycket. Informationen har han fått genom nyhetsbrev från 

revisionsbyrån och sin bokföringshjälp. 

Mikael tycker inte att ett slopande av revisionsplikt för små aktiebolag ska ske. Han säger att 

ska han göra rätt för sig så tycker han att alla ska göra det. Han är rädd att ett avskaffande bara 

öppnar dörrar för mer mygel. Xid kommer även i framtiden efterfråga revisionstjänster trots 

ett avskaffande av revisionsplikten. Mikael tycker att det stödet man får av revisorn är oerhört 

viktigt, speciellt som entreprenör.  
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4.3 Kustmäklaren Hans-Åke Svensson AB 

Intervjun gjordes med Hans-Åke Svensson, ensam ägare till Kustmäklaren Hans-Åke 

Svensson AB. Han har arbetat på företaget sedan starten och det är sedan ett och ett halvt år 

tillbaka. Utbildningar han har samlat på sig är mäklarutbildning samt interna utbildningar

inom juridik, fastighetsrätt och säljpsykologi. Han har aldrig tidigare drivit eget företag men 

har varit verksam i sin nuvarande bransch sedan 23 år tillbaka.

4.3.1 Företagets situation

Företaget startades den 3 oktober 2005 och deras verksamhet består av fastighetsförmedling. 

Antalet anställda är 2 personer: Hans-Åke själv som är mäklare, samt en 

administratör/ekonomiansvarig. Omsättningen år 2006 uppgick till 3,1 miljoner kronor.

4.3.2 Revision

Hans-Åke ser revision som granskning och kontroll ur en positiv synvinkel. Han anser att 

revisorn i deras företag har en viktig roll, då denna person fungerar som ett granskande och 

rådgivande bollplank kontinuerligt under hela året. Den ekonomiansvarige sköter allt det 

löpande med bokföringen, för månadsbokslut och förbereder inför årsbokslut. En av företaget 

anlitad redovisningskonsult upprättar sedan årsbokslutet och går igenom alla papper. Därefter 

lämnas detta över till revisorn som utför granskningen. Företaget har valt att använda sig av 

denna metod eftersom kostnaderna ska hållas nere.

4.3.3 Revisionens betydelse

Kustmäklaren anser att den största nackdelen med revisionen är dess höga kostnader. Några 

andra nackdelar ser inte Hans-Åke för sitt företag. Han anser inte att det påverkar 

konkurrenskraften i hans bransch, eftersom de gör det de är bra på och det är att sälja hus, inte 

att stoltsera med ett reviderat aktiebolag. Hans-Åke som är företagsledare och ensam mäklare 

i företaget anser att trots att han är så involverad i den dagliga verksamheten vill ha revision, 

eftersom det är just ett kvitto på att man har skött sig. Hans-Åke anser att det ger en bättre 

kontroll och en ökad tillförlitlighet i företagets ekonomi. Han tycker också att det minskar den 

ekonomiska brottsligheten i landet samtidigt som han ger sina intressenter och då främst 

aktieägarna en ökad trygghet. Eftersom Hans-Åke är ensam aktieägare i sitt småföretag anser 
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han att revisionen i hans företag genomförs dels för aktieägarens men även för andra 

intressenters skull. Summa summarum av detta vill Hans-Åke påpeka att: ”Fördelarna 

överstiger nackdelarna med stor marginal och känslan av att få det där kvittot på att man har

skött sig är helt underbar.”

4.3.4 Pågående debatt

Hans-Åke har inte aktivt tagit del av debatten som råder kring slopandet av revisionsplikten, 

detta på grund av att det inte intresserar honom själv. Det lilla han följer med är genom media,

och någon information från sin revisor eller redovisningskonsult har han inte fått. Hans-Åke 

vill att revisionsplikten ska finnas kvar, däremot tycker han att det borde bli en annan 

prissättning för den typen av tjänster. Han menar att det är tunga kostnader för ett litet bolag. 

Arvodet för revisionen borde baseras på företagets omsättning för att skapa en rättvisare värld 

för småföretagaren. Kustmäklaren är också helt bestämd över att de kommer att fortsätta att 

efterfråga revisionstjänster även efter ett slopande, men att det då kommer att föras en 

aktivare dialog kring arvodet när revisorn inte längre har den makten att det måste ske.

4.4 Berndtssons AB

Vi intervjuade Maria Berndtsson som har gått en treårig ekonomisk utbildning samt läst en 

del kurser på högskola. Tidigare erfarenheter av att driva företag har hon då hennes man förr 

ägde en bensinmack där hon skötte bokföringen. 

4.4.1 Företagets situation

Berndtssons startades 1999 och deras verksamhet är en trafikskola. I Ängelholm har de sex 

stycken anställda och deras omsättning 2006 uppgick till cirka tre miljoner kronor. 

4.4.2 Revision

Det första Maria tänker på när hon hör ordet revision är en kontroll av räkenskaperna. Den 

roll som Berndtssons revisor har är att han kontrollerar så att allt går rätt till, dessutom 

fungerar han som en rådgivare och som ett bollplank. Deras revisor gör allt som har med 

årsbokslutet att göra samtidigt som de håller en kontinuerlig kontakt några gånger i månaden. 
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4.4.3 Revisionens betydelse

Kostnaderna för revisionsplikt anser Maria vara den största nackdelen. För ett så pass litet 

aktiebolag som de är så handlar det i längden om stora summor. Generellt så ger även ett 

reviderat företag större förtroende än vad ett icke reviderat gör, men det är inget som Maria 

tycker påverkar konkurrenskraften. Det är mycket arbete som måste läggas ner, men ändå

efterfrågar Berndtssons en granskning då de själva inte vill ha hela ansvaret på sina axlar. 

Om vi istället ser på fördelarna så anser Maria att revisionen ger en bättre kontroll på 

företagets räkenskaper, och det ökar även trovärdigheten i den finansiella informationen.

Även kvalitén förbättras i den finansiella informationen samtidigt som hon tror att 

brottsligheten bekämpas i den mån att företagen får hjälp med att hålla sig uppdaterade med 

regler. Revision ger även aktieägarna en trygghet. Sammanfattningsvis tycker i alla fall Maria 

att i det stora hela så överstiger fördelarna nackdelarna. Det infinner sig ändå en viss 

tveksamhet, men i slutändan kommer hon fram till att det trots allt är viktigt med den här 

kontrollen. 

4.4.4 Pågående debatt

Det är främst genom media som Maria har tagit del av den pågående debatten. Revisorn har 

inte haft något med detta att göra, vilket hon i första hand tror beror på att de har en så pass 

liten revisionsbyrå. Avseende om ett slopande ska göras eller inte anser Maria att det ska 

finnas någon form av kontroll, dock skulle den kunna begränsas för de allra minsta 

aktiebolagen för att underlätta. När nu revisionsplikten kommer att tas bort så kommer 

Berndtssons fortfarande att efterfråga revisionstjänster. Det kommer antagligen inte ske i lika 

hög grad som nu, utan då kommer hon nog själv att sätta sig in i det mer. 
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5. ANALYS

I detta kapitel analyserar vi resultaten från den empiriska undersökningen och kopplar 

samman det med den teoretiska referensramen. Analysen är indelad efter tre olika teman som 

legat till grund för referensramen och även intervjuerna. 

5.1 Revision

Vad revision är för något och vad det innebär var samtliga respondenter överens om. Hur 

omfattande man valde att uttrycka sig skilde dock de olika företagsledarna åt. Tre av de fyra 

respondenterna nöjde sig med att formulera det med att revision innebär en granskning och 

kontroll av räkenskaperna. Granskning av bokföringen och den externa rapporteringen är just 

revisionens kärnområde, vilket därmed styrker deras tolkning.92 Den fjärde respondenten gav 

en något mer ingående förklaring av vad han ansåg vara revision. Han väljer inte att använda 

sig av just orden granskning och kontroll utan istället fokusera mer på förhållandet med 

företagets intressenter. Revisionen är enligt honom ett säkerställande gentemot dess 

intressenter, skatteverk och myndigheter. Precis som han säger så utförs revisionen inte enbart

för ägarnas räkning utan även för företagets intressenter. Även andra parter än ägarna kan 

alltså ha fördel av den revision som utförs för ägarnas räkning.93 Han menar att det viktiga är 

att intäkter och kostnader blir rätt så man får en rättvisande bild av företaget genom att 

resultatet är korrekt. Detta är precis vad som är revisionens syfte, det vill säga att kunna 

konstatera riktigheten och tillförlitligheten i den ekonomiska information som bolagen 

lämnar.94

För att få klarhet i det ovan nämnda är det alltså tre av de fyra respondenterna som använt sig 

av enbart orden granskning och kontroll. Den fjärde respondenten har valt att lägga sitt fokus 

på förhållandet till omvärlden, alltså vikten av att det blir rätt gentemot dem. Detta fås i sin tur 

genom en granskning av räkenskaperna, alltså är samtliga företagsledare överens om dess 

innebörd. Som nämndes är revisionens kärnområde framförallt granskning av räkenskaper, 
                                                
92 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.4
93 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.18
94 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003), s.31
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vilket är utgångspunkten internationellt men i Sverige är det dock en mer utbredd syn på vad 

som omfattas av revision.95 Här innebär det att även styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning ska granskas, vilket medför att revisorns uppgift även innefattar 

förvaltningsrevision.96 Av de fyra intervjuade respondenterna är det inte någon som 

förknippade ordet revision med granskning av förvaltningen utan samtliga fokuserade enbart 

på räkenskaperna.  

Alla fyra företagsledare har mer eller mindre löpande kontakt med sin revisor under året. 

Genom denna kontakt med revisorn kan företagsledaren få ökad kunskap på det ekonomiska 

området,97 vilket samtliga respondenter ansåg vara viktigt. Företag strävar vanligtvis efter att 

kontakten med revisorn i hög utsträckning ska vara till direkt fördel för företaget och dess 

verksamhet. 98 Den kontinuerliga kommunikation som respondenterna har med sin revisor kan 

göra att relationen och kontakten med revisorn byggs upp, vilket bidrar till fördelar för

företaget. 

I småföretag blir relationerna mellan revisor och företag mer personliga och förtroendet får 

större betydelse.99 Detta kan vara anledningen till att tre av de fyra respondenterna 

poängterade att revisorn utgör en oerhört viktigt roll i deras företag. Samtliga företagsledare 

gav dock samma förklaring till vad revisorn tillför företaget. Det som revisorn huvudsakligen 

förser företaget med, enligt respondenterna, är just att vara en rådgivare. Detta förklarade alla 

med att han/hon fungerar som ett bollplank. Revisorn lämnar mycket anvisningar, tips, råd 

och kommentarer som kan vara till nytta för företagen 100 och detta ser samtliga respondenter 

som en oerhörd fördel. Samtidigt säger de att revisorn är till för att kontrollera så att allt 

verkligen blir rätt. Även om de nämner detta så poängterar de och lyfter fram revisorn som en 

rådgivare, som det mest betydelsefulla för företaget. Anledningen till detta var enligt speciellt 

två av respondenterna att revisorn bidrar med en enorm kompetens som inte redan finns i 

företaget. Precis så är det, att revisionen ger direkt tillgång till en kompetent rådgivare som 

företaget i annat fall inte kommit i kontakt med. Genom revisionen och kontakten med 

revisorn får företagsledaren ta del av revisorns kompetens. 101

                                                
95 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.17
96 Smiciklas, Associationsrättens grunder – Bolag, föreningar och stiftelse, (2000), s. 113
97 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
98 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
99 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.4
100 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
101 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
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Dyker något upp som respondenterna är osäkra på är det enligt dem tryggt att de bara kan 

lämna över eller rådfråga revisorn som har kunskap om det. Precis som nämnts tidigare får 

relationerna mellan revisor och såväl ägare som företag en annan karaktär i små ägarledda 

företag än i stora. Förhållandena mellan revisor och företag blir mer personliga och 

förtroendet får större betydelse i småföretag.102 Detta är även alla fyra respondenter överens 

om då de har en bra kontakt med sin revisor och anser att de gör mycket nytta i deras företag. 

5.2 Revisionens betydelse 

Tre av de fyra intervjuade företagen är helt säkra på att fördelarna överstiger nackdelarna och 

det utan något tvivel. Den fjärde däremot var mer tveksam men föll ändå mer åt ja- än åt nej-

hållet. Likheter som finns mellan företagen på nackdelssidan är att två företag tycker att 

kostnaderna är för höga i relation till vad de får tillbaka. De två andra företagsledarna däremot 

anser inte att kostnaderna spelar någon roll. Detta för att de tycker att det är något som är väl 

värt att lägga pengar på, då det ger ett kvitto på att företaget sköts korrekt. Revisionen ska just 

utmynna i en revisionsberättelse som redovisar resultatet av granskningen, vilket blir, precis 

som respondenterna menar, ett kvitto på att det är rätt.103 De höga kostnaderna skulle i sin tur 

ha påverkan på konkurrenskraften men det håller inget av de fyra företagen med om, trots att 

detta är bevisat i tidigare studier i både Sverige och utlandet.104 Detta styrker respondenterna

med att de gör det som de är bra på i sin bransch och gentemot konkurrenterna vinner de inga 

kunder på att deras bolag är reviderat eller inte. 

Som företagsledare i ett litet aktiebolag kan det tyckas att denna person själv är så involverad 

i den dagliga verksamheten att han/hon inte efterfrågar samma behov av revision som 

företagsledare för större aktiebolag.105 Respondenterna i intervjuerna tyckte inte

engagemanget hade någon inverkan, däremot var det bra om det fanns ekonomisk kompetens 

inom företaget som kunde underlätta och sänka kostnaderna för det stora revisionsarbetet. Att

det dock skulle vara en nackdel bara för att VD:n själv var så involverad höll ingen med om. 

                                                
102 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.4
103 Revisionslagen (1999:1079) 6 §
104 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1, Collis, Director’s Views on Exemption from the Statutory Audit
(2003), s.7
105 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.36
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En likhet som alla de fyra företagen var överens om var att revisionsplikten borde begränsas 

för att underlätta för de allra minsta. En nackdel anses vara att det är internationella regler 

som generaliseras, för stort som för litet bolag i Sverige, 106 vilket gör revisionsarbetet för 

omfattande för de små aktiebolagen. De anser att dagens regler kan tyckas vara lite väl 

överkontrollerbara för de allra minsta och kräver onödigt mycket arbete och höga kostnader.

Vid intervjuerna kom det inte fram särskilt många nackdelar, men den som upprepades mest 

var de höga kostnaderna. Däremot ansåg alla fyra företagsledarna att det fanns många 

fördelar, en del lika mellan företagen och andra ensamma om att tycka det. Alla fyra var de 

ense om att den granskning och kontroll som sker på företagets räkenskaper var bra, då de alla 

kände att de ville ha rent mjöl i påsen. De anser att det ger en ökad trovärdighet i företagets 

finansiella information samt att även kvaliteten förbättras på den. Detta är precis som nämnts 

tidigare revisionens syfte, det vill säga att konstatera riktigheten och tillförlitligheten i den 

ekonomiska information som bolagen lämnar.107 Alla fyra företagen såg detta som väldigt 

positivt och ville göra det för intressenternas skull. Samtliga företagsledare pratade om 

rädslan för att göra fel och få myndigheter efter sig. Detta styrker den befintliga teorin då de 

anser att revisionen gav en trygghet för företagsledaren att befrias från personligt ansvar och 

att det i sin tur minskade den ekonomiska brottsligheten i samhället.108 I denna studie ansåg

även samtliga att de genomförde revisionen för aktieägarnas skull. Förklaringen till det var att

det var de själva som ägde aktierna och att de ville ha trygghet.

För att sammanfatta så tyckte två av fyra att de höga kostnaderna var en stor nackdel, vilket

gjorde inverkan på om de ansåg att fördelarna översteg nackdelarna eller inte. En av 

respondenterna var ändå säker på att de översteg nackdelarna medan den andra tvekade mer,

men föll till sist över på grund av alla de fördelar som fanns. Trots alla likheter i fördelarna 

finns det skillnader och det handlar om vad det är i fördelarna som man väljer att lägga

tyngden på. En företagsledare pratade kring alla fördelarna om den kompetens som revisionen 

och revisorn gav företaget och dess intressenter. Revisionen ger just en direkt tillgång till en 

kompetent rådgivare som företaget i annat fall inte kommit i kontakt med. 109 Detta ger

ekobrottsmyndigheten, skattemyndigheten och banker med flera ett stöd av att det redan varit 

en kompetent person och tittat på företaget. Företagsledaren menade även att kompetensen 

                                                
106 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.20
107 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003), s.31
108 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, (2005), s.36
109 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
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spred sig till aktieägare genom den ökade trygghet som revisionens kompetens gav. Genom 

kontakten med revisorn kan företagsledaren få ökad kunskap på det ekonomiska området.110

Den andra respondenten framhävde att revisionens betydelse var en skön avlastning och en 

trygghet för företagsledaren att veta att allt ansvar inte vilade på dennes axlar. Företagsledare 

nummer tre grundade sina fördelar på att det handlade om att få ett kvitto på att man skött sig 

som man sedan kunde visa upp för sina intressenter och på så sätt vinna deras förtroende. Den 

fjärde företagsledaren pratade och fokuserade intervjun på att revisionens betydelse var den 

kontroll som den utförde, vilket medförde en trygghet för företagens alla intressenter. 

Sammanfattningsvis kan man i stora drag se att tre av fyra företagsledare faller in på att 

intressenterna är det viktiga medan den fjärde ser sig själv som den största vinnaren. 

5.3 Pågående debatt

Hur väl insatt varje företagsledare är i ämnet om ett kommande slopande av revisionsplikten 

varierade en hel del. Tre av fyra företag följer bara debatten genom utskick och information 

som de får i sin hand medan den fjärde väljer att självmant söka upp vad som är aktuellt för 

tillfället. Som nämnts i referensramen så diskuteras det i massor angående revisionspliktens 

vara eller icke vara nu efter att den borgerliga alliansen har tagit vid. 111 Alla företagsledare 

har sagt att de får mycket information via media vilket styrker denna frågeställnings 

aktualitet. Om man ser till den intervjuade företagsledaren som har ett starkt egenintresse för 

revisionspliktens avskaffande så har han läst igenom hela K2-förslaget. Han berättade även att 

han hade jobbat för att få revisionsplikt för alla, oavsett bolagsform. Om det då jämförs med 

resterande företagsledare så är det ingen som lägger ner någon möda på att bli mer insatt i 

debatten. En följer debatten genom media samt via de utskick som han får från sin revisor 

löpande under året. En annan verkar inte särskilt intresserad utan följer bara det lite sporadiskt 

genom media. Samma sak gäller den sista företagsledaren som inte heller är intresserad av 

frågan då den enda gången hon kommer i kontakt med det är om det skulle sägas något när 

hon sitter framför TV:n. 

I frågan om företagarnas syn på revisionsplikt samt vilken inställning de har till att den ska tas 

bort är alla relativt eniga och beslutsamma om att de tycker det är negativt med avskaffandet. 

Att ha en revisor som granskar räkenskaperna befriar företaget från ansvar och alla verkar 

tycka att det är skönt att få ryggen fri gällande brottslighet med mera. I Svanströms studie 
                                                
110 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.8
111 http://www.val.se/val/val2006/valnatt/R/rike/roster.html 2007-02-13
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kunde det också ses att majoriteten av de tillfrågade småföretagen är för revisionsplikt i 

aktiebolag.112 Sett till Carl-Gustav Buréns uttalande i saken så ansåg han att Sverige nästintill 

är ensamt med att ha kvar revisionsplikten för små aktiebolag. Detta skulle i sin tur ge en 

nackdel för de svenska företagen i takt med att revisionskostnaderna ökar.113 Att revisionens 

avgifter är relativt höga var alla våra respondenter överens om, men att kostnaderna skulle 

överstiga fördelarna höll ingen med om. I studien tyckte en, precis som tidigare nämnt, att han 

gärna såg ett förslag om att det skulle vara revisionsplikt för alla bolagsformer. Två stycken är 

sen ganska överens om att de vill ha kvar revisionsplikten och som en företagsledare uttryckte 

det: ”Om jag gör rätt för mig så ska alla andra också göra det.” Den fjärde företagsledaren 

däremot har ingenting emot att det ska begränsas för de mindre företagen och på så sätt 

underlätta och minska kostnaderna för tjänsten. Att ta bort revisionsplikten helt är dock 

ingenting hon vill. Just att skapa gynnsammare förutsättningar genom ett minskat regelverk 

för de minsta bolagen är något som Maud Olofsson har kämpat för. Hon säger att hon är 

målmedveten och att hon tillsammans med utskott och departement ska arbeta fram ett bra 

förslag och att de vill minska företagens regelkostnader med 25 % fram till hösten år 2010.114

När revisionsplikten nu tas bort115 så var samtliga företagsledare överens om att de 

fortfarande kommer att efterfråga en del av de tjänster som revisorerna bidrar med, men i 

uppfattningen om vilken utsträckning skilde sig företagen åt. Om detta kopplas till de tidigare 

publikationer och material som har presenterats så kan man bland annat läsa att företagen inte 

upplever revisionsplikten som en börda utan istället ser det som en värdefull kontrollfunktion. 

De menar också att revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel som ger en trygghet för banker, 

leverantörer, kunder och andra intressenter till företaget, det vill säga anställda och aktieägare. 

Artikeln mynnar ut i att författaren till den fortfarande är helt övertygad om att revision 

kommer att efterfrågas eftersom den ger trygghet och tillförlitlighet.116 En av våra intervjuade 

företagsledare hade valt att inte anlita en revisor utan hade istället tagit hjälp av den kunskap 

som redan finns inom familjen. Hade han dock inte haft den förmånen så hade han fortfarande 

använt sig av revisorns hjälp. En annan hade fortsatt att använda sig av en revisor och för 

företagsledaren hade det nya beslutet inte påverkat något märkbart då han hade efterfrågat 

samma tjänster som idag. Han ser det som ett lättare och uppriktigare sätt att göra rätt för sig. 

                                                
112 Svanström, Lagstadgad revision (2006), s.1
113 Ydstedt, Revisionsplikten för mindre bolag slopas, Svenskt näringsliv, 15 december 2006
114 Svidén, Minskad regelbörda gynnar småföretagen, Svenskt näringsliv, 4 december 2006
115 Skough, Revision utan plikt? - Javisst!, Balans, nr 1 år 2007, s.13
116 Skough, Revision utan plikt? - Javisst!, Balans, nr 1 år 2007, s.13
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Den tredje av företagsledarna är som sagt också för revisionsplikten, men han hade dessutom 

tagit tillfället i akt att föra en aktivare dialog tillsammans med revisorn om kostnaderna. Han 

menade att revisorn inte kommer att ha samma makt i framtiden och då finns det större 

möjligheter för förhandlingar. Jämfört med övriga företagsledare så hade den fjärde inte 

någon annorlunda syn på det hela utan såg också positivt på revisionsplikten, fast på frågan 

om hon kommer att fortsätta efterfråga samma tjänster som idag var hon lite mer tveksam. 

Hon betonade vid ett flertal tillfällen de höga kostnaderna som uppstår för revisorns tjänster. 

Samtidigt menar hon att hon själv hade kunnat tänka sig att sätta sig in i vissa delar lite bättre.

Trots detta skulle hon ändå vilja ta del av revisorns hjälp och rådgivning, men då i en mindre 

utsträckning än vad som görs idag. 

5.4 Sammanfattning analys

Företagsledarnas inställning till revisionsplikt i små aktiebolag beror på en rad olika faktorer. 

Från referensramen fanns faktorerna bransch, storlek och nyetablerat/väletablerat. Under 

empiri- och analysarbetet identifierades dock en rad andra som utbildning, tidigare erfarenhet 

och genuint intresse. Samtliga finns återgivna i nedanstående figur.

Figur 1.1 Källa: Egen utarbetad figur
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser som vi kommit fram till efter avslutad studie. Till 

sist redogör vi för förslag på fortsatt forskning inom området.

6.1 Slutsatser

För att knyta samman vår studie, återgår vi till vår givna problemformulering:

Hur ser svenska företagsledare i små aktiebolag på revisionsplikt och vilka är faktorerna 

bakom ställningstagandet?

Med denna studie som grund har det framkommit att småföretagaren har en negativ 

inställning till slopandet av revisionsplikten. Samtliga respondenter anser att fördelarna 

överstiger nackdelarna. I företagsledarnas åsikter om revisionsplikten har vi fått fram faktorer 

som visar att det finns vissa likheter mellan de som var nystartade och de som var 

väletablerade. Utbildning och tidigare erfarenheter tillsammans med ett genuint intresse för 

ekonomi speglar också deras inställning.

 Företagsledarna anser att fördelarna överstiger nackdelarna.

Som framkommit i studien vill ingen av de fyra respondenterna att revisionen ska försvinna 

just på grund av alla dess fördelar och få nackdelar. En stor fördel som de alla valde att 

poängtera är tryggheten och den kompetens som en revisor ger ett företag då denne granskar 

det. Samtliga anser att det är en bekvämlighet och en stor tyngd som faller från deras axlar att 

de slipper bära ansvaret själv. Alla kommer de att fortsätta att efterfråga revisionstjänster även 

efter ett avskaffande om än i begränsad och modifierad form. Vi instämmer med deras åsikter 

och tror precis som de att revisionen behövs för att minska den ekonomiska brottsligheten, 

skapa trygghet gentemot intressenter och aktieägare samt ge en rättvis bild av företaget.

 Nystartade företag ser revisionen som ett sätt att skapa tillit hos sina intressenter.

Faktorer som vi trodde skulle ha inverkan på företagens inställning till revisionsplikten var 

bransch och huruvida företaget var nyetablerat/väletablerat. Efter denna studies genomförande 
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visade det sig att det inte var de här faktorerna som skilde de olika företagen åt. Anledningen 

till att branschen inte spelade någon roll anser vi bero på att alla fyra respondenterna 

genomförde revisionen för det de var bra på i sin bransch och inte för att vinna några 

konkurrensfördelar på det sättet. Alla genomförde de revisionen för kontroll och 

”rättvisestämpeln” på företaget, alltså oavsett bransch finns intresset att göra rätt för sig. När 

vi kommer till faktorn nyetablerat/väletablerat företag trodde vi att det skulle påverka 

företagsledarens inställning. Den enda slutsats vi kan dra i denna fråga är att de två nya ville 

vara noga med att allt var rätt eftersom de var nystartade och hade så mycket annat de 

behövde lägga tid och energi på. Respondenterna som var nya på marknaden ansåg även att 

det var ett bra sätt att skapa tillit hos sina intressenter. Våra tilltänkta faktorer föll alltså inte 

rätt ut, utan istället fann vi andra intressanta som vi nu ska dra slutsatser kring.

 Utbildning, tidigare erfarenhet och ett genuint intresse påverkar företagsledarens 

inställning.

Hur väl insatt varje företagsledare var i ämnet om ett kommande slopande av revisionsplikt 

varierade en hel del. En bidragande faktor till det har att göra med vad de har för utbildning 

och tidigare erfarenheter inom ämnet. Om vi studerar den ena företagsledaren så hade han i 

början av sin karriär arbetat som ekonomilärare. Det är därför nära till hands att det är en 

debatt som ligger honom varmt om hjärtat. Om vi jämför med resterande företagsledare så var 

det ingen som hade ett så pass starkt intresse som han. Slutsatsen vi drar av detta är att 

utbildningar inom ekonomi samt ett eget genuint intresse för just ekonomi påverkar 

företagsledarens inställning i frågan. Det skapar dessutom ett vidare engagemang kring 

ekonomin både för det egna småföretaget men även för debatten kring slopandet i allmänhet.

Alla är vi unika individer som upplevt olika saker och har skilda åsikter. Det intressanta är då 

varför folk tycker som de gör. Trots att alla ansåg att nackdelarna var få och fördelarna många 

så kunde man finna karaktärsdrag som skiljde de fyra företagsledarna åt. Det anser vi ge ett 

bevis på att revisionen är ett så brett ämne som uppfattas olika av olika personer. Bara genom 

vår studie där vi koncentrerat oss på fyra företag finns stora likheter i fördelarna men alla har 

de valt att grunda sina fördelar på olika kärnområden som de anser att revisionen ger.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studien har gett fortsatt stöd till Svanströms 

undersökning om att småföretagen vill ha kvar revisionsplikten.117 Faktorerna som 

identifierades i referensramen har vi valt att benämna yttre faktorer, eftersom de är knutna till 

företagets situation. Vidare fann vi under empiri- och analysarbetet en rad andra faktorer som 

istället är kopplade till företagsledarens personlighet. Dessa har vi valt att kalla för inre 

faktorer. Som framgått av slutsatserna ovan anser vi att de yttre faktorerna inte hade så stor 

del i deras åsikter. Vi konstaterade istället att det är de inre faktorerna som påverkar 

företagsledarens ställningstagande till revisionsplikt i små aktiebolag.

Figur 1.2 Källa: Egen utarbetad figur

6.2 Förslag på fortsatt forskning

Vi har gett ett bidrag till teorin genom att vi har identifierat att det är de inre faktorerna som 

spelar roll för företagsledarens inställning till revisionsplikt i små aktiebolag. Svanström 

gjorde en kvantitativ undersökning för alla kategorier av företag och kom fram till att 

revisionsplikten ska finnas kvar.118 Vi anser med vår studie, med tidigare studier i ryggen och 

                                                
117Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1
118 Svanström, Lagstadgad revision, (2006), s.1
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med det resultatet vi kommit fram till, att det finns ett område som ännu inte är utforskat. Det 

är att gå på djupet med de små aktiebolagen och göra en kvantitativ undersökning på dem och 

alla deras intressenter. Här menar vi att fånga en så stor målgrupp som möjligt och få fram 

deras inställning. Resultatet kan eventuellt sedan lämnas vidare till regeringens utredning i 

frågan. 

Vill det jobbas vidare med en kvalitativ undersökning kan man inrikta sig på en viss bransch, 

antal anställda eller företag med en viss ålder på företagsledaren. Vi konstaterade att de inre 

faktorerna påverkade och vårt förslag är att genomföra intervjuer där man går på djupet med 

de yttre för att se om dessa ändå inte har betydelse.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Om respondenten

Namn
Tid inom företaget
Utbildning
Tidigare arbetserfarenhet 

Får vi lov att lämna ut ditt och företagets namn?

Företagets situation

1. Namn
2. När startades företaget
3. Företagets huvudsakliga verksamhet
4. Antal anställda
5. Omsättning år 2006

Revision

6. Vad är det första du tänker på när du hör ordet revision?
7. Vilken roll anser du att revisorn har i ert företag?
8. Har ert företag kontakt med revisorn löpande under verksamhetsåret?

Revisionens betydelse

9. Vilka nackdelar ser du med revisionsplikt?
10. Vilka fördelar ser du med revisionsplikt?
11. Överstiger fördelarna nackdelarna?

Pågående debatt

12. På vilket sätt har du tagit del av debatten angående ett slopande av revisionsplikt för 
små aktiebolag?

13. Vad tycker du om ett slopande av revisionsplikt för små aktiebolag?
14. Kommer företaget fortsätta att efterfråga revisionstjänster efter ett slopande?

Övrigt

15. Har du något att tillägga som vi har glömt att fråga om?
16. Får vi lov att återkomma om vi har någon ytterligare fråga?
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Bilaga 2: Sammanfattning intervjuer

FRÅGOR LIMOUSINETAXI I XID SVERIGE AB
ÄNGELHOLM AB

Företagets situation:
Etableringsår 2002 01-okt-05
Verksamhet Transporttjänst för affärsresenärer Etiketttillverkning

till och från Kastrup
Antal anställda 6 st 2 st
Omsättning år 2006 3, 5 miljoner 2, 7 miljoner
Revision:
Begreppet revision Ett gränssnitt mellan företaget Negativt laddat pga 

och dess intressenter. dess överkontrollerbarhet
Revisorns roll i ert företag Kommunikativ roll Viktigt, bollplank. Ek. och jur. rådgivare
Löpande kontakt Ej kontinuerlig. Upprättar själv alla Varannan månad. Månadskontakt  
under året papper inför årsbokslutet. med bokföringsbyrå som sköter

 den löpande bokföringen.
Revisionens betydelse:
Nackdelar Inga Inga
Fördelar Trygghet för företagets intressenter, Trygghet, bollplank, rådgivare

 minskad brottslighet, avstämning.
Överstiger fördelarna Ja, absolut! Ja, med råge!
 nackdelarna
Pågående debatt:
Tagit del av debatten Genom media. Läst K2 förslaget. Ja! Genom media samt 
 ang. slopandet utskick från revisorn.
Inställning till slopandet Negativt, ha kvar! Kanske t.o.m mer Negativt, den minskar brottsligheten.

eller mindre för alla företagsformer.
Fortf. efterfråga Ja, men inte av revisor utan Samma tjänster som idag, 
revisionstjänster från kompetens inom familjen. vill göra rätt för sig.

FRÅGOR KUSTMÄKLAREN AB BERNDTSSONS AB

Företagets situation:
Etableringsår 03-okt-05 1999
Verksamhet Fastighetsförmedling Trafikskola
Antal anställda 2 st 6 st
Omsättning år 2006 3,1 miljoner Ca 3 miljoner
Revision:
Begreppet revision Granskning och kontroll Kontroll av räkenskaperna.
Revisorns roll i ert företag Granskare och bollplank Kontrollant, rådgivare och bollplank.
Löpande kontakt Löpande kontakt samt en Löpande kontakt, ett par
under året redovisningskonsult som  gånger i månaden. Revisorn 

förbereder årsbokslut. gör allt kring årsbokslutet.
Revisionens betydelse:
Nackdelar Höga kostnader Höga kostnader och mycket arbete.
Fördelar Kontroll, ökad trovärdighet Kontroll, trovärdig information, 

och trygghet,minskar brott. trygghet.
Överstiger fördelarna Ja! Tveksamt men ändå åt ja-hållet.
 nackdelarna
Pågående debatt:
Tagit del av debatten ang. Ej så aktivt, men det lilla Ej aktivt, men genom media.
 slopandet genom media.
Inställning till slopandet Negativt, vill ha den kvar! Finnas kvar, men bör begränsas

 för små aktiebolag.
Fortf. efterfråga revisionstjänsterJa! Kommer dock att föra en Ja! Men kommer även att

aktivare dialog angående  själv sätta sig in i det mer.
kostnaderna eftersom 
revisorn ej har samma makt längre.


