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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi velat undersöka svenska småföretagares inställning till revisionsplikten. 
Bakgrunden till vårt intresse kring småföretagarnas inställning till revisionsplikt är att det 
inom EU pågår en harmoniseringsprocess där man önskar få så samstämmiga regelverk, för 
bland annat revisionsplikten, som möjligt. I och med att Sverige idag är ett av de få länder i 
Europa som inte tillåter undantag från revision för små aktiebolag så kändes det som ett 
intressant ämne. Vi har vidare velat undersöka vilka faktorer som ligger bakom 
småföretagarnas inställning till revision, dvs. vad kännetecknar de bolag som är positiva 
respektive negativa till revisionsplikten? Kan man exempelvis se några skillnader i inställning 
mellan B2B- och B2C-företag? 
 
I uppsatsen har vi använt oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Vi har börjat 
med att genomföra fyra stycken intervjuer för att utöka vår förståelse kring ämnet, vilka vi 
sedan följt upp med en enkätundersökning. Totalt deltog 1 591 stycken personer i vår 
undersökning.  
 
Våra hypoteser skapades delvis i samband med undersökningens början men växte också fram 
i samband med våra kvalitativa intervjuer. Dessa var: B2C företag är generellt mer negativa 
till revisionsplikt än B2B företag, nystartade bolag är mer positivt inställda till revisionsplikt 
än bolag som existerat en längre tid, ju fler aktieägare ett bolag har desto positivare är de till 
revisionsplikten, så kallade mikroföretag är med negativt inställda till revisionsplikt än övriga 
småföretag, företag som sköter sin egen bokföring och upprättar sina egna bokslut är mer 
positivt inställda till revisionsplikt än företag som tar extern hjälp till detta.  
 
Det visade sig att hela 57 % av alla deltagande bolag föredrar en bibehållen revisionsplikt mot 
29 % som är för ett avskaffande. Det är intressanta siffror i och med att det pekar tvärt emot 
tidigare studier inom området. De faktorer vi menar kraftigast påverkar företagens inställning 
till revisionsplikten är ålder, ägarspridning, omsättning och bokföringsrutiner. Självklart finns 
det även andra parametrar att ta hänsyn till, men dessa är enligt oss de viktigaste. 
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Förkortningsförklaring 

ABL – Aktiebolagslagen 
B2B – Business To Business 
B2C – Business To Consumer 
BFL – Bokföringslagen 
BRÅ – Brottsförebyggande rådet 
DTI – Engelska handelsdepartementet 
EU – Europeiska Unionen 
FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 
KK – Kommerskollegium 
RevL – Revisionslagen 
RL – Revisorslagen 
SCB – Statistiska Centralbyrån 
SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att föra ett resonemang som är tänkt att behandla bakgrunden till 
vårt problemområde. Vi kommer därefter att definiera vår frågeställning och uppsatsens 
syfte. Till sist kommer vi att redogöra för de avgränsningar vi har valt att göra. 

1.1 Problematisering 
Finansiell redovisning i någon form har existerat i tusentals år men det var först på 1800-talet 
som behovet av regelbundna finansiella rapporter uppkom. Fram till 1800-talets början var de 
flesta företag små. I och med den industriella revolutionen började dock företagen växa och 
det uppstod ett behov av externt kapital för att finansiera expansion. Detta medförde i sin tur 
att ägande och styrning av företag till stor del separerades. Som ett resultat av denna 
separation uppstod en informationsasymmetri där företagsledningen vanligtvis hade betydligt 
mer information om företaget i fråga än dess externa ägare. Separationen ledde även till en 
intressekonflikt mellan ägare och ledning eftersom ledningen hade egna intressen som inte 
alltid samspelade med ägarnas intresse av maximal avkastning på satsat kapital. Ägarna ville 
förvissa sig om att företagen styrdes i deras intressen och krav på regelbundna finansiella 
rapporter framställdes. Eftersom ledningen var i position att själva sköta utformningen av 
denna redovisning uppstod vidare ett behov av oberoende revision som kunde garantera att de 
siffror som presenterades för finansiärerna var korrekta. (Messier, 2006)  
 
I svensk lagstiftning förekom begreppet revision för första gången i 1886 års lag om 
bankaktiebolag (Moberg, 2005). Därefter kom ett krav på revision av aktiebolag redan i 1895 
års aktiebolagslag (ABL). Vid den här tiden hade dock revisionen en helt annan innebörd än 
idag och det fanns ännu ingen etablerad yrkeskår av revisorer. Denna reglering var dock 
startpunkten på framväxten av dagens lagstadgade revision (Thorell & Norberg, 2005). Kravet 
på kvalificerad revision, så kallad revisionsplikt, för samtliga aktiebolag infördes sedermera i 
Sverige 1983. Tidigare hade de minsta företagen möjlighet att nyttja så kallade 
lekmannarevisorer, men denna möjlighet försvann nu.  
 
1983 års lagändring hade bland annat föregåtts av ett förslag från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) och en utredning av Kommerskollegium (KK). Från BRÅ:s sida kom en 
rekommendation om att revisionsplikt skulle införas för samtliga aktiebolag (PM 1978:2). 
Huvudmotivet i förslaget var att bolag med revisionsplikt inte var speciellt utsatta när det 
gällde ekonomisk brottlighet. Istället ansågs mindre bolag med litet aktiekapital, som bildats 
för att ge grundaren frihet från personligt betalningsansvar, vara mer utsatta. Den arbetsgrupp 
inom BRÅ som lade fram förslaget menade alltså att en effektiv och sakkunnig revision även i 
de minsta bolagen var av betydelse för att förhindra och motverka uppkomsten av ekonomisk 
brottlighet. Gruppen konstaterade vidare att många företag frivilligt anlitade kvalificerade 
revisorer och att revision borde vara obligatoriskt för alla ekonomiska verksamheter av 
betydelse. ”Arbetsgruppen redovisade inga överväganden om kostnaderna för småföretagen 
och inte heller vilken bedömd nytta en generell kvalificerad revisionsplikt kunde ha för 
småföretagen. Argumenten rörde endast den ekonomiska brottsligheten.” (ibid, s.16) 
 
Enligt förarbetena till 1975 års aktiebolagslag (ABL) fanns det vid den tiden inte tillräckligt 
många kvalificerade revisorer för att kvalificerad revision skulle kunna krävas i samtliga 
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aktiebolag. Detta ansågs även av BRÅ vara det största hindret mot sitt förslag. Den nämnda 
utredningen från KK, som avsåg förhållandena 1981, visade dock att det nu fanns tillräckligt 
med kvalificerade revisorer för att införa en allmän revisionsplikt. Följaktligen föreslog 
regeringen nya regler för revision, vilka sedermera trädde i kraft den 1 januari 1983. Av 
förarbetena till lagstiftningen (Proposition 1981/82:171) framgår att det sedan en tid funnits 
en stark önskan om att det borde krävas kvalificerad revisor i alla aktiebolag. 
 
Under mitten av 1990-talet var revisionsplikten återigen direkt föremål för överväganden i 
och med Aktiebolagskommitténs arbete. Kommittén konstaterade då att såväl ägarna som det 
allmänna hade behov av en fortsatt lagstadgad revision. Man hänvisade till förarbetena till 
1983 års lagstiftning och anförde samma argument som då, nämligen att revisionsplikten var 
av stor betydelse för bekämpning av ekonomisk brottslighet och kunde vara till stor nytta för 
ägarna genom att uppmärksamma dem på ekonomiska problem. (Thorell & Norberg 2005) 
 
De huvudsakliga motiv som angavs för revisionspliktens införande i Sverige var alltså nyttan 
för ägarna samt nyttan vid bekämpning av ekonomisk brottslighet. Revision tillkom, som 
berörts ovan, ursprungligen för att tillgodose ägarens behov av kontroll över bolagsledningen. 
Detta manifesteras bland annat av att det är bolagsstämman som väljer revisorer. I mindre 
aktiebolag är dock oftast ägare och ledning samma person, varför en revisionsplikt kan te sig 
överflödig av den anledningen.  
 
Då revisionsplikten även ansetts ha en huvudsaklig funktion i att förhindra ekonomisk 
brottslighet kan man också se staten som en intressent som, tillsammans med organisationer 
såsom Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund (SRF), förespråkar revisionsplikt för alla svenska aktiebolag. Kravet på 
revisionsplikt även för små bolag har dock också många motståndare. Den kanske största 
lobbyisten idag är Svenskt Näringsliv som hävdar att revisionsplikten, och kanske framför allt 
dess kostnader, är hämmande för små bolag och deras utveckling. Man hänvisar vidare till att 
EU:s regler tillåter undantag från revisionsplikten för småföretag, vilket enligt Svensk 
Näringsliv innebär en nackdel för svenska företag i den internationella konkurrensen.  
 
Vidare kan konstateras att den anglosaxiska redovisningstradition på senare år vunnit mark på 
bekostnad av den kontinentala traditionen, som traditionellt dominerat i Sverige. Detta 
innebär bland annat att det anses allt viktigare att redovisningen ger en rättvisande bild, 
snarare än att den är dikterad av lagar. I samband med detta synsättsskifte kan man se ett 
ändrat resonemang kring revisionspliktens framtid, samt kring vilka intressenter revisionen i 
huvudsak är tänkt att ge information till.  
 
I Sverige måste idag alla aktiebolag ha en kvalificerad, d v s auktoriserad eller godkänd, 
revisor. Revisionspliktens vara eller icke vara har dock diskuterats flitigt under de senaste 
åren. Det finns framför allt två anledningar till att frågan återigen blivit högaktuell, som båda 
har att göra med revisorns oberoende. Den första är Justitiedepartementets promemoria i juni 
2003 med förslag om utvidgat byråjäv. Konsekvensen av ett beslut i enlighet med detta 
förslag skulle bli att så kallade kombiuppdrag inte längre skulle tillåtas. Kombiuppdrag 
innebär att en och samma revisionsbyrå biträder sin klient med både redovisnings- och 
revisionstjänster, något som är mycket vanligt i små företag. Om förslaget går igenom innebär 
det dock att småföretagen tvingas anlita två uppdragstagare istället för en, men bara under 
förutsättning att revisionsplikten behålls.  
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Den andra anledningen till frågans aktualisering är den nya revisionsstandard som trädde 
ikraft 2004. Enligt Svenskt Näringsliv var kostnader för revision redan tidigare en betungande 
post för mindre företag. Kostnaden för en granskning av årsredovisningen i ett så kallat 
mikroföretag ligger på runt 10000 SEK samt ytterligare ca 5000 SEK för administrativt 
merarbete (Thorell & Norberg 2005, s. 45). Dessutom beräknas kostnaderna nu öka med 30 % 
till följd av den nya internationella standarden. Denna standard är i sin tur en följd av de 
många redovisningsskandaler som uppdagats de senaste åren, vilket har lett till en 
förtroendekris inom näringslivet och ett ifrågasättande av revisorernas oberoende. 
Revisorerna måste alltså förbättra sina arbetsmetoder för att undvika skandaler i storföretagen 
men risken är att det blir småföretagen som får betala.  
 
Internationellt sett är det få länder som har allmän revisionsplikt även för små företag. Inom 
EU finns visserligen krav på lagstadgad revision genom fjärde och sjunde bolagsdirektivet 
men samtidigt tillåts medlemsländerna att undanta de minsta bolagen från revisionsplikten. 
De flesta EU-länder har också valt att utnyttja denna möjlighet. I Europa är det endast de 
nordiska länderna och Malta som har revisionsplikt för alla små och medelstora företag 
(Örwell, 2005). I både Danmark och Finland finns nu emellertid förslag om att 
revisionsplikten skall upphöra för de små och medelstora aktiebolagen. I Sverige befästes 
dock revisionsplikten så sent som 2006 genom införandet av nya ABL. Vidare är den 
lagstadgade revisionen i Sverige mer omfattande än i andra länder genom att den förutom 
räkenskapsrevision även innefattar förvaltningsrevision. Innehållet i revisionen är också 
detsamma för alla bolag, oavsett storlek.  
 
Fenomenet revision har säkerligen en viktig funktion att fylla. Att stora företag ska revideras 
råder det heller knappast någon tvekan om, men ska ett litet aktiebolag tvingas genomgå 
revision varje år? Frågan har debatterats och åsikterna går isär. Inte minst beror svaret på 
vilken av företagsintressenternas perspektiv man ser det från. Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten hör till dem som tydligt tar ställning för en lagstadgad revision medan 
bland annat Svenskt Näringsliv tar klar ställning emot. Men hur ser småföretagarna själva på 
revisionsplikten? Finns det, kostnaderna till trots, positiva aspekter av revisionen som, 
åtminstone bland vissa företag, överväger de negativa? 

1.2 Frågeställning 
Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion kan vår frågeställning formuleras på 
följande sätt: 
 
Huvudfrågeställning: Hur ser svenska småföretagare på revisionsplikten? 
 
Underfrågeställning: Vilka är faktorerna bakom småföretagarnas ställningstaganden och 
attityder, d v s vad kännetecknar de företag som är positiva respektive negativa till 
revisionsplikten? 
 
Fokusering: Syns skillnader i inställning och argument beroende på om företaget i fråga är ett 
fakturerande Business-to-Business-företag eller ett mer kontantintensivt Business-to-
Consumer-företag?  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska småföretagares inställning till revision och 
revisionsplikt, samt försöka klargöra vilka faktorer som ligger bakom deras 
ställningstaganden. Syftet är vidare att undersöka huruvida det föreligger skillnader i 
inställning mellan B2B-företag och B2C-företag.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har i huvudsak tänkt avgränsa oss till småföretagares inställning till revisionsplikten. Det 
finns även ett antal andra grupper av intressenter i frågan, där vi dock bara kommer att ta 
hänsyn till på vilket sett revisionspliktens vara eller icke vara, påverkar relationen mellan 
bolaget och dessa.  
 
Vad det gäller den empiriska undersökningen har vi vidare tänkt avgränsa oss till så kallade 
10/24-bolag, det vill säga aktiebolag med under 24 miljoner kronor i omsättning och färre än 
10 anställda. Motivet till att endast beröra småföretag är att det endast är dessa som är aktuella 
för ett eventuellt undantag från revisionsplikten. Detta faktum följer av att EU endast 
möjliggör för sina medlemsstater att undanta företag med en omsättning under 7,3 miljoner 
euro och mindre än 50 anställda från revisionsplikten. Den snävare avgränsningen till 10/24-
bolag beror dels på praktiska skäl, men framför allt på att det är dessa som i första hand skulle 
kunna bli aktuella för ett undantag från revisionsplikten.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra utgångspunkter i arbetet med att försöka kartlägga olika 
aspekter som påverkar små företags inställning till revisionsplikten. Vi beskriver här vårt 
vetenskapliga förhållningssätt samt den design vi valt för vår studie. Vidare behandlas de 
olika metoder och ansatser vi har valt att använda oss av.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vetenskap kan ses som ett sätt att förstå hur världen hänger ihop. Inom samhällsvetenskaplig 
forskning kan två vetenskapsteoretiska ytterligheter urskiljas, nämligen positivism och 
hermeneutik. Dessa två vetenskapliga förhållningssätt skiljer sig i grunden från varandra i sin 
syn på verkligheten. En positivist vill gärna tro på den absoluta kunskapen, medan en 
hermeneutiker ofta har mer relativistiska tankegångar. (Thurén, 1999)  
 
Enligt positivismen finns det endast två källor till kunskap, dels det vi kan observera med våra 
sinnen, samt det man med förnuft och logik kan räkna ut. I största möjliga mån ska man 
försöka kvantifiera sina fakta och behandla dem statistiskt så att man kan dra generella 
slutsatser av dem. Man kan säga att positivismen har övertagit det naturvetenskapliga 
forskningsidealet, med målet att finna allmängiltiga lagbundenheter även för de sociala 
fenomenen (Andersson, 1979).  
 
Hermeneutiken tar avstånd från den renodlade positivismens syn på verkligheten. Genom att 
sätta sig in i andra människors situation kan man, enligt hermeneutiken, förse sig med en ökad 
förståelse för bland annat deras handlande. Med hjälp av hermeneutikens betoning av 
förståelse öppnas också möjligheten för kunskap som är stängd för positivismen. Den 
hermeneutiska kunskapen blir visserligen i och med detta mer osäker, men den blir också 
rikare och mer nyanserad så länge dess påståenden inte blir omkullkastade.  
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt kan närmast beskrivas som hermeneutiskt. Inom 
hermeneutiken är förförståelse ett centralt begrepp. Med det menas att vi inte uppfattar 
verkligheten enbart genom våra sinnen. När vi beskådar något genom våra sinnen och tror oss 
få ett eller flera rena sinnesuttryck så består dessa i själva verket i hög grad av våra inbyggda 
värderingar. Allt det vi ser, hör, tänker, upplever och tycker bygger således på vad vi har med 
oss sedan tidigare. Med andra ord, hur vi upplever saker och ting bygger på vår förförståelse. 
Vår förförståelse kring detta ämne har byggts upp successivt under våra studier samt vid 
arbetslivserfarenheter. Förståelsen har bland annat utvecklats genom kurser med inslag av 
redovisning och revision samt aktuella diskussioner i media och näringsliv. Denna 
förförståelse kan mycket väl komma att påverka hur vi sedermera tolkar de data som samlas 
in i studien. Vår förhoppning är dock att vår förförståelse ska bidra positivt i tolkningen och 
förståelsen av studiens insamlade data. Samtidigt ska vi alltid försöka vara uppmärksamma på 
att förförståelsen kan begränsa oss genom att företeelser och problematiseringar uppfattas 
utifrån vårt eget perspektiv. 
 
Trots att vårt vetenskapliga förhållningssätt i första hand är hermeneutiskt rymmer det även 
positivistiska inslag. Framför allt kommer positivismen få stort utrymme i arbetet med vår 
enkätundersökning. Vi kommer bland annat arbeta med hypoteser samt olika variabler och 
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mått, vilka kan ses som typiskt positivistiska inslag. I grunden är vi dock hermeneutiska, 
vilket kommer att genomsyra även den kvantitativa delen av vår undersökning, i form av ett 
tolkande förhållningssätt till våra kvantitativa undersökningsresultat. 
 
I vårt uppsatsskrivande så kommer vi vidare att blanda de två grundläggande sätten att dra 
slutsatser, det vill säga induktion och deduktion. Tanken är att vi dels med en induktiv ansats, 
det vill säga att utan förutbestämda teorier och ett eget förhållningssätt, intervjuar eller 
samtalar med olika intressenter kring revisionsplikten. Vi kommer dessutom att använda en 
deduktiv ansats genom att söka relevanta teorier i samband med den kvantitativa 
surveyundersökningen. Vi kommer att utgå från empiriska fakta, samtidigt som vi inte 
kommer att avvisa teoretiska föreställningar. En analys av insamlad empiri kan mycket väl 
komma att kombineras med studier av tidigare insamlad teori från litteraturen.  

2.2 Forskningsstrategi 
Samhällsvetenskaplig forskning kan vidare delas in i två grundläggande strategier som, i sina 
renaste former, bygger på varsitt vetenskapligt förhållningssätt och som styr valet av metod, d 
v s det praktiska tillvägagångssättet i forskningen. Dessa strategier är kvantitativ och 
kvalitativ forskning. 
 
Den kvantitativa forskningsansatsen kan i sin renaste form sägas bygga på positivistisk 
vetenskapsteori. Vid forskning med kvantitativ forskningsstrategi blir mätning av begrepp av 
central betydelse. Om olika begrepp ska kunna användas i en kvantitativ undersökning måste 
de helt enkelt mätas på något sätt. Först när detta krav har uppfyllts kan de anta formen 
beroende eller oberoende variabler. Begrepp kan alltså både förklara aspekter av den sociala 
verkligheten samtidigt som de också kan stå för det som ska förklaras. 
 
Den kvalitativa forskningsansatsen bygger, å andra sidan, i huvudsak på hermeneutisk 
vetenskapsteori. Dess primära syfte är att bidra till vår förståelse. För att kunna förstå sociala 
fenomen bör vi därför försöka förstå hur människor tolkar den sociala verkligheten. 
Företrädare för den kvalitativa metoden poängterar att allt inte kan göras mätbart. De hävdar 
istället att det finns stora principiella skillnader mellan det som naturvetenskapsmän och 
samhällsforskare arbetar med. Det gör att det också blir svårt att använda sig av samma 
metoder. (Andersen, 1990)  
 
Huruvida man ska välja en kvantitativ eller kvalitativ metod i sin undersökning beror till stor 
del på undersökningsämnet, hur man uppfattar ämnet och syftet med undersökningen. Det 
innebär att man inte alltid ska föredra någon framför den andra typen. (ibid)  
 
I vår uppsats så gör vi dels en kvalitativ studie där vi kommer att göra djupintervjuer med 
olika intressenter kring revisionsplikt. Denna studie har vi sedan valt att komplettera med en 
kvantitativ undersökning. Vi använder oss således av blandad strategisk ansats i vårt 
uppsatsarbete. 
 

 
Figur 2.1 Förklaring av blandad metod (egen bearbetning)  

 
Rent kvalitativ 

ansats 

 
Rent kvantitativ 

ansats 

 
Blandad 
ansats 
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2.3 Forskningsdesign 
De metoder som används inom forskningen är förknippade med olika typer av 
forskningsdesign. En design utgör en slags ram för undersökningen som styr och vägleder 
dels hur man konkret använder sig av en viss metod för insamling av data, dels hur man 
analyserar de data som framkommer (Bryman, 2004). Valet av undersökningsdesign ska 
spegla ställningstaganden man som forskare gör angående vilken prioritet som ska ges ett 
antal dimensioner av forskningsprocessen. Exempel på sådana aspekter är vilken vikt man 
lägger vid kausala samband mellan olika variabler samt möjlighet till generalisering av 
resultat till andra än de individer som deltagit i undersökningen. Bryman talar om fem olika 
former av undersökningsdesign: experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 
fallstudiedesign och jämförande design.  
 
Vi är intresserade av att ta reda på hur småföretagares inställning till revisionsplikt beror på 
olika faktorer, med vilket vi här avser egenskaper hos företaget. En experimentell design 
skulle ge en hög trovärdighet vad det gäller orsaksriktning i kausala samband (intern validitet) 
och skulle passa perfekt för vår studie i den meningen. Men eftersom de aktuella variablerna i 
vår undersökning inte kan manipuleras i experimentell betydelse, så fungerar inte denna 
design för vårt forskningsupplägg. Vi har således valt en jämförande undersökningsdesign för 
vår studie. En jämförande design kan sägas anta olika former då den används för en kvalitativ 
respektive kvantitativ undersökning. 
 
Vid den kvalitativa delen av vår undersökning antar den jämförande designen formen av en 
multipel fallstudie (ibid). I vårt fall har vi valt att inte göra några djupare fallstudier.  Avsikten 
är emellertid att jämföra ett B2B-företag med ett B2C-företag samt jämföra två 
företagsintressenter, med olika infallsvinklar på vår frågeställning, mot varandra. 
 
Vid en kvantitativ forskningsstrategi utgörs en jämförande design av två eller flera 
tvärsnittsundersökningar som genomförs vid i stort sett samma tidpunkt (ibid). Denna design 
passar oss utmärkt eftersom vi vill göra en surveyundersökning där vi samlar in data från två 
olika grupper av respondenter – en grupp där företagen är verksamma på B2B-marknaden 
samt en grupp där företagen är verksamma på B2C-marknaden. Ett mer utvecklat resonemang 
kring själva metoden följer nedan.  

2.4 Forskningsmetod 
De båda forskningsstrategierna som behandlats ovan är nära förknippade med varsin 
uppsättning forskningsmetoder. Vi har i vår studie om revisionsplikten i småföretag valt att 
kombinera den kvalitativa med den kvantitativa forskningsstrategin. Vi har gjort 
bedömningen att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för de inledande intervjuerna med 
småföretagare och revisorer. Vi är här intresserade av mer detaljerade beskrivningar av 
verkligheten. Vårt syfte i detta första stadium av undersökningen är att utöka vår kunskap i 
ämnet och skapa oss en djupare förståelse för problemområdet. Syftet med dessa kvalitativa 
djupintervjuer är vidare att säkerställa relevansen i de undersökningsfrågor som skall 
användas i den efterföljande kvantitativa undersökningen samt även komma fram till 
hypoteser som sedan kan testas. Ytterligare ett syfte med den kvalitativa undersökningen är 
att generera information som gör det möjligt för oss att förstå och tolka de svar vi får i 
enkäten. 
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Uppsatsens metodiska tyngdpunkt kommer dock sedermera att läggas på ett kvantitativt 
tillvägagångssätt där en undersökning görs av ett större antal små aktiebolag. Denna 
kvantitativa undersökning skall göras i form av en enkät med slutna frågor. Med denna metod 
ökas möjligheten att kunna dra generella slutsatser utifrån vår studie. En mer utvecklad 
redogörelse för tillvägagångssättet under vår undersökning följer nedan. 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Litteraturinsamling 

Vårt uppsatsarbete inleddes med en insamling av sekundär information kring ämnet revision. 
Informationen hämtades främst från befintlig litteratur, tidskrifter, lagsamlingar och 
utredningar samt till viss del från diverse uppsatser i det aktuella ämnet. 
 
För att hitta den information som kommit att utgöra vår teoretiska referensram nyttjade vi 
Stockholms universitets bibliotek samt ett antal sökmotorer på Internet. De sökmotorer som 
använts är främst Google samt Business Source Premier och Academic Search Elite, som vi 
fått tillgång till genom Virtuella biblioteket på Stockholms universitet. 

2.5.2 Datainsamling genom intervjuer 

Det visade sig under litteraturinsamlingen att det fanns tillgång till mycket teori om revision, 
men inte alls lika mycket om just revisionsplikten. För att få oss en ordentlig inblick i 
fenomenet valde vi därför att fortsätta vår undersökning med en ett antal kvalitativa 
intervjuer. Utformningen av dessa kan närmast beskrivas som semistrukturerade. Vi 
upprättade en intervjuguide med öppna frågor som sedan under intervjuerna följdes upp med 
följdfrågor. Till och från utvecklades intervjuerna närmast till diskussioner. Vi var ändå alltid 
noga med att försöka få med svar på just de frågor vi ställt, inte minst med tanke på vår 
komparativa undersökningsdesign med vilken vi vill jämföra två grupper av företag med 
varandra. I den kvalitativa delen ville vi ju dessutom jämföra två andra intressenters 
inställningar och argument med varandra. Det framstod således som viktigt att respondenterna 
ställdes inför samma frågeställningar. Målet med våra frågor var att genom en kvalitativ 
ansats försöka få respondenterna att förtydliga sina tankar kring revisionsplikt för små bolag.  

2.5.3 Datainsamling genom enkäter 

Efter den kvalitativa delen av vår undersökning tyckte vi oss ha fått en bra bild av hur vi 
skulle gå tillväga för att få svar på vår frågeställning genom en kvantitativ enkät. När det 
gäller våra kvantitativa frågor har vi bland annat med hjälp av våra tidigare intervjuer 
fokuserat på att utforma frågor som ger en hög validitet, det vill säga verkligen ringar in och 
ger svar på huruvida det finns skillnader i inställning till revisionsplikten mellan olika typer 
av företag.   
 
Vid den kvantitativa delen av vår undersökning blev hanterandet av variabler och mätning av 
begrepp av mer central betydelse. Det finns olika typer av variabler i en kvantitativ 
undersökning. Vår kvantitativa undersökning syftar till att undersöka hur variabeln 
”inställning till revisionsplikt” påverkas av ett antal bakgrundsvariabler. Dessa variabler 
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utgjordes i vår undersökning av de faktorer som vi ansåg relevanta med utgångspunkt i de 
kvalitativa intervjuerna. 
 
Enkäten utformades med ett antal slutna frågor, dels om företaget och dels om respondentens 
inställning till revision och revisionsplikt. Motiveringen till att använda slutna frågor är att 
säkerställa att respondenternas svar på frågorna kan sammanställas på ett jämförbart sätt. 
Detta kan bara ske på ett reliabelt sätt om svaren utgör reaktioner på identiska frågor. 
 
I samband med arbetet med utformningen av enkätfrågorna tog vi kontakt med PAR, som 
försåg oss med 5000 valfria e-postadresser till svenska företag. Vidare tog vi hjälp av 
företaget Netigate, som tillhandahåller ett verktyg för undersökningar via Internet. Därefter 
gjorde vi ett urval av svenska småföretag och erhöll e-postadresserna till dessa. Ett mer 
utvecklat resonemang om tillvägagångssättet vid urvalet följer nedan. 

2.6 Urval 
Populationen i vår undersökning består av samtliga svenska aktiebolag som klassas som 
småföretag enligt vår valda definition, det vill säga 10/24-bolag. Vid den kvalitativa delen av 
vår undersökning var avsikten att intervjua ett antal företag och företagsintressenter med olika 
infallsvinklar på fenomenet revisionsplikt. Vad det gäller valet av de specifika respondenterna 
var detta urval mer eller mindre godtyckligt. Vi nyttjade kontakter som passade för 
undersökningen samt tog kontakt med Svenskt Näringsliv och bokade en intervju med deras 
ansvarige för redovisningsfrågor, eftersom de har varit drivande i debatten kring 
revisionspliktens framtid.  
 
Om en studie ska kunna generaliseras över en hel population är det viktigt att urvalet är 
representativt för populationen i fråga. Detta var utgångspunkten när vi gick vidare till vår 
kvantitativa undersökning. För att få ett urval som avspeglar hela populationen gjorde vi ett 
slumpmässigt sannolikhetsurval ur databasen Parad som drivs av PAR och innehåller 
information om 940 000 svenska företag. I Parad finns 174 000 10/24-bolag, vilket alltså var 
storleken på vår population. 
 
Vi gjorde ett stickprov på 5 000 svenska företag med under 10 anställda och under 24 
miljoner kronor i omsättning. Vidare valde vi att adressera oss direkt till företagens ägare eller 
verkställande direktörer. En nackdel med vårt tillvägagångssätt är dock att vi inte kan vara 
helt säkra på att det verkligen är den specifika personen som besvarar enkäten då svaren är 
anonyma.  
 
I enlighet med vår jämförande forskningsdesign delade vi upp undersökningen i två delar så 
att ett urval gjordes bland B2B-företag och ett bland B2C-företag. Efter en noggrann 
genomgång av databasens branschindelning kom vi fram till att detaljhandel och hotell- och 
restaurangverksamhet var de kategorier som bäst fångade in de företag vi var intresserade av 
som B2C-företag. Övriga företag klassades som B2B-företag. Vi är medvetna om att det finns 
andra branscher i databasens register som kan innehålla kassaintensiva företag men efter vår 
genomgång har vi dragit slutsatsen att detta antal måste vara ytterst litet. Vår definition av 
B2C-företag är alltså detaljhandels- samt restaurang- och hotellföretag. 
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2.6.1 Bortfallsanalys 

Vår enkätundersökning skickades sedermera ut till sammanlagt 4 970 stycken svenska 
småföretag, fördelat på 3 568 B2B-företag och 1 402 B2C-företag. Den ojämna fördelningen 
motsvarade det antalsmässiga förhållandet mellan grupperna i den totala populationen.  
Enkäten var tekniskt utformad så att svar krävdes på alla frågor. Således besvarades samtliga 
frågor av lika många respondenter och inga ofullständiga enkäter förekom.  
 
Totalt inkom 1 591stycken svar på enkäten fördelade på 1 233 från B2B-företagen och 358 
från B2C-företagen, vilket gav en svarsfrekvens på 35 % respektive 26 %. Den totala 
svarsfrekvensen blev 32 %.  
 
Vi erhöll vi 311 stycken felmeddelanden om att den aktuella e-postadressen inte kunde nås. 
Ytterligare 234 mottagare klickade på den länk i e-postmeddelandet som ledde till enkäten, 
men avbröt utan att fullgöra. Vidare fick vi 380 stycken e-mail med information om att 
personen ifråga inte hade för avsikt att svara på enkäten.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att den totala svarsfrekvensen på 32 % var något större än 
vad vi hade förväntat oss baserat på en genomgång av liknande uppsatser från universitet och 
högskolor. Vidare anser vi att svarsunderlaget är tillräckligt representativt. Detta grundar vi 
främst på att den största studie vi tagit del av på området (Jill Collis), vilken vi refererar till i 
den teoretiska referensramen, sändes till 2 633 företag och nådde en svarsfrekvens på 30 %. 

2.7 Studiens trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är flitigt använda som kriterier för bedömning av 
samhällsvetenskaplig forskning. Begreppen får till viss del en annorlunda innebörd beroende 
på om de används i kvantitativ eller kvalitativ forskning. 

2.7.1 Validitet  

Validitet handlar om huruvida man lyckas mäta det man i själva verket har haft för avsikt att 
mäta och om den insamlade empirin verkligen innehåller det som var avsett. (Bryman, 2004) 
För att uppnå validitet i vår undersökning har vi baserat frågorna utifrån den kunskap och 
teori vi har inhämtat. Vi har försökt att försäkra oss om att få svar på de frågor vi har ställt i 
våra kvalitativa intervjuer samt försökt att vara väldigt tydliga i våra frågor, både när det 
gäller våra intervjuer och våra enkätfrågor. Vi har vid skapandet av vår enkät haft Jessica 
Larsson, undersökningsexpert från PAR som bollplank för att få hjälp att säkerställa att vi 
lyckas fånga det viktigaste i det vi vill undersöka. Genom våra tidigare intervjuer har vi också 
kunnat säkerställa en form av konvergent validitet. Vidare har vi genom den mer extensiva 
enkäten lyckats säkerställa den externa validiteten i studien. Tack vare sannolikhetsurvalet av 
respondenter bör resultaten från undersökningen kunna generaliseras utanför 
undersökningskontexten. 

2.7.2 Reliabilitet 

Vid kvantitativ forskning handlar reliabilitet om följdriktningen, överensstämmelsen och 
pålitligheten hos ett mått. Med andra ord är det en fråga om mätmetodens förmåga att stå 
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emot slumpen (ibid). Genom att vi i vår enkät har utformat frågorna på ett klart och tydligt 
sätt anser vi reliabiliteten som god. Svarsalternativen har varit utformade så att man alltid har 
haft möjligheten att välja ett alternativ liknande ”inget av ovanstående”. Det har inneburit att 
respondenterna inte har varit tvingade att ta ställning helt för eller helt emot, om de inte har 
kunnat identifiera sig med något av svarsalternativen.  
 
Svaren har hämtats direkt från vårt konto på www.netigate.se för att på det sättet utesluta den 
risk för mänskliga misstag som en manuell överföring hade inneburit. Genom att vara två 
personer vid inmatning av sekundärdata och kodning har vi minimerat risken för fel med 
bland annat variabelvärden. Vid den kvalitativa delen av vår undersökning har vi eftersträvat 
att säkerställa reliabiliteten genom att vi tillsammans har diskuterat våra empiriska data och 
tolkningen av dessa. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att ge den teoretiska referensramen till denna studie. Vi inleder med 
att redogöra för de olika relevanta definitioner som finns av begreppet småföretag. Därefter 
går vi igenom den lagstadgade revisionens omfattning och innebörd. Vidare redogörs för 
tidigare forskning på området revisionsplikt. Vi avser i detta kapitel också belysa de olika 
ståndpunkter och argument som framförts i debatten kring revisionsplikten framtid.  

3.1 Definition av småföretag 
Inom EU finns en regleringsteknik för indelning av företag i kategorier. Man använder tre 
gränsvärden, varav högst ett får överskridas för att företaget skall få klassas i den mindre 
kategorin. I en rekommendation från EU-kommissionen finns en definition av små och 
medelstora företag, så kallade SME, byggd på denna regleringsteknik. Enligt denna är bolag 
med mellan 10 och 49 anställda och en omsättning understigande 7 miljoner euro, eller en 
balansomslutning understigande 5 miljoner euro, klassade som små företag. Bolag med färre 
än 10 anställda klassas som mikroföretag.  
 
På redovisnings- och revisionsområdet används dock inte ovan nämnda definition av 
småföretag. Här är det istället fjärde och sjunde bolagsdirektiven som styr. I det fjärde 
definieras små företag som bolag med mindre än 50 anställda och med en omsättning 
understigande 7,3 miljoner euro, eller en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro.  
 
I svensk lagstiftning kan småföretag närmast definieras genom de så kallade 10/24-reglerna. 
Detta är en uppsättning gränsvärden i årsredovisningslagen (ÅRL) som innebär att företag 
med färre än 10 anställda och mindre än 24 miljoner i omsättning inte behöver lämna vissa 
upplysningar och inte upprätta koncernredovisning. 2004 kom dock ett förslag från 
Justitiedepartementet om ändringar i befintliga svenska gränsvärden för företagsindelning 
(Justitiedepartementet promemoria 20041129). Enligt detta förslag ska Sverige anpassa sig till 
EU:s regleringsteknik med tre gränsvärden. Däremot innehåller förslaget något lägre 
gränsvärden än i EU-direktiven (se Tabell 3.1 nedan) . 
 
I rapporten Revisionsplikten i små aktiebolag (behandlad nedan), som gjordes på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv, definieras små aktiebolag som företag med under 3 miljoner kronor i 
omsättning. Dessa företag kan, enligt författarna Thorell & Norberg, ses ”som en särskild 
kategori företag”, oavsett företagsform. Man använder begreppet mikroföretag för dessa 
bolag, precis som EU-kommissionen gör för bolag med mindre än 10 anställda. Dessa två 
definitioner av mikroföretag borde naturligtvis till stor del täcka in samma företag, alltså de 
allra minsta.  
 
Tabell 3.1 Definitioner av småföretag. 
 ÅRL 

 
4:e direktivet  
(små företag) 

EU:s rek.  
(små företag) 

EU:s rek. 
(mikroföretag) 

Sv. Näringsliv 
(mikroföretag) 

Anställda 10 50 50 50 10 - 
Balansomslutning -  25 32,8 45 - - 
Omsättning 24 50 65,7 63 - 3 
Alla belopp i miljoner SEK, i förekommande fall omräknat från euro till kursen 1 euro = 9 SEK. 
I kolumnen ÅRL anges förslaget till nya svenska gränsvärden i högra delen av kolumnen. 
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns ett flertal olika definitioner av begreppet 
småföretag, av mer eller mindre officiellt slag. Valet av definition är av stor betydelse för vår 
studie, inte minst därför att detta val kommer att avgöra storleken på vår population i 
enkätundersökningen.  
 
Enligt SCB:s företagsregister fanns 255 598 aktiebolag i Sverige i mars 2006. 
Uppskattningsvis är 140 000-150 000 av de svenska aktiebolagen mikroföretag enligt Svenskt 
Näringslivs definition (Thorell & Norberg, 2005). Höjer man gränsvärdet till någon av de 
andra nämnda nivåerna stiger naturligtvis antalet svenska småföretag ytterligare. Antalet 
mindre företag, enligt den nya svenska definitionen som föreslagits i Justitiedepartementets 
promemoria, skulle t ex bli över 240 000 då endast cirka 7000 bedöms vara större företag i 
samma promemoria. Antalet 10/24-bolag enligt PAR:s databas Parad är 174 000. 

3.2 Revision 
I aktiebolag är ägarnas ansvar begränsat varför särskilda krav ställs på dessa företags externa 
redovisning. Styrelsen och verkställande direktören har ansvaret för informationen som 
lämnas medan revisorns roll är att kvalitetssäkra denna information. Detta följer av att ett 
företags olika intressenter måste kunna lita på de uppgifter företaget lämnar om sin 
ekonomiska situation.  
 
Den internationella utgångspunkten kring revision är att dess kärnområde är granskning av 
räkenskaper. I Sverige råder dock en mer vidsträckt syn på revisionens omfattning (ibid). I det 
följande återges huvuddragen kring revisionens innehåll och omfattning i Sverige och EU. En 
sådan överblick är nödvändig för att förstå revisionspliktens konsekvenser för småföretagen 
samt effekterna av ett eventuellt avskaffande. 

3.2.1 Svensk lagstiftning 

Den svenska lagstiftningen kring vilka företag som ska revideras är detaljrik och kan tyckas 
vara något komplicerad till sitt upplägg. De generella lagreglerna om revisionsplikten i 
Sverige finns i 2§ revisionslagen (RevL). Denna regel anknyter till företag som enligt 6 kap. 
1§ bokföringslagen (BFL) är skyldiga att avsluta sin bokföring med en årsredovisning. Detta 
innebär att bland annat att samtliga aktiebolag ska genomgå revision. Därutöver är 
ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, samt vissa handelsbolag och stiftelser, 
revisionspliktiga. I de senare fallen krävs dock i normalfallet ingen så kallad kvalificerad 
revision varför dessa associationsformer inte vidare kommer att behandlas i denna uppsats. 
Nedanstående behandlar istället i första hand aktiebolagens revisionsplikt. 
 
Reglerna om revisionsplikt i revisionslagen gäller inte om särskilda regler för revision finns i 
annan lagstiftning. Så är fallet i t ex aktiebolagslagen (ABL) som kom i ny utgåva så sent som 
2006. I aktiebolagslagens nionde kapitel återfinns reglerna om revision. Här stadgas bland 
annat att aktiebolag ska ha minst en revisor samt att revisorn ska granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
 
Enligt 9 kap. 12§ ABL måste aktiebolag vidare ha en kvalificerad revisor, d v s revisor som är 
auktoriserad eller godkänd. Enligt 9 kap. 13§ måste vissa bolag dessutom ha en auktoriserad 
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eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen. Detta gäller dock endast bolag med en 
balansomslutning överstigande 1000 prisbasbelopp och med fler än 200 anställda, eller om 
bolaget är börsnoterat. I svensk rätt kan alltså tre nivåer av lagstadgad revision urskiljas. 
Benämningarna på dessa är hämtade från Thorell & Norberg (2005) och lyder som följer:  

• Icke yrkesmässig revision: Revision som kan utföras av andra än yrkesrevisorer. 
Gäller endast vissa föreningar, handelsbolag och stiftelser. 

• Kvalificerad revision 1: Revision som ska utföras av auktoriserad eller godkänd 
revisor. Gäller bland annat mindre aktiebolag, och är alltså den typ av revision som är 
aktuell för företagen i vår studie. 

• Kvalificerad revision 2: Revision som ska utföras av revisor med avlagd 
revisorsexamen. Gäller endast större aktiebolag och är alltså inte aktuellt för företagen 
i vår studie. 

3.2.2 Revisionens innehåll 

I 2§ punkt 7 revisorslagen (RL) definieras begreppet revisionsverksamhet. Enligt denna 
definition innebär revisionsverksamhet ”granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal som utmynnar i en 
rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för 
någon annan än uppdragsgivaren”. Dessutom omfattas rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av granskningen, så kallad revisionsrådgivning. Nedan koncentrerar vi oss 
huvudsakligen på lagstadgad revision, d v s den revision som uttryckligen krävs i lagstiftning.  
 
I ett aktiebolag skall revisorn enligt 9 kap, 3§ ABL ”granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning”. I Sverige ingår 
alltså, förutom räkenskapsrevision, även förvaltningsrevision i revisionsplikten. Här kan 
nämnas EU:s medlemsländer även har rätt att undanta småföretag från skyldigheten att lämna 
förvaltningsberättelse, enligt samma gränsvärden som för revisionsplikten. Internationellt har 
den svenska förvaltningsrevisionen endast motsvarighet i Finland (Burén & Nyquist, 2005).  

3.2.3 Revisorns oberoende 

Med krav på revision följer ett krav på att revisorn ska vara oberoende. Detta oberoende ska 
säkerställa att revisionen ger ökad tilltro till granskningen. Oberoendereglerna tar sig bland 
annat uttryck genom att en revisor inte får sköta sin klients bokföring. Än så länge kan dock 
en revision och bokföring skötas av samma revisionsbyrå, vilket brukar kallas för 
kombiuppdrag. 
 
Senare års redovisningsskandaler har satt ytterligare fokus på frågan om revisorns oberoende 
och den internationella regelutvecklingen har gått mot tuffare oberoenderegler. I största delen 
av EU påverkas inte småföretagen av dessa regler eftersom de är undantagna från 
revisionsplikten. I Sverige gäller dock samma oberoenderegler för revisorer i alla aktiebolag. 
Någon skillnad görs inte mellan t ex enmansföretag och publika bolag. Den nya 
revisionsstandarden som infördes 2004 och förslaget om utvidgat byråjäv som kom 2003 får 
därmed effekt även på småföretagen. Just det faktum att dessa regler slår mot småföretagen 
trots att det är stora börsbolag som orsakat regelförändringarna är något som mött stark kritik i 
Sverige, bland annat från intresseorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna. I våra 
intervjuer har denna kritik också bekräftats, till och med från den revisor vi intervjuat.  
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3.2.4 Revisionsplikt inom EU 

Inom EU bedrivs sedan mitten av 1960-talet ett omfattande arbete för att harmonisera 
aktiebolagslagstiftningen i medlemsstaterna. Detta sker genom utgivning av så kallade 
bolagsdirektiv. Direktivens syfte är att i medlemsländerna skapa en minsta gemensam 
skyddsnivå för den som i egenskap av aktieägare, fordringsägare eller arbetstagare träder i 
förbindelse med aktiebolag inom EU (se Regeringens proposition). Den svenska 
aktiebolagslagen är anpassad efter EU:s bolagsdirektiv. 
 
Av serien av bolagsdirektiv är det framför allt ett som är av intresse i denna studie, nämligen 
det fjärde. Detta direktiv, även kallat årsbokslutsdirektivet, avser aktiebolag och syftar till att 
harmonisera reglerna kring årsbokslut och förvaltningsberättelse (Moberg, 2005). Det 
grundläggande kravet är att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning.  Direktivet innehåller också bestämmelser om krav på revision. Här regleras bland 
annat vilka företag som medlemsländerna får undanta från revisionsplikten genom angivande 
av gränsvärden. 
 
Bestämmelser om behörighet att vara revisor finns i det åttonde bolagsdirektivet, även kallat 
revisorsdirektivet. Detta direktiv syftar till att harmonisera kvalifikationskraven för de 
personer som är behöriga att genomföra lagstadgad revision. I direktivet finns vidare vissa 
minimivillkor för revisorernas oberoende och yrkesmässiga kompetens. Syftet med dessa 
villkor är att skydda aktieägarnas och tredje mans intressen. 
 
Enligt artikel 51 i det fjärde bolagsdirektivet ska företagens årsbokslut alltid revideras av en 
eller flera personer med behörighet att utföra sådan revision. Direktivet är tillämpligt på 
sådana företagsformer i vilka delägaransvaret är begränsat, d v s aktiebolag eller motsvarande 
utländska associationer samt handels- och kommanditbolag med ägare som är aktiebolag eller 
motsvarande.  
 
Medlemsstaterna har dock enligt samma artikel rätt att undanta småföretag från revisionsplikt. 
EU ger alltså de enskilda länderna möjlighet att själva avgöra huruvida de minsta företagen 
ska genomgå lagstadgad revision eller inte. Enligt direktivet får bolag som understiger minst 
två av de tre gränsvärden som nämnts ovan undantas från revision. 
 
Det har hävdats att detta undantag infördes för att underlätta för de medlemsländer som, vid 
tiden för införandet av det ursprungliga direktivet, hade för få kvalificerade revisorer för att 
kunna genomföra revision även i småföretag (Thorell & Norberg, 2005). Oavsett skälen till 
undantaget kan man konstatera att de flesta EU-länder har valt att utnyttja undantaget. Av de 
länder som var medlemmar i EU före senaste utvidgningen 2004 är det bara de nordiska 
länderna som behållit revisionsplikten för småföretag. Nu har dock även Danmark avskaffat 
den obligatoriska revisionen och i Finland finns liknande förslag. 
 
De länder som valt att utnyttja undantaget gör det i varierande grad. Samtliga länder har valt 
maxgränsen vad det gäller antalet anställda medan utnyttjandet varierar beträffande 
omsättning och balansomslutning. Några länder, såsom Luxembourg och Nederländerna, 
ligger nära maximalt tillåtna gränsvärden medan England idag ligger på maxvärdet. England 
intar vidare en särställning i den meningen att man tidigare haft full revisionsplikt, men 
avskaffat den gradvis sedan 1993. I Italien däremot ser det ut som om utvecklingen eventuellt 
kommer att gå åt andra hållet. Revisionsplikt kan komma att införas för småföretag, trots att 
detta inte hittills existerat. Anledningen till detta tycks främst vara skandalen i det stora 
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livsmedelsföretaget Parmalat där det avslöjades bokföringsfiffel för miljardbelopp. Det har 
lagts förslag om en lagändring, som dock ännu inte trätt i kraft såvitt vi förstår. I övrigt kan 
noteras att stora länder som Tyskland och Frankrike aldrig haft allmän revisionsplikt.  

3.3 Företagets intressenter 
I företagsekonomisk litteratur förekommer ett antal varianter av den så kallade 
intressentmodellen som söker beskriva organisationers kontext och förhållande till sin 
omvärld. Bruzelius & Skärvad (1989) menar att ett företags intressenter är alla de individer, 
grupper och organisationer som på ett eller annat sätt har en utbytesrelation med företaget. 
Intressenterna bidrar med olika slags insatser i företaget. I gengäld får de tillbaka någon slags 
belöning i form av exempelvis pengar, varor eller något annat som individen eller 
organisationen har intresse i. Företaget och intressenterna har alltså ett slags 
beroendeförhållande till varandra. Detta ömsesidiga beroende uppstår av den orsaken att 
företaget är beroende av att intressenterna är villiga att medverka i verksamheten och 
intressenterna i sin tur är beroende av företaget då de vill få sina behov tillfredsställda. 
Följande är ett exempel på intressentmodell (egen bearbetning), hämtad från Bruzelius & 
Skärvad (1989): 

SAMHÄLLET 
(STAT & KOMMUN) 

FÖRETAGET 

ANSTÄLLDA 

KREDITGIVARE 

INTRESSE-
ORGANISATIONER 

ÄGARE/INVESTERARE 

KUNDER & 
LEVERANTÖRER 

FÖRETAGSLEDNING 

  
Olika intressenter har alltså olika krav på företaget. Samhället kräver att lagar följs och att 
skatt betalas, aktieägarna vill ha avkastning på sina investeringar, kunderna vill ha prisvärda 
produkter och så vidare. Dessa krav, och andra önskemål som intressenterna har, står ofta i 
konflikt med varandra. Då det ofta inte går att tillfredsställa allas krav samtidigt, blir företaget 
ofta tvunget att koncentrera sig på den intressent eller intressentgrupp vars bidrag är extra 
betydelsefullt (Rhenman & Stymne, 1973).  
 
Vad det gäller just revision uppkom den ursprungligen för att tillfredsställa ägarnas krav på 
kontroll över bolagsledningens förvaltning av företaget. Men i småföretag utgörs ägarna och 
ledningen ofta av samma personer, varför en revisionsplikt kan te sig överflödig av den 
anledningen. I Sverige anses dock inte revisionen utföras endast för ägarnas räkning utan även 
för andra intressenter såsom samhället (stat och kommun), anställda och borgenärer, vilket 
bland annat manifesterats i olika propositioner. Den svenska synen på revisionens intressenter 
är alltså tämligen vid (Thorell & Norberg, 2005).  Denna uppsats syftar till att undersöka de 
svenska småföretagarnas, d v s i första hand ägarnas, inställning till lagstadgad revision. 
Nedan följer dock en kort redogörelse för den nytta några av de andra bolagsintressenterna 
anses ha av revision. Detta är intressant i sammanhanget för att tydliggöra det faktum att olika 
intressenter har olika, och ibland starka, intressen i frågan om revisionspliktens framtid. 
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3.3.1 Samhället 

Samhället som helhet har en rad olika intressen av revision. Dessa intressen har lett till att 
man utvidgat revisorns rapportering till myndigheter i samband med granskningen av 
företagens räkenskaper och förvaltning. Samtidigt tycks föreställningen att revision skall 
avhålla från skattefusk och brott bli allt mer framträdande. Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten är alltså två av samhällsintressenterna som har stort intresse av en 
bibehållen revisionsplikt i Sverige. 

3.3.2 Kreditgivarna 

I småföretag har årsredovisningen och revisionen i regel ingen eller underordnad betydelse för 
ägarnas vilja att göra kapitalinsatser. Om man är ensam ägare fattas beslut av detta slag med 
grund i annan information. Detsamma gäller bolag med fler ägare som är verksamma i 
bolaget. I dessa bolag träder istället kreditgivarna in som den största och mest betydelsefulla 
intressenten till redovisningsinformationen. De har ofta ett mer direkt intresse än någon annan 
av innehållet i redovisningsrapporterna. Därför är det inte särskilt överraskande att framför 
allt banker och andra kreditgivare som regel har en mycket positiv syn på att räkenskaperna 
skall vara reviderade. (Thorell & Norberg, 2005) 
 
Flera vetenskapliga undersökningar indikerar att reviderad redovisning är en viktig faktor för 
bankerna vid beslut om lån (ibid). En avhandling från Uppsala Universitet (Svensson, 2003) 
tar upp hur och i vilken utsträckning banker och leverantörer använder sig av 
redovisningsinformation vid sin kreditbedömning av små och medelstora företag. Här 
konstateras att kreditgivare i form av banker alltid eller ofta hämtar in årsredovisningar för att 
bedöma småföretags kreditvärdighet. Vidare fastslås att en ren revisionsberättelse har stor 
betydelse vid kreditbedömningen. Vad det gäller leverantörerna använder de sig inte alls i lika 
stor utsträckning av årsredovisningar för att bedöma sina kunder. Istället lägger de stor vikt 
vid information från kreditupplysningsföretag, framför allt vid bedömning av nya kunder. 

3.3.3 Intresseorganisationerna 

I Sverige verkar ett antal intresseorganisationer som arbetar för att tillvarata sina medlemmars 
intressen i olika frågor. Några av dessa har ett stort intresse i frågan om revisionsplikten. 
Bland dem som förespråkar fortsatt revisionsplikt märks inte minst FAR och SRF som 
naturligtvis värnar om sina medlemmars fortsatt starka positioner. På motståndarsidan finns 
Svenskt Näringsliv som företräder en stor del av Sveriges företagare. Härifrån hävdas att 
revisionsplikten verkar hämmande för små bolag och deras utveckling.  

3.3.4 Revisorerna 

Revisorerna är i en mening en grupp av leverantörer, som levererar en tjänst till aktiebolagen. 
I frågan om revisionsplikten intar dock revisorerna en särställning bland leverantörerna då 
man tillhandahåller en tjänst som företagen är tvungna att köpa. Revisorerna har därför 
naturligtvis i många fall ett starkt egenintresse i att revisionsplikten behålls. 
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3.4 Tidigare forskning  

3.4.1 Jill Collis 

I England rådde allmän revisionsplikt fram till 1993, då de minsta företagen undantogs. 
Gränsvärdena för undantag har sedan höjts år 1997, 2000 och 2004. Efter den senaste 
höjningen ligger England nu på de av EU maximalt tillåtna värdena. Flera studier har gjorts i 
England om revisionsplikten i små och medelstora företag, varav två är Jill Collis 
undersökningar från 2003 respektive 2004. Den förstnämnda gjordes på uppdrag av engelska 
handelsdepartementet (DTI). Denna undersökning beaktar tidigare undersökningar och bygger 
på ett mer omfattande empiriskt material än sina föregångare, varför den är extra intressant 
som referens i vår studie. Noteras bör också att denna studie gjordes då England stod inför 
beslutet om huruvida man skulle höja sina gränsvärden till EU:s maximalt tillåtna samt att 
man genomförde denna slutliga höjning efter undersökningen. 
 
Collis studie behandlar nyttan med revision och företagsledningars syn på undantaget från 
plikten. Undersökningen syftade till att ta reda på hur många företag som utnyttjade 
undantaget från revision och hur stora kostnadsbesparingar som kunde göras. Dessutom 
undersöktes vilka faktorer som skulle kunna ha påverkan på företagsledningarnas beslut om 
att frivilligt genomgå revision om gränsvärdet skulle höjas.  
 
Studien sändes till 2633 onoterade aktiva aktiebolag som inte ingick i någon koncern. Svar 
erhölls från 790 företag, vilket ansågs tillräckligt representativt. Antal företag, av de svarande, 
som valt att utnyttja undantagsmöjligheten från revision var 58%, medan resterande 42% 
fortfarande reviderade sina räkenskaper. Det viktigaste skälet som angavs för att utnyttja 
undantaget var revisionsarvodet, men endast ett fåtal kunde uppge några specifika summor. 
Bland dem som lämnade uppgift om belopp uppgavs omkring 1000 pund. 
 
Företagen ansåg att de huvudsakliga fördelarna med revision var som följer: 

• Kontroll av redovisning och ekonomisystem (65% instämde) 
• Förbättring av redovisningens tillförlitlighet (61% instämde) 
• Trovärdighet gentemot banker (58% instämde) 
• Bidrar till att skydda mot bedrägerier (50% instämde) 
• Förbättring av kvaliteten på informationen (43% instämde) 

 
Förslaget om att höja gränsvärdena i England till EU:s maxvärden förespråkades av 57% av 
de deltagande företagen. Om gränsvärdena för lagstadgad revision skulle höjas uppgav 42% 
att de skulle fortsätta revideras medan 56% skulle avstå. Övriga 2% besvarade inte frågan. 
Bland de större företagen, som för första gången skulle omfattas av undantaget från revision, 
svarade 79% att de skulle genomgå frivillig revision.  
 
Från sin undersökning kunde Collis dra en rad slutsatser om de företag som valde att revideras 
trots att de inte var tvungna enligt lag. Dessa företag kännetecknades av följande 
karaktärsdrag (Collis, 2003): 

• De hade en större omsättning. 
• Företagsledningen i dessa företag ansåg att revision ökar kvaliteten hos den 

finansiella informationen, har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet samt ger 
en god kontroll av redovisning och ekonomistyrning. 
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• De var inte helt familjeägda och hade aktieägare som inte hade tillgång till 
internredovisning. 

• Företagsledningen lämnade normalt en kopia av årsredovisningen till banker och 
andra långivare. 

 
Enligt Collis kan ovanstående slutsatser delvis förklaras av att ju högre omsättning desto lägre 
blir den marginella kostnaden för revision. Hon menar dock att detta inte räcker för att 
förklara den positiva inställningen till revision. Hon menar att en ytterligare förklaring är att 
ledningen är beredd att låta företaget bära kostnaden för revision om den leder till sänkta 
kapitalkostnader. Dessutom kan revision bidra till intressenter när asymmetrisk information 
föreligger.  

3.4.2 Thorell & Norberg 

Som nämnts ovan aktualiserades frågan om den svenska revisionsplikten återigen under 
början av 2000-talet i och med ett förslag från Justitiedepartementet om utvidgat byråjäv samt 
i och med de nya regler för revision (Revisionsstandard i Sverige) som trädde i kraft 2004. 
Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv gav då professorerna Per Thorell och Claes 
Norberg, från Ernst & Young respektive Lunds universitet, i uppdrag att undersöka varför 
Sverige avviker på ett så markant sätt från omvärlden (Thorell & Norberg, 2005) i fråga om 
revisionsplikten.  
 
Uppdraget innefattade, enligt Thorell & Norberg, ”att kartlägga för- och nackdelar med en 
lagstadgad revisionsplikt i små svenska aktiebolag” samt ”att komma med ett 
ställningstagande till frågan om revisionsplikten i små aktiebolag bör avskaffas eller inte” 
(ibid, s. 8). Resultatet av detta uppdrag blev en rapport benämnd Revisionsplikten i små 
aktiebolag som kom ut i mars 2005.  
 
Thorell & Norberg centrala frågeställning är alltså om nyttan av revisionsplikten överstiger 
kostnaden. Uppgiften har varit att försöka hitta undersökningar och göra bedömningar kring 
revisionsregleringens positiva och negativa effekter. Man har dock bara översiktligt kunnat 
göra detta då de undersökningar man hittat behandlat väldigt skiftande frågeställningar. 
 
Man har gjort ”omfattande litteratursökningar” (ibid, s. 8) på området, särskilt rörande 
engelska förhållanden. Man har vidare försökt att genom olika vetenskapliga studier och 
myndighetsrapporter utvärdera argumenten och effekterna av revisionsplikten. Författarna har 
kompletterat detta material med intervjuer i Sverige och England. Vad det gäller utländska 
förhållanden utanför England har det inte funnits tid att närmare kartlägga regelverken och 
hur dessa praktiskt fungerar. 
 
I rapporten avgränsar sig Thorell & Norberg till företag med en omsättning under 3 miljoner. 
En övervägande majoritet av de svenska aktiebolagen finns inom denna avgränsning (se 
definitionerna av småföretag under 3.1 ovan). Det genomsnittliga revisionsarvodet för dessa 
företag beräknas i rapporten till 10000 kronor per år. Man ”har inte gjort några självständiga 
egna undersökningar av detta, men har tagit del av andras undersökningar, utländskt material 
och intervjuat insiktsfulla personer” (ibid, s. 5). 
  
Thorell & Norberg hävdar i rapporten att det samhället som är den vinnande intressenten vid 
revisionsplikt och menar att förklaringen till detta är att kostnaderna för plikten drabbar 
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bolaget och ägarna. Man tror dock att den som hr för avsikt att undanhålla skatt eller begå 
brott knappast låter sig hindras av revisionsplikten. 
 
Författarna tar vidare alltså en klar ställning mot revisionsplikten och hävdar bland annat att 
det inte finns några belägg för att samhällets övergripande nytta av lagstadgad revision är 
större än den kostnad plikten innebär för småföretagarna. Vidare hävdar man att 
mikroföretagen, och alla småföretag, är en speciell grupp företag som bör särbehandlas i form 
av enklare regelverk, inte bara vad det gäller revision. Man menar att dessa företag behöver 
kvalificerade ekonomiska rådgivare men inte revision om de inte själva vill. Slutsatsen blir 
följaktligen att det är ”hög tid att revisionsplikten för små företag avskaffas i Sverige, stegvis 
efter engelsk modell”. Ett första steg borde enligt författarna vara att börja med 
mikroföretagen. 
 
Vad det gäller denna rapport bör man notera att den är beställd av en intresseorganisation som 
företräder företagare med en uttalad målsättning ”att bilda opinion”. Rapportens objektivitet 
kan alltså ifrågasättas. Det kan vidare ifrågasättas om inte rapporten är en slags beställd 
slutsats. Men även om slutsatsen är att samhället inte har tillräcklig nytta av revisionsplikten 
för att motivera dess kostnader så är den intressant just eftersom den kommer från en 
organisation som företräder en stor del av landets småföretagare, och det är ju just deras 
inställning vi har för avsikt att undersöka. 

3.4.3 Uvell & Selberg 

I maj 2005, strax efter publiceringen av Thorell & Norbergs rapport, beställde Svenskt 
Näringsliv även en internetundersökning på temat revisionsplikt. Undersökningen utfördes av 
Demoskop med syftet att undersöka hur svenska småföretag uppfattar revisionsplikten och 
förslaget att begränsa densamma. Målgruppen för undersökningen var företag med färre än 10 
anställda och sammanlagt deltog 505 respondenter under tidsperioden 24 april till 18 maj.  
 
Vi har tagit del av Svenskt Näringslivs undersökning i form av en sammanställning gjord av 
Markus Uvell & Annette Selberg. Denna sammanställning visar på följande resultat: 

• Hälften av bolagen uppgav sig ha nytta av revisionsplikten, medan lika många uppgav 
sig inte ha det. Bland mikroföretagen var det bara 42 % som ansåg sig ha nytta av 
plikten. 

• 58 % av företagen skulle fortsätta anlita en revisor även utan revisionsplikt. Bland 
mikroföretagen var motsvarande siffra 48 %. 

• Bland dem som skulle fortsätta anlita revisor var intresset störst för att anlita revisorn 
för frivillig revision, men 81 % skulle köpa även andra tjänster av sin revisor utan 
plikt. 

• 73 % av företagen välkomnade Svenskt Näringslivs förslag om att slopa 
revisionsplikten för de minsta bolagen. Bland mikroföretagen var motsvarande siffra 
78 %. 

 
Utifrån ovanstående resultat drog Svenskt Näringsliv följande slutsatser: 

• Revisionsplikten har begränsad betydelse. 
• Intresset för frivillig revision är stort. 
• Begränsad revisionsplikt välkomnas. 
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4 Den kvalitativa undersökningen 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av den kvalitativa delen av vår empiriska 
undersökning, bestående av fyra intervjuer. Eftersom att vi har valt att använda oss av en 
flerfaldig forskningsstrategi så känns det naturligt att presentationen sker enligt samma 
upplägg som undersökningen. Vi har således valt att börja med att presentera vår kvalitativa 
undersökning och dess resultat för att sedan övergå till den kvantitativa enkätundersökningen 
i efterföljande kapitel.  

4.1 Respondenterna i vår kvalitativa undersökning 
Som vi tidigare nämnt består vår undersökning av en flerfaldig forskningsstrategi vilket 
innebär att vi använder oss av en kvalitativ undersökning för att få en ökad förståelse samt 
nya infallsvinklar kring möjliga problemställningar. Att kunna intervjua personer från olika 
branscher ger oss förhoppningsvis en ökad förståelse kring ämnet revisionsplikt och olika 
aktörers inställning till den. Följande bolag, organisationer och personer har medverkat i detta 
inledande skede.  

4.1.1 Sabai-gruppen 

Sabai-gruppen består av tre olika verksamheter som bedrivs i två aktiebolag och en enskild 
firma. Bolagen har delvis samma ägare men ligger inte i något klassiskt koncernförhållande. 
Bolagen består av restaurangen Sabai Sabai på Kammakargatan, restaurangen Sabai Soong på 
Linnégatan samt Sabai Sabai Spa, också på Linnégatan. Vi fick chansen att träffa grundaren 
till bolagen och största ägaren Monica Lindgren. Monica berättade att den ena restaurangen 
drivs av henne ensam i en enskild firma. Utöver detta har hon ett aktiebolag där hon är ensam 
ägare. I det bolaget bedrivs spa-verksamheten samt viss konsultverksamhet till 
restaurangerna. Sedan drivs den sista restaurangen Sabai Soong i ett aktiebolag som Monica 
äger tillsammans med sina två barn och ytterligare en familjemedlem. Hennes tanke är att så 
småningom låta sina barn ta över hela verksamheten. 

4.1.2 Stockholm Media Group AB  

Stockholm Media Group (SMG) grundades av Mikael Olsson, Mats Olsson samt Jens 
Liljestrand i september 2000. Bolagets målsättning är att jobba med utveckling av nya och 
befintliga media. Man driver bland annat rekryteringswebsidorna medrek.se, skoljobb.se samt 
jobbporten.se. Vi har intervjuat en av grundarna, och tillika ekonomichefen i samtliga bolag, 
Mats Olsson som har läst en ekonomimagister samt har ett förflutet som aktiemäklare innan 
han var med och startade SMG. Bolaget omsätter idag ca 11 miljoner kronor och har 15 
anställda. 

4.1.3 Bringer Revision AB 

Revisionsfirman Bringer revision är en revisionsbyrå med två anställda revisorer. Bolaget 
jobbar i första hand mot mindre bolag. Vi har intervjuat Göran Bringer, som jämte sin tjänst 
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som revisor även äger bolaget, samt Isabella Bellatoni som är anställd på byrån. Man har valt 
att satsa på att nästan uteslutande jobba med revision, och ägnar sig med andra ord inte så 
mycket åt tilläggsuppdrag eller fristående rådgivning. Däremot så har man ett nätverk man 
jobbar med som kan hjälpa till om en kund efterfrågar någon viss typ av närliggande tjänst. 

4.1.4 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som ser sig som företagens företrädare i Sverige 
och deras långsikta mål sägs vara att hjälpa Sverige återta sin tätposition i den internationella 
välståndsligan. De vill öka förståelsen för företagens verklighet och verka för att alla företag i 
Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Carl-Gustaf Burén, som jobbar 
med redovisningsfrågor och varit engagerad i frågan om revisionsplikten, tog emot oss för en 
intervju. 

4.2 Sammanställning av våra kvalitativa intervjuer 
Nedan kommer vi att presentera resultaten av våra intervjuer. Här återges de viktigaste och 
mest centrala synpunkterna som framkommit. Vi har valt att först presentera intervjuerna med 
företagen för att därefter ta upp intervjuerna med Bringer Revision och Svenskt Näringsliv. 

4.2.1 Intervjuerna med företagen 

Om bokföring och bokslut 
Monica berättar att hon sköter löneutbetalningar och visst föreberedande bokföringsarbete 
själv i sina bolag men att löpande bokföring, bokslut och liknande lämnas iväg till en 
fristående redovisningskonsult.  
 
På SMG är situationen kring bokföring och bokslut helt annorlunda än inom Sabai-gruppen. 
Mats berättar att han själv sköter all bokföring samt bokslutsarbetet. 
 
Om revisorns roll 
Monica berättar att hon totalt har haft tre olika revisorer. Det har dock aldrig varit 
revisionsbyrån i sig som varit viktig för henne utan snarare själva revisorn. Monica tycker att 
revisorn har en roll som ”controller”. Även om hon upprepar den benämningen, antar vi att 
hon syftar på revisorn som en kontrollant, snarare än som en controller i traditionell 
företagsekonomisk mening. Vidare menar hon att revisorn till viss del är en rådgivare och ett 
slags ”bollplank”.  
 
För övrigt poängterar Monica vid upprepade tillfällen hur dyrt det är med revisorer och vilka 
höga arvoden de tar ut. Hon syftar dock här inte bara på själva revisionsarvodet utan även på 
arvodet för konsulttjänster kring skatteplanering och liknande. 
  
Mats berättar att de ända sedan starten för sex år sedan har använt sig av Ernst & Young som 
byrå och haft en väldigt ”auktoritär” revisor. Hos Mats och SMG upplevs inte kontakten med 
själva revisorn som speciellt viktig. Det som istället känns slående är hur viktigt det är att ha 
en erkänd revisionsbyrå med gott anseende. Mats menar vidare att revisorns roll är att se till 
att redovisningen sköts enligt de regler som finns. Han ser revisorn som en person som ska 

 27



vara helt objektiv, samtidigt som han tycker att detta kan kännas lite konstigt då det ju i 
många fall är revisorn som kan bolaget bäst och skulle kunna ge de bästa råden. 
  
Angående kostnaderna för revision berättar Mats att deras årliga revisionsarvode ligger på 
mellan 50 000 – 60 000 kronor. Mats ger intrycket av att tycka att dessa kostnader är rimliga, 
då revisionen hjälper honom och bolaget att säkerställa att bokföringens sköts på ett korrekt 
sätt.  
 
Om syftet med revision 
Monica tycker inte att det finns några andra direkta skäl att genomgå revision än just att lagen 
kräver det.  Hon betonar istället att hon använder en extern redovisningskonsult. Således har 
hon ändå kontroll på sina räkenskaper. Hon menar sammanfattningsvis att revisionen fungerar 
som en kvalitetssäkring, vilket kan vara bra om det inte kostar för mycket. 
 
Mats ser däremot fler poänger med revisionen. Han menar att det är bra att funktionen finns. 
Det är en trygghet att veta att man har en korrekt redovisning och förmedlar en korrekt bild av 
bolaget. Han är övertygad om att den gör att han ligger mer i fas med redovisningen än vad 
han annars skulle göra.  
 
Mats poängterar att han tycker att det är viktigt att en utomstående part kan göra en korrekt 
granskning av bolaget. Dels om Skatteverket en dag skulle få för sig att ”titta förbi”. Skulle 
man då inte ha gjort allting korrekt från början skulle det innebära betydligt större kostnader 
för skatterevisionen än för revisorns arvode. Mats framhåller även vikten granskning om 
någon extern part i framtiden skulle vilja gå in i bolaget.  
 
Mats tycker att det finns ganska tydliga fördelar med revision för de flesta av ett bolags 
intressenter men tycker att det är svårt att rangordna dem. Mats avslutar med att betona vikten 
för sig själv som företagsledare.  
 
Om riskerna med en avskaffad revisionsplikt 
Monica ser inga direkta risker med ett avskaffande av revisionsplikten för sina egna företag. 
Hon betonar åter igen att hon har sin redovisningskonsult. För omvärlden och de olika 
företagsintressenterna kan hon dock se vissa risker. Monica tror att vid en avskaffad 
revisionsplikt skulle Skatteverket förmodligen behöva anställa fler och skaffa sig en egen 
grupp som ersätter revisorernas roll idag.  
 
Mats tycker att riskerna för sina egna bolag och omvärlden mångt om mycket går hand i hand. 
Han menar att man vet ju hur människor fungerar och tror att företagare skulle slarva mer 
utan plikt. Har man inte någon press på sig att prestera så blir ofta resultatet sämre än om man 
har någon som ligger på hela tiden. Detta gäller, enligt Mats, egentligen oavsett hur 
självgående man är. 
 
Inställning till revisionspliktens framtid 
Monica säger att hon aldrig har funderat över sin inställning till revisionsplikten. Hon har helt 
enkelt accepterat att revision är något som ska genomgås. Däremot framhåller hon att hon 
blivit förskräckt över vissa förslag hon hört om utvidgad revision för just restauranger. Hon 
betonar speciellt en oro för den ökade kostnad som dessa förslag skulle kunna innebära. 
 
Mats menar att han absolut inte tycker att revisionsplikten ska avskaffas. Men samtidigt 
tycker han inte att den ska utökas från dagens nivå heller. I samband med den nya 
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revisionsstandarden så tycker Mats att han vid senaste revisionen kunde märka att de formella 
delarna hade ökat. Skulle den delen bli än mer utökad skulle det börja kännas som en 
belastning, enligt Mats. Sammanfattningsvis så menar han dock att revisionen i dagsläget helt 
klart är värd kostnaden. 
 
Om frivillig revision och fortsatt anlitande av revisor 
Monica säger att hon förmodligen skulle fortsätta anlita revisor även om revisionsplikten togs 
bort. Hon anlitar redan idag en revisor som granskar hennes enskilda firmas verksamhet trots 
att den inte är revisionspliktig. Här kan man dock ta i hänseende att situationen kanske skulle 
förändras om kravet inte längre fanns. Nu är det ju ganska enkelt att be revisorn slänga ett öga 
även på den enskilda firman i samband med de övriga bolagen.  
 
Mats säger också att han är säker på att de skulle fortsätta att använda revisorn. Sen nämner 
han att det kanske beror lite på att de någon gång i framtiden tänker sig att vända sig till en 
bredare publik. Det gör ju att det blir extra viktigt att hela tiden kunna ge en rättvis bild av 
verksamheten.  

4.2.2 Intervjuerna med revisorerna och Svenskt Näringsliv 

Om revisorns roll 
Göran Bringer säger att revisions roll i första hand är att se till så att företagen följer svensk 
lagstiftning. Han menar vidare att utan revisionen och revisorerna skulle inte nuvarande regler 
fungera. 
 
Carl-Gustaf Burén liknar revisorn vid en husdoktor som man upplever ger råd och stöd. Han 
menar att det i många fall är själva konsultrollen som är avgörande och upplevs som värdefull 
av företagarna.   
 
Om syftet med revision 
Isabella Bellatoni säger att syftet med revision i huvudsak är att kontrollera att det inte finns 
några väsentliga felaktigheter i företagens bokföring. Samtidigt så är både hon och Göran 
noga med att påpeka att det är kunden som i första hand har nytta av revisionen. Sen beror 
det, enligt revisorerna, mycket på hur bolaget i sig ser ut. För bolag med stora lån är banken 
en viktig intressent som har nytta av revision. Därutöver är Skatteverket alltid en viktig 
intressent. 
 
Carl-Gustaf på Svenskt Näringsliv menar att syftet med revision i första hand är ”att skapa 
tillförlitlighet”. Han menar också att ett annat viktigt syfte är att minska 
transaktionskostnaderna för företagen. 
 
Om fördelarna och nackdelarna med ett avskaffande av revisionsplikten 
Göran framhåller att den största fördelen med ett avskaffande av revisionsplikten skulle bli att 
kåren av bokföringskonsulter skulle behöva förbättra sig både kunskapsmässigt och 
etikmässigt. Nu ser han istället att de litar på att revisorn kommer tillbaka med anmärkningar 
istället för att fortlöpande vidareutbilda sig själva. Göran avslutar med att säga att om plikten 
avskaffades samtidigt som inte redovisningskonsulterna blev bättre så skulle nog cirka 90 % 
av alla årsredovisningar som skickas till Bolagsverket innehålla väsentliga fel. Isabella flikar 
in att de flesta företagare förmodligen skulle se det som något positivt att revisionsarvodet 
försvann. Men både Göran och Isabella hävdar att de har väldigt svårt att se något positivt 
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med att revisionsplikten skulle tas bort. Göran är den som tar resonemanget längst. Han tror 
till och med att det kan bli sämre företagande i allmänhet om bolagen inte har kvar den resurs 
som revisorerna kan vara.  
 
Carl-Gustaf menar att en stor fördel med att ta bort revisionsplikten skulle bli att revisorn 
slipper fundera över vilken roll han egentligen har. Han menar att revisionen ju skulle finnas 
kvar även bland småföretag, men det skulle bli en tydligare skillnad mellan rådgivning och 
revision. Vidare säger även Carl-Gustaf att den slopade kostnaden är en stor fördel, framför 
allt med tanke på vem man tar fram årsredovisningen för. För många småföretagare är det ju 
inte för någon annan än småföretagarna själva. 
 
Revisorerna menar att den stora nackdelen skulle bli att många bolag skulle bryta mot ABL 
utan att ens veta om det. Dessutom så menar han att många bokföringsbrott undviks genom 
revisionsplikten. Isabella menar vidare att ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna 
leda till ökade kostnader för revision, ex för att banken vill ha en revision, eller för att 
Skatteverket skulle kräva det eller något liknande.  
 
Göran menar också att bolagen i Sverige har en väldigt god redovisning och att detta till stor 
del beror på revisorernas arbete. Detta leder till en kedja som innebär att kreditinstituten får en 
god information, vilket innebär att bankerna får en bra information, vilket i sin tur ger 
Skatteverket en god information, samt inte minst att den egna företagaren får en god egen 
information. Denna kedja skulle gå förlorad om revisionsplikten försvann. 
 
Carl-Gustaf påpekar, angående nackdelar, att man måste skilja på revision och revisionsplikt. 
Om fenomenet revision skulle försvinna så skulle det innebära stora risker och nackdelar. 
Men några egentliga nackdelar med att avskaffa revisionsplikten för småföretag kan dock inte 
Carl-Gustaf se. Det kommer ju trots allt finnas möjlighet till frivillig revision, menar han. 
 
Om företagarnas inställning till revisionsplikten 
Göran menar att han tycker sig se att de företagare som har ett gott ordningssinne gärna har 
revision, fast de kanske behöver det minst. Vidare säger han att den slarvige företagaren, som 
får anmärkningar i pm och i revisionsberättelsen, självklart inte uppskattar revisionen. 
 
Angående skillnader i inställning mellan olika branscher tycker sig inte Göran kunna se några 
direkta skillnader. Å andra sidan har hans firma tagit ett aktivt beslut om att inte jobba så 
mycket med till exempel restaurangbranschen. Han framhåller att sådana kassaintensiva 
branscher är svåra att granska och betonar förekomsten av manipulerade kassor och liknande. 
Isabella berättar att problemet är att det blir oerhört tidskrävande att göra revisionen i 
kassaintensiva företag och det leder i sin tur till att revisionen blir kostsam. Följaktligen kan 
man mycket väl tänka sig att många restaurangägare inte är så positivt inställda till revision i 
allmänhet. 
 
Göran tillägger att han tror att en person som sköter sin bokföring själv troligtvis uppskattar 
revisorn mer eftersom man där har mer kontakt med varandra. Lämnar man däremot ifrån sig 
sin redovisning så har man ju väldigt sällan kontakten med sin revisor. Är det några 
frågetecken så tar revisorn och redovisningskonsulten det. Vilket gör att det företaget kommer 
ju bara tycka att revisorn är en stor kostnadspost.  
 
Carl-Gustaf hänvisar bland annat till en undersökning som Svensk Näringsliv gjort om 
småföretagarnas attityder till revisionsplikten. Han framhåller vidare att det finns vissa typer 

 30



av företag som borde vara mer positiva till revision än andra. Som exempel nämner han 
företag med relativt stor ägarkrets och företag som har för avsikt att växa och utveckla sin 
affärsidé. Han menar dock återigen att det är revisionen dessa vill ha och inte revisionsplikten. 
Revisionsplikten är för dessa företagare, enligt Carl-Gustaf, snarast ett ”omotiverat hinder”.  
 
Om revisorns roll vid ett avskaffande av revisionsplikten 
Om revisionsplikten för småföretag skulle avskaffas tror Isabella säger att det i första hand 
skulle innebära att revisorerna skulle få inrikta sig på mer subjektiv rådgivning. Hon menar 
vidare att det förmodligen skulle bli så att man anlitar en revisor för att säkerställa att man har 
gjort allt rätt. Kostnaden för revision skulle troligen också sjunka, då revisorerna inte skulle 
vara lika bundna av de revisionsstandarder som gäller idag. Revisorerna menar att skulle man 
införa någon typ av frivillig granskning så tror de inte att så många skulle välja att använda 
den tjänsten.  
 
Enligt Carl-Gustaf så öppnar ett avskaffande av revisionsplikten upp för andra yrkeskategorier 
som kan komma in och ta över revisorns roll. Till exempel menar han att 
redovisningsbyråerna säkerligen har minst lika bra koll på redovisningsfrågor som 
revisorerna. Revisorerna kommer att behöva bredda sin verksamhet och ägna sig mer åt 
rådgivning. Han framhåller dock att revision fortfarande kommer att ha en viktig funktion i 
samhället och att många företag troligen kommer att fortsätta genomgå revision frivilligt. 

4.3 Hypotesformulering 
Syftet med denna kvalitativa del av undersökningen var aldrig att intervjuerna ensamma 
skulle utgöra vår empiri. Istället såg vi dessa som ett första steg i vår insamling av primärdata. 
Syftet med intervjuerna var främst att låta dem utgöra grunden för vår kommande 
enkätundersökning. Intervjuerna resulterade dock inte enbart i större förståelse för ämnet. Vi 
tyckte oss nämligen även se vissa mönster i de svar vi fick. Med tanke det lilla antalet 
intervjuer valde vi dock att inte använda dessa mönster som ensamma empiriska resultat, 
eftersom vårt mål även var att uppnå en viss grad av generaliserbarhet. Istället lät vi det som 
framkommit under intervjuerna, tillsammans med vår teoretiska referensram, forma hypoteser 
som vi sedan kunde testa genom en mer extensiv enkätundersökning. Nedan följer en kortare 
sammanställning av våra hypoteser. En mer grundlig redogörelse kring dessa följer i 
analyskapitlet. 
 
Angående vår ursprungliga underforskningsfråga om B2B- och B2C-företag kom vi fram till 
följande hypotes: 

• B2C-företag är generellt mer negativt inställda till revisionsplikt än B2B-företag. 
 
Utöver ovanstående kom vi fram till ytterligare ett antal hypoteser om vilka faktorer som styr 
småföretagares inställning till revisionsplikten: 

• Nystartade företag är mer positivt inställda till revisionsplikt än företag som existerat 
en längre tid. 

• Ju fler aktieägare ett företag har, desto positivare är de till revisionsplikt. 
• Så kallade mikroföretag är mer negativt inställda till revisionsplikt än övriga 

småföretag. 
• Företag som sköter sin egen bokföring och upprättar sina egna bokslut är mer positivt 

inställda till revisionsplikt än företag som tar extern hjälp med detta.  
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5 Den kvantitativa undersökningen 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av den kvantitativa delen av vår empiriska 
undersökning, bestående av en enkätundersökning.  

5.1 Sammanställning av resultatet av vår enkät 
Vår enkätundersökning skickades ut till sammanlagt 4970 stycken svenska småföretag och 
totalt inkom 1591st svar, vilket ger en svarsfrekvens på 32 %. Nedan följer en grafisk 
sammanställning av resultatet från undersökningen med kortare kommentarer. 
 
 

1. Hur länge har ert företag existerat i sin 
nuvarande form (AB)?

9%

28%

24%

17%

22%
0-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
Över 20 år

 
Kommentarer: Spridningen mellan de olika åldersgrupperna blev någorlunda jämn. Antalet 
nystartade företag blev väsentligt lägre än övriga grupper. 
 

2. Hur många aktieägare har ert företag?

55%
30%

6% 4% 5%

1
2
3
4
5 eller fler

 
Kommentarer: Man kan tydligt se att majoriteten av småföretagen också har få aktieägare. 1-2 
aktieägare dominerar fullständigt ägarbilden i våra undersökta bolag.  
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3. Är årsomsättningen i ert företag större än 3 
miljoner?

50%50%

Ja
Nej

 
Kommentarer: Gällande de undersökta bolagens storlek så var det en väldigt jämn fördelning 
mellan bolag med under 3 miljoner i årsomsättning och de över 3 miljoner, alltså mellan 
mikroföretag och 10/24-bolag. 
 

4. Hur sköts huvuddelen av er löpande bokföring 
samt bokslutsarbete idag?

45%

40%

15% Av person/personer inom
företaget
Av fristående
redovisningsbyrå
Av revisionsbyrå

 
Kommentarer: En majoritet av undersökningsföretagen lämnar ut huvuddelen av sin 
bokföring och sitt bokslutsarbete, i första hand till redovisningsbyråer men även till 
revisionsbyråer. 45 % av företagen sköter huvuddelen av detta arbete internt. 
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5. Hur stor är kostnaden per år för revision i ert 
företag?

2% 17%

26%

20%

35% 0-5000 kr
5001-10000 kr
10001-15000 kr
15001-20000 kr
Över 20000 kr

 
Kommentarer: Frågan kring kostnaden för revision är flitigt diskuterad i samband med 
revisionspliktens vara eller icke vara.  Fördelningen av bolagens kostnader för revision är 
ganska jämt fördelad med undantaget för de 2 % av bolagen som har en kostnad under 5 000 
kr, samt de 35 % som har en kostnad överstigande 20 000 kr.  Kostnaden för revision brukar 
ligga runt ca 15 000 kr (Thorell & Norberg 2005) I vår undersökning så ligger kostnaderna för 
revision lite högre än den summan vilket skulle kunna förklaras med den ökning av 
kostnaderna med ca 30 % som förväntades i samband med den utökade omfattningen på 
revisionen sedan 2004.  
 
 

6. Anlitar ni revisor för andra uppdrag utöver de 
lagstadgade?

40%

59%

1%

Ja
Nej
Vet ej

 
Kommentarer: Av de tillfrågade företagen så anlitar 40 % revisorer för andra uppdrag utöver 
de lagstadgade. Majoriteten av företagen i vår undersökning anlitar alltså inte revisorer för 
några övriga uppdrag. En anledning till detta kan vara att respondenterna tycker att 
revisorernas kompetens som rådgivare blir för kostsam. 
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77%

46%

11%

59%

23%
36%

58%

10%
0%

20%
40%
60%
80%

Ägaren/ägarna

Företagsledn...

Anställda

Skatteverket

Kunder

Leverantörer

Kreditgivare

Annan

7. Vilka, förutom Bolagsverket, tror ni i normala fall tar del 
av er årsredovisning?

 
Kommentarer: Det finns det aktörer som av olika anledningar har intressen i de tillfrågade 
bolagen. Frågan är tänkt att förtydliga vilka av dessa som använder sig av denna information. 
Respondenterna har haft möjligheten att svara på fler än ett alternativ. 77 % svarar att ägarna 
tar del av årsredovisningen. Sen ligger Skatteverket och kreditgivare på andra respektive 
tredje plats sett utifrån vilka som troligen tar del av årsredovisningen. 
 
 

8. Vilken av följande företagsintressenter anser ni har 
mest nytta av revisionen i ert företag?

Ägaren/ägarna
33%

Skatteverket
33%

Annan
2%

De anställda
0%

Ftgsledningen
11%

Kreditgivarna
16%

Leverantörerna 
3%

Kunderna
2%

Ägaren/ägarna
Företagsledningen
De anställda
Skatteverket
Kunderna
Leverantörerna 
Kreditgivarna
Annan

 
Kommentarer: Skatteverket och ägarna är de intressenter som, enligt de tillfrågade bolagen, 
har största nyttan av revisionen. Intressant är den jämna fördelningen mellan ägarna själva 
och Skatteverket som den aktör som respondenterna tycker har mest nytta av revisionen. Det 
tyder på ett utbrett intresse kring revisionen hos företagen.  
 

 35



9. Vilken av följande är den största fördelen med lagstadgad 
revision för ert företag?

27%

7%

24%

27%

2%

5% 8%

Den ger en kontroll av
redovisning och ekonomisystem
Den förbättrar kvaliteten på
redovisningsinformationen
Den ger en större trovärdighet åt
redovisningen
Den garanterar att lagar och
regler efterföljs
Den skyddar mot bedrägerier

Den innebär en möjlighet till
rådgivning
Ingen av ovanstående

 
Kommentarer: Ökad kontroll av redovisningen, ökad trovärdighet och den påverkan mot att 
lagar och regler efterföljs anser respondenterna är de viktigaste fördelarna med att ha 
lagstadgad revision.  
 

10. Vilken av följande är den största nackdelen med 
lagstadgad revision för ert företag?

64%13%

7%

16% Kostnaden
Tidsåtgången
Den påtvingade kontrollen
Ingen av ovanstående

 
Kommentarer: En klar majoritet (64%) tycker at kostnaden är den största nackdelen med 
lagstadgad revision.  
 

11. Vilken är din inställning till lagstadgad revision för 
småföretag?

10%

47%20%

18%
5% Mycket positiv

Positiv
Ingen åsikt
Negativ
Mycket negativ

 
Kommentarer: 57 % har en  mycket positiv eller positiv inställning till lagstadgad revision för 
småföretag. Endast 23 % tycker att revisionen är negativ eller mycket negativ.  
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12. Vilken av följande effekter tror ni mest sannolikt skulle 
uppstå som en följd av revisionspliktens avskaffande?

22%

3%

20%
3%

38%

14%

Ökad ekonomisk brottlighet

Ökat antal konkurser

Svårare för småföretagen att
erhålla checkräkningskredit och lån
Svårare för småföretagen att
erhålla annan extern finansiering
Större felaktigheter i årsbokslut och
räkenskaper
Inget av ovanstående

 
Kommentarer: Våra respondenter menar att den enskilt största effekten av en slopad 
revisionsplikt skulle bli större felaktigheter i årsbokslut och räkenskaper. Vidare menar många 
att det skulle leda till ökad ekonomisk brottslighet, samt att det skulle bli svårare att få lån i 
olika former.  
 

13. Anser ni att revisionsplikten för små aktiebolag ska behållas 
eller avskaffas?

57%29%

14%

Behåll
Avskaffa
Ingen åsikt

 
Kommentarer: Hela 57 % procent tycker att man ska behålla revisionsplikten för små 
aktiebolag. Det är alltså nästan dubbelt så många som de som anser att den ska avskaffas.  
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14. Om revisionsplikten avskaffas, kommer ert företag 
fortsättningsvis ändå genomgå frivillig revision?

30%

49%

17%
4%

Ja
Förmodligen
Förmodligen inte
Nej

 
Kommentarer: Hela 79 % av de tillfrågade företagen hävdar att de med säkerhet eller med 
största sannolikhet skulle fortsätta att genomgå frivillig revision även om revisionsplikten 
avskaffades. Här bör man dock ta i beaktning, att inställningen kan ändras snabbt, när man 
ska ta dessa kostnader utan ett eventuellt tvång.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyserar vi svenska småföretagarnas syn på revisionsplikten via den empiri 
som erhållits genom våra kvalitativa intervjuer och vår kvantitativa enkät. Analysen är 
indelad efter fem olika teman, som vart och ett motsvarar en faktor som skulle kunna tänkas 
påverka småföretagens inställning revision och revisionsplikt.    

6.1 Bransch 

6.1.1 Hypotesen  

Redan vid det inledande arbetet med vår frågeställning intresserade vi oss för aspekten 
bransch som påverkande faktor för inställning till revisionsplikten. Vi föreställde oss att det 
kunde föreligga skillnader i inställning till revision mellan företag i kontantintensiva 
branscher och branscher med större andel fakturering. Företag som behandlar relativt mycket 
kontanter är svårare att kontrollera, vilket gör att revisionens omfattning blir större i dessa 
företag. Då blir revisionskostnaden högre i förhållande till omsättningen och dessa företag 
torde följaktligen bli mer negativt inställda till revisionsplikten. Å andra sidan skulle man 
kunna tänka sig att just de kontantintensiva företagen anser sig ha mest att vinna på 
revisionsplikt på grund av den samhällsdebatt som pågått kring fusket i kontantbranscherna. 
Vi hade alltså denna uppdelning i kontantintensiva och fakturerande företag som 
utgångspunkt för vårt uppsatsarbete och uppdelningen kom att forma hela vår 
forskningsdesign. 

6.1.2 Intervjuerna 

Våra intervjuer bekräftade till stor del vår hypotes om att företag i kontantintensiva branscher 
är negativt inställda till revisionsplikten. Å andra sidan indikerade vår intervju med 
revisorerna att läget snarare kunde vara motsatt. Revisorerna menade att B2C-företag har mer 
att vinna på revisionen än andra företag, vilket i så fall borde innebära att dessa överlag är mer 
positiva till revisionsplikt. Resultaten från den kvalitativa delen av vår undersökning kan 
alltså tyckas vara något motstridiga angående aspekten bransch. 

6.1.3 Enkäten 

Enkätundersökningen visar att det inte finns några dramatiska skillnader i inställning till 
revisionsplikten mellan B2B- och B2C-företag. Både B2B- och B2C-företagarna anser att 
Skatteverket är den intressent som har störst nytta av allmän revision. Ägarna kommer dock 
väldigt tätt därefter bland båda grupperna. Bland B2B-företagen anses den största fördelen 
med revision vara att den garanterar att lagar och regler efterföljs. Bland B2C-företagen anses 
den största fördelen vara att revisionen ger en kontroll av redovisning och ekonomisystem. 
Båda grupperna anser, helt i linje med vår teoretiska referensram och kvalitativa empiri, att 
kostnaden är den stora nackdelen med revision. 
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Bland B2B-företagen har 57 % en positiv inställning till revision, varav 11 % är mycket 
positiva. Bland B2C-företagen är motsvarande siffror 55 % respektive 7 %. B2B-företagen är 
alltså något mer positivt inställda till revisionsplikten. På frågan om huruvida revisionsplikten 
ska behållas eller avskaffas är det däremot en större andel som vill behålla plikten bland B2C-
företagen än bland B2B-företagen. Dessa något motstridiga resultat kan, i kombination med 
resultaten från intervjuerna, tolkas som att B2C-företagen egentligen är mer negativt inställda 
till revision, men att de ändå anser sig behöva den i större utsträckning än andra företag.  
 
Angående de eventuella effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten är det något fler av 
B2C-företagen som tror att den ekonomiska brottsligheten skulle öka. Det är också något fler 
B2C-företag som tror att det skulle bli svårare att erhålla finansiering som en följd av 
revisionspliktens avskaffande. Detta kan också sägas tyda på att B2C-företagen är mer 
beroende av, och har mer att vinna på revision än andra företag. En sådan analys får dessutom 
stöd i svaren på den sista frågan om huruvida företagen skulle fortsätta genomgå revision 
även om det var frivilligt. Här svarar 32 % av B2C-föetagen att de skulle genomgå frivillig 
revision, att jämföra mot 29 % bland B2B-föetagen. Ytterligare 54 % av B2C-företagen svarar 
att de förmodligen skulle genomgå frivillig revision, att jämföra mot 47 % bland B2B-
företagen. Det ter sig alltså som att en förkrossande majoritet av B2C-företagen förmodligen 
eller med säkerhet skulle fortsätta att låta sig revideras. Även de flesta B2B-företag skulle 
välja denna väg, men inte i samma utsträckning som bland B2C-företagen.  
 
Då faktorn bransch utgjort vår ursprungliga fokusering och format hela vår forskningsdesign, 
har en något större vikt lagts vid analysen av denna faktor. För en komplett förteckning över 
korstabellerna kring temat bransch, se bilaga 6. 

6.2 Ålder 

6.2.1 Intervjuerna 

I intervjuerna så berättade SMG:s Mats Olsson att de framförallt i början använde sig av, eller 
kanske snarare försökte använda sig av, revisorn för att få råd och tips. Han tyckte dock 
framför allt att detta var intressant när deras bolag var nystartat. Ett område som togs upp 
både av SMG och av Bringer Revision var den problematik som finns förknippad med att 
revisorn med tiden blir en av de personer som känner till bolaget allra bäst. I det läget tyckte 
både Mats och Göran Bringer att det kunde kännas lite konstigt att det, på grund av revisorns 
oberoenderegler, är någon annan som ska komma med rådgivande tankar.  
 
Frågeställningen kring när behovet av en reviderad årsredovisning är som viktigast för 
bankerna var också uppe till diskussion. Genomgående så kändes det för respondenterna 
ganska naturligt att det var i samband med att kund/klient-relationen var ny som behovet av 
revision var som störst. Ett exempel som gavs var i samband med öppnandet av restaurangen 
Sabai Soong, där det efter en längre tids samarbete inte alls var lika svårt att få ett lån på 
banken som det hade varit tidigare.  
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6.2.2 Hypotesen 

Vår hypotes angående företagets ålder grundar sig delvis i intervjuerna men hittar också starkt 
stöd i den teoretiska referensramen. Enligt den avhandling från Uppsala universitet (Svensson, 
2003), som vi tidigare refererat till, innebär djupare relationer med banker och leverantörer att 
kravet på den redovisningsinformation som hämtas in minskar. Väletablerade företag med 
djupare relationer till sina intressenter behöver således inte visa lika mycket 
redovisningsinformation då det redan finns en god kommunikation och gott 
informationsutbyte parterna emellan. Nystartade företag har inte hunnit bygga sådana 
relationer och intressenternas krav på information blir därför mer strikt. Unga företag borde 
därmed vara mer positivt inställda till revisionsplikt än äldre företag eftersom de är i större 
behov av revisionen. 

6.2.3 Enkäten 

Resultaten från vår enkätundersökning kan till viss del verifiera vår hypotes om att yngre 
företag skulle vara mer positivt inställda till revisionsplikt än äldre. Skillnaden blir framför 
allt synlig vid en korstabulering mellan bolagens ålder och deras inställning till om de tycker 
revisionsplikten ska avskaffas eller behållas, samt vid en tabulering mellan bolagens ålder och 
om de skulle fortsätta att genomgå revision vid ett eventuellt avskaffande. För bolag som 
existerat i upp till 10 år ligger stödet för revisionsplikten på runt 60 % medan det sjunker ned 
till 53-54 % bland bolag som existerat i 11-15 år. Intressant är här att reflektera över de olika 
aspekter som kan påverka respondenternas inställning. När det gäller de yngre bolagen så kan 
det tänkas troligt att inställningen blir mindre positiv då revisionskostnaden antagligen blir 
högre än för ett bolag som med tiden har lärt sig vad revisorn efterfrågar i samband med 
revisionen. I och med den kunskapen så behöver inte revisorn göra en lika omfattande 
revision och därmed borde revisionskostnaden bli lägre. Det leder i sin tur till att 
revisionsplikten inte behöver kännas lika belastande för det äldre som för det nystartade 
bolaget. Detta till trots så är stödet för revisionsplikten större bland unga företag vilket alltså 
bekräftar vår hypotes om att yngre bolag har ett större behov av revision än äldre bolag.  
 
Vidare bör det dock noteras att när bolagen existerat över 20 år verkar det som om intresset 
för revision och revisionsplikten återigen stiger. Vad detta beror på går inte att dra några 
slutsatser om utifrån denna enkät, men det är tänkbart och till och med troligt att det handlar 
om någon slags generationsfråga. I våra intervjuer var Mats från SMG inne på en del tankar 
som rörde sambandet mellan ägare och revision. Han menade att en anledning till varför han 
var positivt inställd till revision och revisionsplikt var för att de eventuellt vill bli publika i 
framtiden. För att förenkla för en extern person att sätta sig in i bolagets ekonomiska ställning 
så menade han att revision och revisionsplikten kunde vara viktig. Det tankemönstret skulle 
även kunna förklara det plötsligt ökade intresset för revision hos bolag som existerat över 20 
år. I dessa bolag börjar det ofta bli aktuellt att fundera på att lämna över bolaget till nya ägare. 
I samband med det så ökar behovet och intresset av revision. En annan förklaring till den 
positiva inställningen hos de äldsta företagen kan vara att dessa företag existerat så länge att 
de vant sig vid revisionsplikten på ett helt annat sätt än yngre företag. 
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Tabell 6.1 
  Behåll Avskaffa Ingen åsikt 
0-5 år 59 % 30 % 11 % 
6-10 år 60 % 27 % 13 % 
11-15 år 53 % 29 % 18 % 
16-20 år 54 % 33 % 13 % 
> 20 år 60 % 27 % 13 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de anser att revisionsplikten ska behållas eller 
avskaffas, satt i förhållande till bolagets ålder. 
 
Tabell 6.2  
  Ja Förmodligen Förmodligen inte Nej 
0-5 år 40 % 41 % 17 % 2 % 
6-10 år 29 % 50 % 18 % 4 % 
11-15 år 25 % 51 % 18 % 5 % 
16-20 år 24 % 52 % 19 % 6 % 
> 20 år 36 % 46 % 14 % 4 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de skulle fortsätta genomgå frivillig revision 
vid ett slopande av revisionsplikten, satt i förhållande till bolagets ålder. 

6.3 Ägarspridning 

6.3.1 Intervjuerna 

Vid intervjuerna med SMG och Svenskt Näringsliv så hamnade frågan om ägarspridning på 
bordet. Som vi tidigare har varit inne på så tyckte SMG:s Mats Olsson att revisionsplikten var 
positiv, mot bakgrund av att den hjälper till att skapa ordning i bolagets papper, vilket i sin tur 
är viktigt för att kunna ta in externa ägare i framtiden. Även Carl-Gustaf Burén på Svenskt 
Näringsliv var inne på att han tyckte sig kunna se ett samband mellan antalet ägare i bolaget 
och inställningen till revisionsplikt. Han menade att ju större antal ägare, desto större intresse 
för revision borde föreligga.  
 
I våra intervjuer med Sabai Soong och med Göran Bringer så fick vi inte några nya uppslag 
kring ägarspridning och inställning till revisionsplikten. Monica Lindgren på Sabai tyckte att 
bolagsformen aktiebolag blev allt viktigare ju fler delägare bolaget skulle ha. I hennes fall 
handlade det uteslutande om familjen som nya ägare.  

6.3.2 Hypotesen 

Bolagsrevision tillkom ursprungligen för att tillgodose ägarnas behov av kontroll över 
bolagsledningen. I enmansbolag brukar ägaren vanligtvis vara involverad i den dagliga 
skötseln av bolagets verksamhet. Det är inte ovanligt att ägaren ensam utgör både styrelse och 
vd. I större bolag med många ägare kan inte alla sitta med i styrelsen eller ingå i 
företagsledningen. Revision blir således extra viktigt i stora noterade bolag med stor 
ägarspridning. I småföretag är ägarspridningen oftast liten och de flesta småföretag har endast 
en eller ett par aktieägare.  
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Naturligtvis finns det även småföretag med fler antal aktieägare. Med stöd i vår teoretiska 
referensram och genomförda intervjuer kunde vi utforma hypotesen att ju fler aktieägare ett 
företag har, desto positivare är ägarna till revisionsplikt.  

6.3.3 Enkäten 

Enkäten kunde i detta fall entydigt verifiera vår hypotes. Bland företagen med endast en 
aktieägare är 54 % positivt eller mycket positivt inställda till lagstadgad revision för 
småföretag. Sedan växer andelen positiva stabilt i takt med antalet aktieägare. Bland företagen 
med fem aktieägare eller fler är hela 74 % positiva eller mycket positiva till revisionsplikt. 
 
Av enmansföretagen är det 55 % som vill behålla revisionsplikten att jämföra med 74 % bland 
företagen med fem eller fler ägare. Vidare är det bland enmansföretagen 75 % som tror att de 
skulle fortsätta genomgå frivillig revision vid ett slopande av revisionsplikten att jämföra med 
84 % bland de största företagen i undersökningen 
 
Tabell 6.3  
  Mycket positiv Positiv Ingen åsikt Negativ Mycket negativ 
1 10 % 44 % 20 % 20 % 6 % 
2 9 % 48 % 21 % 16 % 6 % 
3 7 % 52 % 21 % 18 % 2 % 
4 18 % 45 % 20 % 15 % 2 % 
>4 12 % 62 % 15 % 9 % 2 % 

Korstabell som visar respondenternas inställning till revisionsplikten, satt i förhållande till bolagets antal 
aktieägare. 
 
Tabell 6.4  
  Behåll Avskaffa Ingen åsikt 
1 55 % 32 % 14 % 
2 58 % 27 % 15 % 
3 65 % 21 % 14 % 
4 52 % 30 % 18 % 
>4 74 % 15 % 10 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de anser att revisionsplikten ska behållas eller 
avskaffas, satt i förhållande till bolagets antal aktieägare. 
 
Tabell 6.5  
  Ja Förmodligen Förmodligen inte Nej 
1 27 % 48 % 19 % 6 % 
2 31 % 51 % 15 % 3 % 
3 37 % 48 % 13 % 3 % 
4 32 % 45 % 20 % 3 % 
>4 37 % 47 % 14 % 2 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de skulle fortsätta genomgå frivillig revision 
vid ett slopande av revisionsplikten, satt i förhållande till bolagets antal aktieägare. 
 
Vad det gäller andelen som vill behålla plikten och andelen som skulle fortsätta genomgå 
frivillig revision syns en anmärkningsvärt låg siffra bland företagen med fyra aktieägare. Vi 
har svårt att se någon tydlig anledning till varför just företag med fyra aktieägare skulle ha 
någon speciellt negativ inställning till revision och revisionsplikten. En tänkbar förklaring är 
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att antalet bolag med fyra aktieägare utgjorde en ganska liten del av vår totalpopulation, (60 
stycken bolag av totalt 1591 stycken) vilket kan innebära att denna siffra innehåller ett 
statistiskt fel. 

6.4 Omsättning 

6.4.1 Intervjuerna 

I intervjuerna antyddes att bolagets omsättning kan ligga som grund till deras inställning till 
revisionsplikten. Bolag med en högre omsättning skulle ha en tendens att vara mer positiva till 
revisionsplikten än bolag med lägre omsättning.  Framför allt Carl-Gustaf Burén från Svenskt 
Näringsliv var inne på dessa tankar, men även Bringer Revision och SMG nämnde storleken 
som en påverkande faktor.  

6.4.2 Hypotesen 

Vår hypotes om att bolagets omsättning påverkar inställningen till revisionsplikten grundar 
sig delvis i intervjuerna, men hittar även starkt stöd i tidigare forskning. Svenskt Näringslivs 
internetundersökning om revisionsplikten från 2005 visar att andelen företagare som anser sig 
ha nytta av revisionsplikten varierar ganska kraftigt med omsättningen. Vår hypotes om att 
företagets storlek påverkar inställningen till revision och revisionsplikt utgår ifrån att större 
företag har större behov av kontroll. Anledningen till det ökade kontrollbehovet, både för 
företaget och dess intressenter, är att det blir svårare att få samma överblick över 
verksamheten i ett stort företag jämfört med ett mindre. Ett syfte med revision är just att öka 
tillförlitligheten i den ekonomiska informationen som tillhandahålls ur företagets redovisning. 
Därmed blir revisionen ett viktigt kontrollinstrument för företaget och dess intressenter. 
Företaget får en bekräftelse på att deras redovisning är korrekt och intressenterna får ett kvitto 
på att allting går rätt till i företaget. Revision borde således ha större betydelse för företag med 
högre omsättning, varför de följaktligen borde vara mer positivt inställda till revisionsplikten. 
Med denna bakgrund har vi formulerat en hypotes som hävdar att så kallade mikroföretag är 
mer negativt inställda till revision än övriga småföretag.  

6.4.3 Enkäten 

Enkäten kunde även i detta fall otvetydigt bekräfta vår hypotes om att omsättningen styr 
inställningen till revisionsplikt och att mikroföretag är mer negativa till revisionsplikt än 
andra 10/24-bolag. Bland företagen som har en omsättning som är större en 3 miljoner så är 
62 % positiva eller mycket positiva till revisionsplikten. 20 % av respondenterna har ingen 
åsikt och 18 % är negativa eller mycket negativa. Detta kan jämföras med de företag som har 
en omsättning under 3 miljoner. Även här är en majoritet positiva eller mycket positiva till 
revisionsplikten, men denna majoritet är mycket knapp. Fortfarande är det 20 % som inte har 
någon åsikt och 29 % som är negativa eller mycket negativa.  
 
 
 
 
 

 44



Tabell 6.6  
  Mycket positiv Positiv Ingen åsikt Negativ Mycket negativ 
>3  11 % 51 % 20 % 14 % 4 % 
<3 8 % 43 % 20 % 22 % 7 % 

Korstabell som visar respondenternas inställning till revisionsplikten, satt i förhållande till bolagets omsättning i 
miljoner SEK. 
 
På frågan om revisionsplikten ska behållas eller avskaffas blir skillnaderna något större. 65 % 
av bolagen med en omsättning över 3 miljoner anser att man ska behålla revisionsplikten och 
endast 21 % att man ska avskaffa den. Bland bolagen som har en omsättning under 3 miljoner 
så är det 49 % som vill behålla revisionsplikten och 36 % som vill avskaffa den. Det finns 
alltså ett betydligt starkare stöd för ett avskaffande av revisionsplikten bland mikroföretagen 
än bland de större företagen, men inte heller här är de negativt inställda i majoritet. 
 
Tabell 6.7  
  Behåll Avskaffa Ingen åsikt 
>3 65 % 21 % 14 % 
<3 49 % 36 % 14 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de anser att revisionsplikten ska behållas eller 
avskaffas, satt i förhållande till bolagets omsättning i miljoner SEK. 
 
 
Tittar man på huruvida bolagen skulle välja att fortsätta med revision även om lagen försvann 
så är tendenserna desamma som ovan. Bland bolagen med en omsättning överstigande 3 
miljoner så är det hela 86 % som tror att de skulle fortsätta med en reviderad årsredovisning. 
Bland bolagen med en omsättning understigande 3 miljoner så är det 71 % procent som tror 
att de skulle fortsätta med en reviderad årsredovisning. Noterbart är att det är två stycken 
väldigt höga siffror oavsett bolagens omsättning. Svaren på denna fråga är visserligen till hög 
grad spekulativa men den tydliga övervikten torde ändå säga en hel del om inställningen till 
revision.  
 
Tabell 6.8  
  Ja Förmodligen Förmodligen inte Nej 
>3 36 % 50 % 12 % 2 % 
<3 24 % 47 % 22 % 7 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de skulle fortsätta genomgå frivillig revision 
vid ett slopande av revisionsplikten, satt i förhållande till bolagets omsättning i miljoner SEK. 

6.5 Bokföringsrutiner 

6.5.1 Intervjuerna 

Ett mönster som framkom tydligt i våra kvalitativa intervjuer var att företag som sköter sin 
löpande bokföring och bokslut internt är positivare till revisionsplikt än företag som lämnar ut 
detta arbete. Det företag som skötte sin bokföring internt var mer positivt inställt till 
revisionsplikten, medan det företag som anlitade extern hjälp med bokföringen var mer 
negativt inställt till revisionsplikten. Såväl revisorn som Svenskt Näringsliv bekräftade också 
att denna bild mycket väl skulle kunna gälla generellt bland småföretagare.  
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6.5.2 Hypotesen 

Med stöd i intervjuerna kunde vi formulera en hypotes om att företag som sköter huvuddelen 
av sin bokföring och sitt bokslutsarbete internt är mer positivt inställda till revisionsplikt. 
Denna hypotes var den som hade absolut starkast stöd i intervjufasen av undersökningen.  
 
En anledning till denna skillnad i inställning kan vara att bolag som sköter sin redovisning 
internt har mer kontakt med revisorn och därigenom upplever att man får valuta för den 
kostnad som uppstår i samband med revisionen. Bolag som istället lämnar ifrån sig sin 
redovisning till en redovisningsbyrå eller till revisionsbyrå har istället denna löpande kontakt 
med bokföraren. Denna blir då företagets expert och revisorn har i första hand kontakt direkt 
med bokföraren om det uppstår några frågor. Företagarens enda kontakt med revisorn blir då i 
många fall i samband med fakturan. Då är det ju ganska naturligt att känslan hos dessa 
företagare i första hand blir att revisorn bara kostar en massa pengar.  

6.5.3 Enkäten 

Även i detta fall kunde enkäten bekräfta den hypotes vi formulerat utifrån den kvalitativa 
delen av undersökningen. Tydligt framgår att det finns ett samband mellan vem som sköter 
bokföringen och vad man tycker om revision. Hela 64 % procent av alla bolagen som i 
huvudsak sköter sin redovisning själva är mycket positiva eller positiva till revisionsplikten. 
Jämför man med bolag som istället låter en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå sköta den 
löpande bokföringen så ser man att andelen positiva eller mycket positiva sjunker till mellan 
50-51 % .  
 
Tabell 6.9.  
  Mycket positiv Positiv Ingen åsikt Negativ Mycket negativ 
Inom företaget 14 % 50 % 16 % 14 % 6 % 
Av redovisningsbyrå 7 % 43 % 24 % 21 % 4 % 
Av revisionsbyrå 6 % 45 % 23 % 22 % 5 % 

Korstabell som visar respondenternas inställning till revisionsplikt, satt i förhållande till hur bolaget sköter 
huvuddelen av sin redovisning. 
 
Även vid ett direkt ställningstagande till revisionspliktens framtid är de företagare som sköter 
sin egen redovisning betydligt mer vänligt inställda till lagstadgad revision. Hela 66 % av 
dessa vill behålla revisionsplikten medan motsvarande siffra ligger på 50 % hos de övriga. 
 
Tabell 6.10  
  Behåll Avskaffa Ingen åsikt 
Inom företaget 66 % 23 % 12 % 
Av redovisningsbyrå 50 % 33 % 17 % 
Av revisionsbyrå 50 % 35 % 15 % 

Korstabell som visar respondenternas svar på frågan om huruvida de anser att revisionsplikten ska behållas eller 
avskaffas, satt i förhållande till hur bolaget sköter huvuddelen av sin redovisning. 
 
En ytterligare reflektion kring nedanstående korstabeller är att bland dem som sköter sin 
löpande bokföring och bokslut själva så verkar åsikterna överlag vara starkare och mer 
bestämda än hos de andra. I gruppen som sköter sin egen redovisning är man mer positiva 
men det är även något fler som är mycket negativa. Följaktligen är det också betydligt färre i 
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denna grupp som inte har någon åsikt i frågan. Detta tyder på att den mer omfattande 
kontakten med revisorn även kan ta sig negativa uttryck i vissa fall. 
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7 Slutsats 

I detta avslutande kapitel för vi, utifrån vår frågeställning och vårt syfte, en diskussion kring 
de övergripande resultat vi har kommit fram till. Vi kommer sen också att spekulera lite kring 
vad studien kan leda till teoretiskt, samt vilka som kan tänkas ha användning av den.  
 
Vi inledde vårt uppsatsarbete med en ganska fast övertygelse om att svenska småföretagare 
har en negativ inställning till revision i allmänhet och revisionsplikten i synnerhet. Denna 
övertygelse grundade sig inte minst i tidigare studier på området, främst från 
intresseorganisationen Svenskt Näringsliv och Jill Collis som gjort en liknande studie bland 
småföretag i Storbritannien. Även diverse uppsatser som tidigare skrivits på detta tema har 
förmedlat samma bild. Med grund i vår teoretiska referensram hade vi vidare en uppfattning 
om att småföretagare uppfattar revisionsplikten som någonting som i första hand gagnar 
externa intressenter och att småföretagarna själva i allmänhet har svårt att se nyttan med 
revision för den egna verksamheten.  
 
Vi hade emellertid svårt att hitta några större eller mer ingående studier kring vad 
småföretagarna själva verkligen ansåg om revisionsplikten och dess framtid. Det 
grundläggande syftet med vår studie blev således att undersöka vilken inställning svenska 
småföretagare har till revision och revisionsplikten. Vi har med hjälp av fyra djupintervjuer 
och en mer extensiv enkätundersökning kommit fram till att svenska småföretagare är 
förvånansvärt positiva till revisionsplikten. I enlighet med ovanstående visar resultaten från 
vår studie att det är 57 % av småföretagarna som vill behålla den lagstadgade revisionen mot 
29 % som vill slopa den. Den slutsats vi kan dra av ovanstående är att en majoritet av de 
svenska småföretagarna vill behålla revisionsplikten.  
 
Våra resultat är intressanta i och med att de går tvärtemot tidigare studier inom området. 
Varför skillnaden i resultat mellan till exempel vår undersökning och den som 
internetundersökning som togs fram åt Svenskt Näringsliv är så stor kan vi inte med säkerhet 
svara på. I Svenskt Näringslivs undersökning tycker 73 % att det är ett bra förslag att slopa 
revisionsplikten medan endast 25 % tycker att det är ett dåligt förslag. Vi har i denna uppsats 
kritiserat Svenskt Näringsliv för ett visst mått av bristande objektivitet i sina undersökningar, 
vilket bland annat kan påverka utformningen av deras frågeställningar. Detta tror vi eventuellt 
kan ha lett till de höga värden de fått i sin undersökning. Det skulle ju i sig i sådant fall vara 
ett stort problem, då Svenskt Näringsliv borde vara lyhörda för vad näringslivet verkligen 
tycker och inte driva frågor bara för sakens skull.  
 
Då revisionsplikten i mitten av 1990-talet var föremål för överväganden i samband med 
Aktiebolagskommitténs arbete drog kommittén slutsatsen att såväl aktieägarna som det 
allmänna hade ett behov av fortsatt lagstadgad revision. Denna slutsats har därefter kritiserats 
och det har hävdats att eftersom ägare och ledning ofta utgörs av samma personer i 
småföretag så är det i stort sett bara samhället, och kanske framför allt Skatteverket, som 
tjänar på och vill behålla revisionsplikten. Slutsatsen av vår undersökning blir dock att ägarna 
själva anser sig ha nytta av den lagstadgade revisionen.  
 
Vidare var syftet med vår uppsats att försöka urskilja vad som kännetecknar de företag som är 
positiva respektive negativa till revisionsplikten. Vår slutsats är att ett småföretag verksamt 
inom en kassaintensiv bransch, som existerat i under 10 år, har fler än två aktieägare, en 
omsättning över tre miljoner och som sköter sin bokföring internt skulle kunna sägas vara ett 
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typföretag, som med största sannolikhet är positivt inställt till lagstadgad revision och vill 
behålla revisionsplikten.  
 
Följande egenskaper kan sägas påverka bolagen mot en mer positiv bild av revision och 
revisionsplikt.  

• Bolaget är relativt ungt eller står inför en generationsväxling. 
• Bolaget har flera olika aktieägare, framförallt icke operativa. 
• Bolaget har relativt stor omsättning.  
• Bolaget har ägare som är väl insatta i sitt företags ekonomi och arbetar aktivt med 

bokföring och bokslut. 
 
Vad det gäller branschaspekten såg vi att B2B- och B2C-företagare hade en väldigt likartad 
inställning till revisionsplikten, vilket förvånade oss då vi ursprungligen trodde att det skulle 
vara större skillnader mellan B2B- och B2C-bolag. Det man trots allt kunde se var att B2C-
bolagen var något mindre positiva till revisionsplikten, men att de trots detta i högre grad än 
B2B-bolagen ville behålla revisionsplikten. Den slutsats vi drar kring detta faktum är att 
B2C-företagen är i större behov av, och har med att vinna på en fortsatt revisionsplikt än 
exempelvis B2B-företagen.  
 
Följande egenskaper kan sägas påverka bolagen mot en mer negativ inställning till revision 
och revisionsplikt. 

• Bolaget är inne i en mogen åldersfas och är ungefär mellan 10-20 år gammalt.  
• Bolaget har bara en eller ett fåtal aktieägare.  
• Bolaget har en låg omsättning utan någon speciell tillväxt.  
• Bolaget använder sig av en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå för att sköta sin 

löpande bokföring och upprätta sitt årsbokslut. 
 
De faktorer eller egenskaper som vi har valt att behandla ovan är de som enligt vår 
undersökning har störst påverkan på småföretagarens inställning till revisionsplikten. Det är 
fullt tänkbart, kanske till och med högst sannolikt, att det finns andra faktorer som också 
påverkar denna inställning. Den slutsats vi har kunnat dra från vår undersökning är dock att 
dessa står i en klass för sig som påverkande faktorer. Förhoppningsvis kan vår uppsats bidra 
till en mer nyanserad bild av frågan kring revisionsplikt för små aktiebolag och framhålla att 
det finns både positiva och negativa sidor med denna plikt.  

7.1 Avslutande diskussion 
I det här avsnittet redovisar vi några av våra egna reflektioner och intressanta diskussioner 
som uppkommit under skrivandets gång.  
 
Revisionsplikten i små aktiebolag har debatterats i olika omgångar sedan den infördes i början 
på 80-talet. Diskussionen har på senare tid handlat mycket om de utökade revisionskraven 
samt möjligheten att undanta vissa grupper, vanligtvis småföretagarna, från revisionsplikten. 
Det som har framkommit under vårt arbete, kanske främst i våra intervjuer, är att det finns 
många tillfällen då revision är viktigt, och behövs för att många av bolagens intressenter ska 
kunna få ta del av tillförlitlig informations från bolaget. Här har också åsikterna delvis gått 
isär. I vår intervju med Carl-Gustaf Burén från Svenskt Näringsliv har vi tagit upp frågan 
kring ”revision eller revisionsplikt”. Carl-Gustaf menar att bolagen inte eftersträvar 
revisionsplikt utan själva revisionen. Den möjligheten skulle inte försvinna bara för att själva 
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plikten avskaffades. Det är ju en åsikt som är helt korrekt. Problematiken som dock uppstår 
blir då att definiera vad begreppet revision då egentligen innebär? Om det inte finns några 
krav, hur kan man då kontrollera att resultatet av en revision verkligen ger en rättvisande bild? 
För många av bolagens intressenter är det ju just rättvisande bild som är det väsentliga med 
revisionsplikten.  
 
Trots den positiva inställningen som våra respondenter visat överlag så finns det många 
småföretagare som vill bli kvitt revisionsplikten, främst de allra minsta. Huruvida 
revisionsplikten ska avskaffas eller inte är dock fortfarande en samhällsfråga, och i sista hand 
ett politiskt beslut.  Både vår och tidigare studier tyder på att ju mindre företagen är, desto mer 
negativa är de till revisionsplikt. Kanske kan det, trots att det i vår undersökning finns ett 
utbrett stöd för revisionsplikten, finnas en poäng med att göra vissa undantag för de allra 
minsta företagen. I Finland finns ett förslag om slopad revisionsplikt för företag med under 5 
anställda och under 2,7 miljoner SEK i omsättning.  I Danmark har man precis infört ett 
system som innebär att man som småföretag har valfri revision. I sin bolagsdeklaration så 
kryssar man då i en ruta om man har genomfört revision. Problemet med att säkerställa nivån 
eller kvaliteten på en sådan revision kvarstår dock. Men kanske kan en variant på deras 
modell även vara en väg för Sverige att ta?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide företag 

Berätta kortfattat om företaget. 
 
Beskriv kortfattat din position inom företaget. 
  
Varför valde ni att starta ett aktiebolag? 
 
Sköter ni redovisningen själv? Om inte, hur stor är kostnaden för detta? 
 
Hur stor är årskostnaden för revision i ert företag? 
 
Hur länge har ni anlitat er nuvarande revisor? 
 
Hur ofta har ni kontakt med revisorn? 
 
Vilken roll tycker ni att revisorn har i ert företag? 
 
Ser ni några andra skäl att genomgå revision, förutom att lagen kräver det? Vad anser ni att 
revisionen tillför i ert företag? 
 
Vad anser ni är syftet med en reviderad årsredovisning för småföretag? 
 
Tror ni att ni skulle fortsätta att anlita en revisor även om det inte var ett lagstadgat krav? 
 
Vilka upplever ni har mest nytta av revision? 
 
Anser ni att revisionsplikten borde avskaffas för småföretag? 
 
Ser ni några risker med en avskaffad revisionsplikt?  

- För ert företag 
- I allmänhet 

 
Hur ska man säkerställa att företagen lämnar korrekt information om revisionsplikten 
avskaffas?  
 
Har ni några övriga synpunkter kring revisionsplikten för småföretag? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide revisor 

Berätta kortfattat om er bakgrund. 
 
Hur stor andel av era uppdrag utgörs av revisionsuppdrag för småföretag? 
 
Vad kostar en revision i genomsnitt för ett småföretag? 
 
Vad anser ni är syftet med en reviderad årsredovisning? 

- För de olika företagsintressenterna? 
- Vilken intressent anser ni har mest nytta av revisionsplikten? 

 
Vad anser ni att revisionen tillför i småföretag? 
 
Vad anser ni att revisionen tillför bolagens omvärld? 
 
Är revisionen uppskattad av era klienter eller uppfattas den enbart som ett tvång? 
 
Kan ni se några skillnader i inställning till revision mellan olika typer av verksamheter? 
 
Vilka fördelar ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagarna? 
 
Vilka nackdelar ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagarna? 
 
Vilka tänkbara konsekvenser ser ni av ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagens 
omvärld? 
 
Vilket är det största argumentet för respektive emot ett avskaffande av revisionsplikten? 
 
Hur ska man säkerställa att företagen lämnar korrekt information om revisionsplikten 
avskaffas?  
 
Hur tror ni att revisorns roll skulle påverkas om revisionsplikten för småföretag avskaffades? 
 
Har ni några övriga synpunkter kring revisionsplikten för småföretag? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Svenskt Näringsliv 

Berätta kortfattat om Svenskt Näringsliv. 
 
Berätta kortfattat om din roll i organisationen. 
 
Vad anser ni är syftet med en reviderad årsredovisning för de olika företagsintressenterna? 
 
Vilken intressent anser ni har mest nytta av revisionsplikten? 
 
Vad anser ni att revisionen tillför i småföretag? 
 
Vad anser ni att revisionen tillför bolagens omvärld? 
 
Vilka fördelar/möjligheter ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagarna? 
 
Vilka nackdelar/risker ser ni med ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagarna? 
 
Kan ni se att riskerna med en avskaffad revisionsplikt är större för vissa typer av företag, 
exempelvis företag i vissa branscher? 
 
Vilka tänkbara konsekvenser ser ni av ett avskaffande av revisionsplikten för småföretagens 
omvärld? 
 
Vilket är det enskilt största argumentet för respektive emot ett avskaffande av 
revisionsplikten? 
 
Hur ska man säkerställa att företagen lämnar korrekt information om revisionsplikten 
avskaffas?  
 
Hur tror ni att revisorns roll skulle påverkas om revisionsplikten för småföretag avskaffades? 
 
Vad har hänt i frågan det senaste året? 
 
Har ni några övriga synpunkter kring revisionsplikten för småföretag? 
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Bilaga 4 – Följebrev till enkät 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser ekonomi på Stockholms universitet. Just nu skriver vi vår 
kandidatuppsats inom ämnet redovisning och temat för vår uppsats är revisionsplikt i 
små aktiebolag. 
 
Vi vore väldigt tacksamma om ni ville avvara någon minut för att besvara vår web-enkät. 
Vi har slumpmässigt valt ut ett antal företag och Ert är ett av dessa. För att få hög 
tillförlitlighet i vår undersökning krävs en hög svarsfrekvens, och därför är Ert svar 
mycket betydelsefullt för oss.  
 
Naturligtvis är Era svar anonyma och uppgifterna Ni lämnar kommer inte att användas i 
något annat syfte än just denna undersökning. Företagets namn kommer inte heller 
nämnas i vår uppsats. 
 
Ni kan besvara enkäten genom att klicka på länken nedan. 
 
http://www.netigate.se/s.asp?x=2250&y=199357&z=32903 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänligaste hälsningar 
 
Oskar Lindholm & Oscar Sagefors 
 
Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss på 0733509005 alt. 0733120014. 
 
 
Om länken i detta e-postmeddelande inte fungerar så klistra följande i adressfältet i ett nytt webbläsarfönster: 
https://www.netigate.se/s.asp?x=2250&y=199357&z=32903 
 

Klicka här om du inte vill få fler utskick från denna avsändare. 
 
[Detta mail är skickat genom verktyget Netigate. Om du upplever tekniska problem eller har frågor så besök 

Netigate]  
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Bilaga 5 – Enkät 

  Stockholms Universitet  
  

1. Hur länge har ert företag existerat i sin nuvarande form (AB)? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 Över 20 år 

  
2. Hur många aktieägare har ert företag? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller fler 

  
3. Är årsomsättningen i ert företag större än 3 miljoner? 

 Ja 

 Nej 

  
4. Hur sköts huvuddelen av er löpande bokföring samt bokslutsarbete idag? 

 Av person/personer inom företaget? 

 Av fristående redovisningsbyrå? 

 Av revisionsbyrå? 
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5. Hur stor är kostnaden per år för revision i ert företag? 

 0-5000 kr 

 5001-10000 kr 

 10001-15000 kr 

 15001-20000 kr 

 Över 20000 kr 

  
6. Anlitar ni revisor för andra uppdrag utöver de lagstadgade? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

  
7. Vilka, förutom Bolagsverket, tror ni i normala fall tar del av er årsredovisning? 
Fler alternativ kan väljas 

 Ägaren/ägarna 

 Företagsledningen 

 Anställda 

 Skatteverket 

 Kunder 

 Leverantörer 

 Kreditgivare 

 Annan 

  
8. Vilken av följande företagsintressenter anser ni har mest nytta av revisionen i ert 
företag? 

 Ägaren/ägarna 

 Företagsledningen 

 De anställda 

 Skatteverket 

 Kunderna 

 Leverantörerna 

 Kreditgivarna 

 Annan 
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9. Vilken av följande är den största fördelen med lagstadgad revision för ert företag? 

 Den ger en kontroll av redovisning och ekonomisystem 

 Den förbättrar kvaliteten på redovisningsinformationen 

 Den ger en större trovärdighet åt redovisningen 

 Den garanterar att lagar och regler efterföljs 

 Den skyddar mot bedrägerier 

 Den innebär en möjlighet till rådgivning 

 Ingen av ovanstående 

  
10. Vilken av följande är den största nackdelen med lagstadgad revision för ert 
företag? 

 Kostnaden 

 Tidsåtgången 

 Den påtvingade kontrollen 

 Ingen av ovanstående 

  
11. Vilken är din inställning till lagstadgad revision för småföretag? 

 Mycket positiv 

 Positiv 

 Ingen åsikt 

 Negativ 

 Mycket negativ 

  
12. Vilken av följande effekter tror ni mest sannolikt skulle uppstå som en följd av 
revisionspliktens avskaffande? 

 Ökad ekonomisk brottlighet 

 Ökat antal konkurser 

 Svårare för småföretagen att erhålla finansiering i form av checkräkningskredit och lån 

 Svårare för småföretagen att erhålla annan extern finansiering 

 Större felaktigheter i årsbokslut och räkenskaper 

 Inget av ovanstående 

 
 
 
  

 58



13. Anser ni att revisionsplikten för små aktiebolag ska behållas eller avskaffas? 

 Behåll 

 Avskaffa 

 Ingen åsikt 

 
14. Om revisionsplikten avskaffas, kommer ert företag fortsättningsvis ändå genomgå 
frivillig revision? 

 Ja 

 Förmodligen 

 Förmodligen inte 

 Nej 

  
15. Lämna din e-mailadress nedan om du önskar få en kopia av vår uppsats. 
E-mail: 

 
  
 

 
Stockholms Universitet | Oskar Lindholm | Giltig till: 19 Maj 2006 
Integritet & Säkerhet | Netigate
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Bilaga 6 – Korstabeller bransch 

 
  B2B         B2C  
 
8. Vilken av följande företagsintressenter anser ni har mest nytta av revisionen i ert företag? 
1  Ägaren/ägarna 413 (33%) 105 (29%) 
2  Företagsledningen 136 (11%) 35 (10%) 
3  De anställda 6 (0%) 1 (0%) 
4  Skatteverket 417 (34%) 109 (30%)

5  Kunderna 29 (2%) 1 (0%) 
6  Leverantörerna 33 (3%) 21 (6%) 
7  Kreditgivarna 173 (14%) 83 (23%) 
8  Annan 26 (2%) 3 (1%) 
 
9. Vilken av följande är den största fördelen med lagstadgad revision för ert företag? 
1  Den ger en kontroll av redovisning och ekonomisystem 305 (25%) 116 (33%)

2  Den förbättrar kvaliteten på redovisningsinformationen 78 (6%) 26 (7%) 
3  Den ger en större trovärdighet åt redovisningen 301 (25%) 80 (23%) 
4  Den garanterar att lagar och regler efterföljs 348 (28%) 85 (24%) 
5  Den skyddar mot bedrägerier 23 (2%) 9 (3%) 
6  Den innebär en möjlighet till rådgivning 58 (5%) 22 (6%) 
7  Ingen av ovanstående 112 (9%) 17 (5%) 
 
10. Vilken av följande är den största nackdelen med lagstadgad revision för ert företag? 
1  Kostnaden 774 (63%) 237 (67%)

2  Tidsåtgången 148 (12%) 57 (16%) 
3  Den påtvingade kontrollen 83 (7%) 30 (8%) 
4  Ingen av ovanstående 223 (18%) 32 (9%) 
 
11. Vilken är din inställning till lagstadgad revision för småföretag? 
1  Mycket positiv 131 (11%) 26 (7%) 
2  Positiv 571 (46%) 173 (48%)

3  Ingen åsikt 233 (19%) 87 (24%) 
4  Negativ 229 (19%) 57 (16%) 
5  Mycket negativ 69 (6%) 15 (4%) 
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12. Vilken av följande effekter tror ni mest sannolikt skulle uppstå som en följd av 
revisionspliktens avskaffande? 
1  Ökad ekonomisk brottlighet 268 (22%) 88 (25%) 
2  Ökat antal konkurser 32 (3%) 13 (4%) 
3  

Svårare för småföretagen att erhålla finansiering i form 
av checkräkningskredit och lån 234 (19%) 87 (24%) 

4  
Svårare för småföretagen att erhålla annan extern 
finansiering 47 (4%) 6 (2%) 

5  Större felaktigheter i årsbokslut och räkenskaper 476 (39%) 119 (33%)

6  Inget av ovanstående 176 (14%) 45 (13%) 
 
13. Anser ni att revisionsplikten för små aktiebolag ska behållas eller avskaffas? 
1  Behåll 696 (56%) 215 (60%)

2  Avskaffa 366 (30%) 90 (25%) 
3  Ingen åsikt 171 (14%) 53 (15%) 
 
14. Om revisionsplikten avskaffas, kommer ert företag fortsättningsvis ändå genomgå frivillig 
revision? 
1  Ja 360 (29%) 113 (32%) 
2  Förmodligen 581 (47%) 194 (54%)

3  Förmodligen inte 229 (19%) 44 (12%) 
4  Nej 63 (5%) 7 (2%) 
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