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Sammanfattning 
I februari 2006 lades propositionen ”Förenklade redovisningsregler m.m.” fram, den 
förespråkar enklare regler för mindre företag när det gäller bokföringsskyldigheterna. 
Däremot står man fast vid punkten att revisionsplikten ska gälla alla aktiebolag. Svenskt 
Näringsliv presenterade ett överraskande förslag 2005 där man menade att revisionsplikten 
borde avskaffas för de mindre företagen. Hela 78 % av mikroföretagen var positivt inställda 
till det. Svenskt Näringslivs rapport har varit ursprunget till att vi valt att analysera hur det 
kommer sig att småföretagare är positivt inställda till förslaget att avskaffa revisionsplikten. 
Syftet är att undersöka om det kan bero på en undermålig kunskap från både revisorer och 
småföretag samt om det föreligger ett ointresse för den andra parten. 
 
Undersökningen har en abduktiv ansats och tillvägagångssättet har bestått av kvalitativa 
intervjuer med företagsledare till små aktiebolag med en omsättning på mindre än 3 miljoner, 
samt auktoriserade revisorer. Den reliabilitet som vi velat uppnå är att skapa en bättre 
förståelse om hur revisionsplikten uppfattas hos respondenterna, genom att undersöka om 
kunskapen och intresset påverkar valet av att ha eller inte ha revisionsplikt. De teorier vi 
funnit relevanta i undersökningen kan ses utifrån tre perspektiv; revisionsplikt, 
förväntningsgapet och kunskapsbegreppet. Intervjuerna utfördes med en intervjumall som är 
uppbyggd utifrån dessa perspektiv. 
 
Analysen indikerar att småföretagarna är positivt inställda till revisionsplikten, helt tvärtemot 
Svenskt Näringslivs rapport. Ointresset ligger mer i fokus än vad kunskapsbristen gör. 
Företagen är väl medvetna om revisionen, men helt ointresserade av revisionens arbete. Helt 
eniga har småföretagarna varit när det gäller vikten av revisionen och syftar på att kontrollen 
av företagen är viktig. Revisorerna ser revisionsplikten som något positivt och menar att 
småföretagande är ett intressant och utmanande arbete. Kunskapen får anses som god då de 
använder den i syfte att hjälpa småföretagarna framåt i sitt företagande. Dock bör tilläggas att 
det är naturligt att revisorerna har både kunskap och intresse av småföretagarnas situation, då 
de är deras levebröd. 
 
Enligt vår undersökning kan inte kunskapsbrist ligga till grund för den positiva responsen från 
småföretagarna angående revisionspliktens avskaffande, då samtliga respondenter är eniga om 
att en kontroll behövs. Däremot skulle kunskapsbrist kunna vara ett skäl till 
förväntningsgapet, men enligt våra respondenters svar har inte det framkommit. Det vi kunnat 
konstatera är att ett ointresse för revision finns från småföretagarnas sida. När det gäller 
förväntningsgapet kan vi konstatera att i och med uppdragsbrevet är man mer införstådd i 
revisionen. Däremot upptäckte vi att det finns andra aspekter gällande förväntningsgapet och 
det berör ett förväntningsgap som finns mellan revisorn och de övriga intressenterna.  
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”Det finns två slags kunskap, vi kan själva något eller också vet vi var man kan skaffa sig 
information om det vi inte kan.” 

                                                                           Samuel Johnson 
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till uppsatsens ämnesområde, vi mynnar ut i en 
problemdiskussion som resulterar i vårt syfte och avslutas med avgränsningarna. 
 

1.1. Bakgrund  
I februari 1998 lade regeringen fram propositionen ”Aktiebolagens organisation” till 
riksdagen, där man bland annat gjorde en utredning om revisionsplikten, och om den skulle 
gälla alla bolag. Regeringens och kommitténs bedömning var att revisionsplikten bör bestå för 
alla aktiebolag. Motiveringar för detta har varit att revision har en mycket stor betydelse i 
effektiviteten när man bekämpar ekonomisk brottslighet. Regeringen menar att det är viktigt 
att bolagets verksamhet och ställning kontrolleras av ett sakkunnigt och självständigt organ 
och är till nytta för företagsledning, borgenärer, anställda. Det ligger till grund för att revision 
även gör sig gällande för mindre bolag. Ekonomisk brottslighet blir lättare i mindre bolag om 
man tar bort revisionsplikten och man tillgodoser endast delägarnas intressen, som oftast är 
verksamma i bolaget.1 
 
I februari 2006 lämnade regeringen över propositionen ”Förenklade redovisningsregler 
m.m.” till riksdagen.  Propositionen lämnar förslag till ändringar i bokföringsskyldigheten hos 
mindre företag. Regler som löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering 
föreslås bli enklare. Trots dessa förändringar ligger fortfarande motiveringen kvar om att 
revisionsplikten bör avse alla aktiebolag.2 Föreningen Företagarna anser att nyttan av godkänd 
eller auktoriserad revisor måste vägas mot kostnaden för revisionen. Revision i ett litet 
aktiebolag ökar den administrativa kostnaden. Inom övriga EU finns det bara undantagsvis 
krav gällande revision i de minsta företagen. Eftersom man under de senaste åren har ställt 
högre krav på revisorerna samt att revisionsstandarden har ändrats så har också kostnaderna 
för mindre företag ökat med ca 30 procent. ”Revisionspliktens omfattning bör utredas i syfte 
att underlätta och minska kostnaderna för de minsta företagen.”3 
 
Efter Svenskt Näringslivs undersökning4 om hur de svenska småföretagarna (mikroföretag 
med omsättning under 3 MSEK) uppfattar revisionsplikten samt hur den svenska 
revisionsplikten är uppförd vill Svenskt Näringsliv göra revisionen frivillig för småföretag. 
Svenskt Näringslivs undersökning visar att nyttan med obligatorisk revision inte uppväger 
kostnaderna. Det är ett fåtal länder i vår omgivning som i sin lagstadgade revision har samma 
innehåll oavsett storlek på företag. De flesta länder har, om inte helt avskaffad revisionsplikt, 
åtminstone särregler för mindre företag. Svenskt Näringsliv anser att småföretag är i större 
behov av kvalificerad ekonomisk rådgivning samt enkla och ändamålsenliga regler än en 
tvingande revision. Tanken är att intressenterna reglerar detta själva, om behovet av revision 
krävs från deras håll kan företaget självt bestämma om de vill utföra en revision och på så sätt 
behålla olika aktörers intresse. 
 
 
 
 

                                                 
1 Prop. 1997/98:99 s 127f 
2 Prop. 2005/06:116 s 113 
3 Promemoria, Företagarna, 2005 
4 Thorell P, Norberg. C,  2005 s 5f 
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Svenskt Näringslivs undersökning visar att samhället är de enda intressenterna som har nytta 
av en obligatorisk revision för småföretagare. Det är oftast samma personer som är ägare och 
företagsledning samt att det endast är företaget som drabbas av kostnaderna. Nyttan vinns i 
form av lagenlig förvaltning, hög kvalitet på offentligt publicerade rapporter, skattekontrollen 
underlättas samt att den ekonomiska brottsligheten kan minska till följd av detta. Övriga 
intressenter såsom banker, leverantörer och finansiärer kan själva begära revision vilket 
underlättar kredit och finansiering.5 
 

1.2. Problemdiskussion 
Svenska intressenter är överens om att en allmän revisionsplikt är bra. Om detta är en väl 
genomtänkt åsikt eller ett utslag av traditionell art är svårt att svara på då inga diskussioner 
förts om för- och nackdelar för revisionsplikt.6 
 
Frågan är om de små företagen har någon nytta alls av en revision. Klart är att en revision ger 
företagen en utförlig sammanställning på hur företaget mår. Men i småföretag där ägaren 
oftast arbetar och sköter om bolaget kan man anta att den kontrollen finns och att 
revisionsplikten endast innebär mer administrativa kostnader. Vad skulle en avskaffning av 
revisionen innebära, skulle vi få se ett flertal företag som står vid randen av konkurs på grund 
av att företag endast under tvång har ordning och reda i räkenskaper, att styrningen av 
företaget faller då kontrollen släpps? 
 
Svenskt Näringsliv förordar en avskaffning av revisionsplikten för småföretagare och hela 78 
% av mikroföretagen anser att förslaget är bra, enligt deras undersökning. 57 % anser att de 
inte har någon nytta av revisionsplikten, men 52 % skulle fortsätta anlita revisor ändå även 
om revisionsplikten försvann, 80 % skulle anlita revisor för fortsatt frivillig revision.7 Enligt 
Svenskt Näringslivs undersökning anser småföretagare att revision inte behövs. Företag vill 
kanske själva välja vilken typ av information de vill lämna ut till sina intressenter. Vad är 
orsaken till detta, är det möjligen så att kunskapen om revision är undermålig från 
småföretagarnas sida?  
 
Kan det vara en kostnadsfråga, i undersökningen bedöms revisionskostnaden för småföretag 
vara 10 000 SEK per år. Vad anser revisionsbyråer? Har de ett egenintresse och är därmed för 
revisionsplikt, vilket följaktligen kan leda till ett ointresse för förenklade revisionsregler? 
Eller kan revisionstjänsten utvecklas till andra ekonomiska tjänster för småföretagen. 
 
Finns det någon skillnad mellan vad småföretagare och revisorer förväntar sig av en revision, 
finns det olika idéer om hur arbetet ska gå till och vad revisionen ska utmynna i? Studier i 
ämnet tyder på att det finns förväntningsgap som kan påverka attityden till revisionsplikten, 
detta gap kan bestå av fler delar nämligen ansvar, nytta, oberoende samt kvalitet.8  Det så 
kallade nyttogapet avser om det finns skillnader mellan vad en företagare anser att en revision 
tillför för nytta och vad en revisor anser. En studie visar att revisorer anser att främsta syftet 
med revision är att ge trovärdighet mot intressenter medan företagare å sin sida anser att det är 
revisorers plikt att upplysa om exempelvis skattemässiga möjligheter.9  

                                                 
5 Thorell P, Norberg. C, 2005 s 44 
6 Ibid., s 4 
7 Demoskop, 2005 s 5,7,9,13 
8 Johansson E, Wesslén H, 2005 (sammanfattning) 
9 Ibid. s 45 
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En annan infallsvinkel är eventuell okunskap mellan revisorer och småföretagare som kan 
ligga till grund för förväntningsgapet som i sin tur kan påverka småföretagares inställning till 
revisionen.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vår problemställning således formuleras: 
 
Är det okunskap från småföretagarna som ligger till grund för det positiva gensvaret till 
Svenskt Näringslivs undersökning. Med andra ord har småföretagarna tillräckligt med 
kunskap och intresse för revision och har revisionsbyråer tillräckligt med kunskap och 
intresse för småföretagarnas situation?   
 

o Har revisionsbyråer tillräckligt med kunskap och intresse för småföretagarnas 
situation? 

 
o Har småföretagarna tillräckligt med kunskap och intresse för revisorers situation? 
 
o Kan en eventuell kunskapsbrist hos småföretagare om revision ligga till grund för den 

positiva inställningen för avskaffad revisionsplikt i Svenskt Näringslivs undersökning? 
 

1.3. Syfte  
Vi avser att analysera orsaken till att småföretag är positivt inställda till Svenskt Näringslivs 
förslag om att avskaffa den obligatoriska revisionsplikten och om detta beror på undermålig 
kunskap från både revisorer och småföretagare eller ett ointresse för den andra parten. 
 

1.4. Avgränsningar  
Vi har därmed valt att avstå från att analysera de övriga frågorna vi ställde oss. Vi är fullt 
medvetna om att vi då väljer bort aspekter som förmodligen påverkar småföretagares attityd 
till revision. Med tanke på vår begränsade tid anser vi att vi inte skulle hinna göra en 
fullvärdig analys av ytterligare material och då inte kunna visa upp en väl genomförd uppsats 
med ett signifikant resultat. 
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2. Metod 
I det här kapitlet beskrivs vår arbetsmetod vad gäller vetenskapligt förhållningssätt, 
tillvägagångssätt vid inhämtning av empiri, teori och analys. Kapitlet avslutas med en kritisk 
bedömning av vår arbetsmetod. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
I uppsatsen har vi utgått från ett positivistiskt förhållningssätt, dock är vi väl medvetna om hur 
problematiskt det är att uppnå säkra kunskaper. Det positivistiska förhållningssättets historik 
talar om att datainsamlingen var viktigare än systematiseringen, som i sin tur absolut inte fick 
gå så långt som till teori10. Därför vill vi påpeka att det positivistiska förhållningssättet inte 
går i ordets ursprungliga strikta betydelse, utan vi har valt en mer generös och modern form 
av positivism, vilket innebär att det är acceptabelt att använda teori som en hopsummering av 
data11. Valet av ett positivistiskt förhållningssätt faller sig naturligt då vi i vårt arbete har valt 
att undersöka kunskapsläget hos småföretagare och intresset hos revisorer. Hermeneutiken 
handlar om tolkningsteorier och att vi kan se in i oss själva och därigenom förstå andra 
människors känslor och upplevelser. Men det vi skriver om handlar inte om att tolka 
förväntningsgapet eller revisionsplikten utan att komma fram till om en av orsakerna till detta 
kan vara att det ligger kunskapsbrister eller ointresse bakom. Vi har satt upp hypoteserna – 
”kan kunskapsbrist eller ointresse hos småföretag ligga bakom den positiva inställningen till 
att avskaffa revisionsplikten” och ”kan kunskapsbrist eller ointresse hos revisionsbolagen 
ligga bakom den positiva inställningen till att avskaffa revisionsplikten”. Med andra ord så 
diskuterar vi inte och bearbetar den befintliga kunskapen eller teorin för att skapa ny tolkning 
eller ny teori av tidigare erfarenheter. Alvesson och Sköldberg beskriver hermeneutiken enligt 
följande, vilket inte stämmer överens med vår uppsats: 
 

”En annan utveckling är att tolkningen eller förståelsen alltmer förknippas med 
empati, ett tillvägagångssätt genom vilket man lever sig in i (tänker sig in i, känner 
in i) den handlandes (skrivandes, talandes) situation. Man försöker med fantasins 
hjälp sätta sig i aktörens (författarens, talarens) ställe för att därigenom klarare 
kunna förstå innebörden av handlingen (det skrivna, talet).”12 

 
Det positivistiska förhållningssättet har ibland kritiseras för att den avvisar fantasin, men 
egentligen är det tvärtom. För att skapa de idéer, hypoteser eller teorier som ligger till grund 
för ett arbete krävs det att man använder sin fantasi. Det är fantasin och kreativiteten som styr 
upptäcktens sammanhang, på samma sätt som empirin och logiken styr bevisningens 
sammanhang.13 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Alvesson, Sköldberg, 1994 s 24 
11 Ibid s 24 
12 Ibid s 117 
13 Thurén T, 2003 s 30 
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2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Kvalitativ respektive kvantitativ 

När man studerar samhället innebär det att man står inför en komplex och mångfaldig 
verklighet. För att kunna fånga denna verklighet måste vi använda oss av flera olika 
metodredskap. Det finns två huvudinriktningar att välja på vid de samhällsvetenskapliga 
undersökningarna – kvalitativ eller kvantitativ metod. Båda metoderna har ett gemensamt 
syfte genom att de vill ge en bättre förståelse för samhället, människor, grupper och 
institutioner. Den grundläggande skillnaden är att i den kvantitativa metoden omvandlas 
information till siffror och mängder, medan den kvalitativa metoden har forskarens 
uppfattning och tolkning av informationen.14  
 
Kvalitativa undersökningar har sin styrka i den helhetsbild man får av en situation. Den 
kvalitativa ansatsen ger oss fördelar när det gäller öppenhet, vilket innebär att de situationer 
som vi vill undersöka kommer att bestämma inriktning via de personer som vi intervjuar. Det 
är intervjuerna som ger oss informationen, och den informationen kommer att innehålla 
studieobjektens perspektiv15. En kvalitativ ansats präglas av flexibilitet, dels genom att vi 
måste förhålla oss flexibla till de erfarenheter som vi gör i undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen. Dessutom måste vi kunna vara flexibla i vårt sätt att möta upp 
de olika undersökningsenheterna. Den kvalitativa undersökningen måste visa öppenhet för ny 
kunskap och ny förståelse.16  
 
Kvantitativa metoder är mer präglade av strukturering och den insamlade informationen ska 
vara mätbar och kunna hanteras numeriskt. När man arbetar med kvantitativa metoder 
använder man sig genom standardiserade upplägg. När problemformulering är klar är även 
undersökningens fortsatta plan klar. Ny kunskap som uppkommit i genomförandet får inte 
leda till att man ändrar undersökningens planering och upplägg. Standardiseringen innebär 
även att man arbetar genom exempelvis enkätform, vilket innebär att den som gjort enkäten 
styr insamlingen av information. Genom en kvantitativ metod är man ute efter att förklara 
olika företeelser.17  
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi använder oss av ett fåtal 
respondenter och gör en strukturerad djupintervju utifrån vår intervjumall. Genom denna 
undersökningsmetod kan man undvika missförstånd, ha möjlighet att ställa följdfrågor samt 
ställa eventuella kontrollfrågor om det är nödvändigt. 
 

2.2.2. Abduktivt angreppssätt 

En deduktiv ansats innebär att man utgår från en befintlig teori som finns inom 
problemområdet och sedan samlar in information via empirisk undersökning och testar om de 
stämmer överens med varandra. En mycket stor del av den deduktiva samhällsvetenskapliga 
forskningen har inslag av induktion18. Motsatsen till deduktiv är induktiv ansats, vilket 
innebär att man utifrån empirin drar allmänna och generella slutsatser som har sitt slut i 
teorin, vilket förutsätter att man använder sig bland annat av en kvantitativ 

                                                 
14 Holme, Solvang, 1997 s 76 
15 Alvesson, Sköldberg, 1994 s 10 
16 Holme, Solvang, 1997 s 79f 
17 Ibid s 79f 
18 Ibid s 51 
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undersökningsmetod.19 ”Den gyllne medelvägen” är en abduktiv ansats, där man växelvis 
varvar teori och empiri. I ett positivistiskt förhållningssätt som vår uppsats innebär det att vi 
startar i teorin och går vidare till empiri för att avsluta i teorin. I en abduktiv ansats uppfattas 
teorier mer som ett redskap för att dra ut information ur iakttagelser av världen.20 Vi har valt 
att använda oss av en abduktiv ansats i uppsatsen eftersom vi har en oklar teoretisk 
utgångspunkt och ämnar studera vad kunskapsbegreppet innebär och om det kan föreligga 
kunskapsbrist och ointresse hos revisorer och småföretagare. Då vi införskaffat oss teoretiska 
förkunskaper ska vi genomföra en empirisk undersökning och slutar med att jämföra empirin 
mot teorin. 
 

2.2.3. Datainsamling och urval 

När man ska söka information och göra ett urval kan det göras utifrån primärdata och 
sekundärdata. Kapitlet om den teoretiska och praktiska referensramen är baserad på 
sekundärdata. Det som kännetecknar sekundärdata är att den redan finns dokumenterad, men 
den är inte insamlad eller sammanställd för den egna uppsatsen.21 
 
Efter att ha fastställt problemformuleringen började vi leta efter relevant information och 
bakgrund till ämnet. Vi sökte i första hand efter uppsatser som skrivits i ämnena revisionsplikt 
och förväntningsgap, men vi har även sökt artiklar och rapporter om ämnet. Informationen har 
till stor del sökts via Internet. Den publikation som legat till grund för vårt arbete är Thorells 
och Norbergs studie som publicerats av Svenskt Näringsliv. Den tryckta litteratur som vi 
använt har identifieras genom gamla uppsatser och via frisökningar. Under framställandet av 
den teoretiska och praktiska referensramen växte vår intervjumall fram och den empiriska 
undersökningen påbörjades genom djupintervjuerna. Den insamlade empirin har analyserats 
och tolkats utifrån referensramens delar.   
 

2.3. Empirisk studie 
Den empiriska delen av uppsatsen består av primärdata. Primärdata är en källa eller material 
som utredaren själv samlat in, som exempelvis våra intervjuer22. Tyngdpunkten i den 
empiriska delen ligger på de kvalitativa intervjuerna med fyra småföretagare samt två 
revisorer.  
 

2.3.1 Intervjuer 

Intervjumetoden vi valt ger oss en stor fördel genom att vi kan utnyttja dess flexibilitet. Den 
ger oss friheten att vid intervjun avvika från intervjumallen och vidareutveckla 
respondenternas svar. En intervju ger oss mer information eftersom vi kan fånga 
respondenternas respons (tonfall, mimik och pauser).23  
 
Undersökningens fokus ligger på två målgrupper, den första är revisionsbyråer som utför 
revision åt småföretag. Till en början var det meningen att vi skulle intervjua tre revisorer som 
var godkända eller auktoriserade, men eftersom många har haft semester eller hög 

                                                 
19 Thurén T,  2003 s 19 
20 Löfberg A, 1987 s 202 
21 Lundahl & Skärvad, 1999 s 40 
22 Bell, 2000 s 94 
23 Bell, 2000 s 119 
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arbetsbelastningen resulterade det i att vi har intervjuat två revisorer på två olika 
revisionsbyråer som har småföretagare till kunder. Den andra målgruppen är småföretagare 
med en omsättning på under 3 MSEK, det var mening att de skulle vara kunder till de 
revisorer vi valt. Då vi märkte en osäkerhet hos revisorerna att ställa upp när vi diskuterade 
möjligheterna att intervjua deras kunder, valde vi att använda oss av småföretagare som vi 
valde ut genom Företags Fakta på Internet. De vi intervjuade på företagen var ägarna. 
 
Vi har till syfte att undersöka om kunskapsbrist och ointresse ligger till grund för den positiva 
inställningen till avskaffande av revisionsplikt, därför har vi valt att undersöka hur 
småföretagarna ser på den revisionsplikt som är idag utifrån kunskapsbegrepp som erfarenhet, 
färdighet, information, värderingar, uppfattning och agerande. Intervjuerna är upplagda på 
ett ostrukturerat sett, det vill säga vi har utgått från vår intervjumall (se bilaga 1 och 2) och 
använt oss av egna förkortningssystem i anteckningarna. Vilket gav oss en förhållandevis 
riktig bild av respondenternas svar under samtalets gång.24 
 
Genom att vi till största delen utförde besöksintervjuer, där respondenterna fått komma med 
önskemål om plats och tidpunkt för intervjun, ökar chanserna för intervjupersonerna att känna 
sig avslappnade inför intervjuerna vilket medför att vi få mer riktiga och spontana svar. Det 
ger styrka i användandet av den kvalitativa intervjun när undersökningssituationen efterliknar 
en vardaglig situation och samtalets utveckling påverkas av respondenten25. Intervjun 
genomfördes genom att respondenten fick styra hur mycket han/hon ville svara på frågorna. 
Vetskap finns här om att det kan finnas en risk för felaktigheter i materialet då endast en 
medlem åt gången har utfört intervjun. Det kan innebära att koncentrationen tas från 
intervjupersonen till att fokuseras på anteckningar. Väl medveten om detta har intervjuerna 
renskrivits på en gång efter att intervjuerna utförts. Då några av respondenterna tagit för givet 
att intervjuerna sker anonymt beslöt vi oss för att låta hela undersökningen vara konfidentiell, 
vilket även påpekades till respondenterna. 
 
Analysen av kvalitativa intervjuer är både tidskrävande och en omständlig process. Här har vi 
fått arbeta med att strukturera och organisera den information som vi samlat in. Tolkningen av 
intervjuerna kan skilja sig mellan användandet av helhetsanalys eller delanalys.26 Vi har valt 
att skriva ut intervjuerna med respektive respondent i en sammanfattande text och därefter 
gjort en sammanställning av respondenternas svar på huvudfrågorna. Vid tolkningen och 
bearbetningen av våra intervjuer och teorier har vi valt att använda oss av helhetsanalysen där 
vi ser till helheten i den insamlade informationen och väljer ut de teman eller 
problemområden som vi vill fokusera på – kunskapsbrist, förväntningsgap och revisionsplikt. 
Vi gör en systematisk analys av intervju utifrån de frågor vi ställt upp och analyserar de delar 
som är relevanta för de valda problemområdena27. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Bell, 2000 s 124 
25 Holme & Solvang, 1997 s 99 
26 Ibid s 144 
27 Ibid s 141-142 
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2.4. Personlig referensram 
Den personliga referensramen beskriver den erfarenhet, värdering och föreställning som en 
människa har och använder sig av vid nya upplevelser för att kunna göra tolkningar och 
bedömningar.  
 
Vår uppsats, det vill säga det val och den definitionen av problemområde, präglas av de egna 
förutsättningar och de värderingar vi har. Holme & Solvang definierar förutsättningarna 
utifrån två huvuddelar. Den första är att genom vår ekonomiska utbildning har vi en grundad 
förförståelse av den företeelse som vi ska studera, som bland annat ger oss inriktning på 
vilken litteratur vi anser vara relevant i vår undersökning. Den andra handlar om att man för 
med sig vissa socialt grundade fördomar eller förutfattade meningar. Våra värderingar 
kommer till utryck vid vårt val av källor, vilka frågor som tas med i den empiriska 
undersökningen, i vilken följd de kommer samt hur vi tolkar och analyserar resultatet.28 
 
De fördomar och den förförståelse vi som författare har gör att vi inte kan vara helt ofärgade 
och objektiva vid genomförandet av denna uppsats. Då det är omöjligt för oss att frigöra oss 
från de subjektiva referensramarna kan absolut neutralitet till ämnet inte uppnås.29 
 

2.5. Kritisk granskning 

2.5.1. Källkritik 

I arbetet med vår uppsats har vi använt oss av de datainsamlingsmetoder som vi ansett bäst 
lämpat sig för att uppnå vårt syfte. Hänsyn har dock tagits till uppsatsens begränsningar i tid 
och resurser, som påverkas av semestertider hos företagare och revisorer. 
 
Vi har strävat efter att använda oss av sekundärdata och är väl medvetna om att när man 
arbetar med sekundärdata, måste man ta hänsyn till att tolkningsfel kan ha uppkommit och det 
kan ha påverkat det slutliga resultatet. Det innebär att när vi arbetat med att tolka källorna har 
vi fått använda oss av vår empatiska och kritiska förmåga30. Eftersom sekundärdata utnyttjas 
bör forskaren inta det kritiska förhållningssättet till de källor som informationen baseras på 
eftersom de kan vara mer eller mindre tillförlitliga31. Vid vårt arbete har vi beaktat detta och 
använt oss av erkänd litteratur. Vi har varit restriktiva med inhämtandet av information från 
andra kandidat- eller magisteruppsatser, då de inte anses vara tillförlitliga källor. Däremot har 
vi använt oss av uppsatserna för att hitta erkända och väl etablerade källor. Information som 
har hämtats från Internet har noga antecknats datum för informationens publicering samt det 
datum som vi hämtade hem informationen. Information från Internet har endast använts ifrån 
de sidor som vi bedömt som tillförlitliga, exempelvis FAR32. 
 
Vid intervjuerna har vi valt respondenter utifrån de som varit villiga att vara med i 
undersökningen. Om de är representativa för resterande revisorer eller småföretagare går inte 
att uttala sig om. Vid intervjuerna kan negativa effekter förekomma genom att intervjuaren 
kunnat påverka respondenten till att ge svar i en viss riktning, vilket vi försökt att undvika 
men det kan ske omedvetet från intervjuarens sida.  

                                                 
28 Holme I, Solvang. B, 1997 s 151 
29 Ibid s 95 
30 Bell, 2000 s 101 
31 Lundahl  & Skärvad, 1999 s 134 
32 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
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2.5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att man verkligen mätt det man skulle mäta och om den information 
man fått fram är pålitlig, vilket inte har någon central roll i en kvalitativ undersökning som 
vår. Vi har ju valt en kvalitativ metod för att kunna få en bättre förståelse av det vi ska 
undersöka.33 Eftersom denna uppsats omfattning är begränsad i både tid och resurser kan det 
resultat vi erhållit endast gälla för det undersökta urvalsunderlaget. På grund av tidpunkten för 
studien har det varit omöjligt att göra en större undersökning med fler respondenter för att 
kunna erhålla ett mer generaliserat resultat. Om en undersökning i större skala utförts är det 
svårt att säga om det resultatet hade givit ett liknande resultat eller ej. Om vi valt en 
kvantitativ metod med enkäter istället för djupgående intervjuer hade vi kanske kunnat uppnå 
ett mer generaliserat resultat. Den reliabilitet som vi velat uppnå är att få en bättre förståelse 
för hur revisionsplikten uppfattas utav småföretagarna och revisorerna, genom att se om 
kunskap och ointresse kan påverka valet av att ha revisionsplikt eller inte.  
 
Validiteten handlar om det som avsetts mätas också är det som mätts.34 Syftet med vår 
uppsats har varit att ta reda på om kunskapsbrist eller ointresse kan ligga bakom den positiva 
inställningen bland småföretagarna angående revisionspliktens avskaffande. Genom de 
kvalitativa intervjuerna har vi försökt samla information som är giltig mot våra hypoteser. De 
frågor som vi ställt vid intervjuerna påverkar den inre validiteten och vi har utformat dem på 
ett sätt som ska stärka den inre validiteten i informationen. Eftersom vi har utfört personliga 
intervjuer innebär det att frekvensen av feltolkningar av frågorna minskar något, då 
respondenten kan få frågan förtydligandegjord. Den yttre validiteten betraktar vi som hög då 
vi intervjuat kompetenta respondenter. Något som skulle höja den yttre validiteten är ifall vi 
hade haft ett större antal respondenter att välja på. Vid ett större antal respondenter och om 
deras svar varit överensstämmande hade vi kunnat bedöma om våra svar överensstämde med 
verkligheten. Då vårt antal av respondenter inte är representativa för en population går det inte 
att dra några generella slutsatser mot verkligheten. 

                                                 
33 Holme & Solvang, 1999 s 94 
34 Ibid s 167 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
Vi har i detta kapitel valt att fördjupa oss i de teorier vi anser kan hjälpa oss besvara eller 
förklara småföretagarnas inställning till revision. Vi börjar med en diskussion om behovet av 
revision, omfattning samt revisionsstandard.  Därefter redogörs lite om vad 
förväntningsgapet är och slutligen sammanfogar vi teorier för att på så sätt kunna ge oss 
bredare bild om kunskap.  
 

3.1. Behovet av revision 
Revisionen syftar till att ge trovärdighet åt den information som lämnar företaget och läses av 
aktieägare, finansiärer med flera. Dessutom syftar revision till att motverka ekonomisk 
brottslighet och annan oseriös verksamhet.35  
 

3.1.1. Revisionens omfattning 

Revisionsverksamhetens innebörd fastställs i lagen och avser huvudsakligen granskning av 
förvaltning eller ekonomisk information enligt författning, stadgar eller avtal och ska utmynna 
i en rapport, ett intyg eller någon annan handling. Revisionen i sig syftar till att granska 
aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning.  
 
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.36 Till hjälp 
finns Revisionsstandard i Sverige (RS) som är en översättning av IFAC:s (International 
Federation of Accountants) revisionsrekommendationer och tillämpas sedan räkenskapsåret 
2004.37 Grundkraven kompetens, oberoende och tystnadsplikt är viktiga för att förtroende ska 
föreligga för revisorn. Det är den oskrivna grundstenen i en revisors arbete. En revisor ska 
granska bolaget grundligt samt att iaktta god revisorssed, till hjälp följer de RS. I en 
revisionsverksamhet ska revisorn utföra sina uppdrag med opartiskhet, självständighet och 
objektivitet. En revision ska dokumenteras och innehålla information som kan hjälpa till att 
bedöma en revisors opartiskhet och självständighet i efterhand. Den information som revisorn 
fått får inte användas till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan.38 
 
Ett av huvudsyftena med granskningen är att undersöka om det siffermaterial som 
redovisningen visar stämmer med företagets verklighet. Den här delen av granskningen kallas 
för räkenskapsrevision och handlar om hur väl materialet följer lagar och god 
redovisningssed. Enligt RL § 5 ska revisionen även granska företagsledningens förvaltning av 
företaget genom förvaltningsrevisionen. I och med denna förvaltningsrevision har Sverige en 
mer omfattande revision än andra länder och innehållet är detsamma oavsett storleken på 
aktiebolaget39. 
 
 

                                                 
35 Prop. 2005/06:116, s 88 
36 Aktiebolagslagen 10 kap § 3 
37 http://www.far.se/info.asp?id=6&choice=info , 2006 
38 Revisionslagen § 19-26 
39 Thorell P, Norberg C, 2005 s 5 
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3.1.2. Revisionsstandard 

Vid årsskiftet 2004 infördes nya regler om revision och den bygger helt på internationella 
revisionsrekommendationer. Ett problem med denna revisionsstandard är att reglerna 
framförallt har utarbetats för revidering av stora företag, men innehåller en särskild 
vägledning där man beskriver hur reglerna ska tillämpas i små företag.40 I samband med att 
denna nya revisionsstandard infördes började man även använda sig av det så kallade 
uppdragsbrevet mellan klienten och revisorn. Vilket bland annat har till syfte att minska 
förväntningsgapet mellan klient/revisor genom att man beskriver revisionens innehåll. 
 
Det finns fortfarande en klar ansvarsfördelning mellan styrelsen och revisorn. Styrelsen är den 
som ansvarar för bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen av bolaget. Revisorn 
ansvarar för granskningen av bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen och ska genom 
sin granskning komma fram till en slutsats och bifoga sitt utlåtande till årsredovisningen, detta 
utlåtande kallas för revisionsberättelse. I Sverige har vi revisionsplikt för alla aktiebolag, 
vilket innebär att de övergripande villkoren för revisionen finns angivna i lagen.41 
 
Tillämpningen av revision skiljer sig däremot när det gäller stora och små företag. Ett publika 
eller globalt företag är större och där gäller det att fokusera på rätt områden vid 
revisionsinsatserna. Revisorn identifierar risker och möjligheter tidigt i processen och man 
använder sig av revisorer som har spetskompetens inom företagets bransch. Förutom att det 
kan skilja sig åt hur en revision utförs i stora och små aktiebolag, finns det skillnader när ett 
företag ska använda sig av godkänd eller auktoriserad revisor. Företag är skyldiga att använda 
sig av auktoriserad revisor när dess tillgångars värde har överstigit 1 000 prisbasbelopp för de 
två senaste räkenskapsåren eller om antalet anställda överstigit 200 i medeltal under lika lång 
tidsperiod42.  
 
Ett mindre företag kännetecknas av att ägarna har en stor aktiv del i den operativa 
verksamheten. Det innebär att en revisors arbete präglas av en nära och långvarig relation i 
både med- och motgångar. Revisorn är en viktig rådgivare och den som företagaren kan bolla 
sina diskussioner med. Till skillnad från de stora företagen som ofta utför internrevisioner och 
mer använder revisorerna vid analysering av verksamheten, kassaflödets riskexponering, samt 
hur affärsrisker påverkar redovisning och finansiell rapportering.43 
 

3.1.3. Nyttan av revisionsplikt 

En lagstadgad revisionsplikt för små aktiebolag innebär att den stora nyttan av att en revisor 
granskar ett företag har företagsledningen själva. Revisorn hjälper företaget att bedöma om 
siffrorna är riktiga och i och med det ser revisorn på företaget ur en annan synvinkel och kan 
ge synpunkter som företagsledningen eventuellt inte tänkt på. Det kan innebära att ledningen 
får en bättre grund i sitt arbete med att styra verksamheten. Andra nyttor för företaget själv är 
att man får bättre ordning på räkenskaperna, kapitalkostnaderna minskar och det blir lättare att 
få kredit.  
 

                                                 
40 Newset nr 1, 2004 “Ny revisionsstandard införs 2004”, s 1 
41 EY Focus nr 7, 2004 “Ny standard för revisorer – RS del 1”, s 1 
42 Prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m. s 109-112 
43 www.kpmg.se  
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Det är inte bara små aktiebolag som har nytta av revisionen utan samhället har också nytta av 
revisionsplikten. Revisionsplikten innebär att den offentliga informationen från företagen har 
en högre kvalitativ trovärdighet och skattekontrollen blir bättre samt att brottsbekämpningen 
blir effektivare.44 
 
Fördelarna/nackdelarna med en revisionsplikt måste belysas utifrån vilken intressent det 
handlar om. När det gäller mikroföretag där ägaren och bolagsledningen är samma person kan 
det lätt konstateras att revisionen inte medför någon nytta, eftersom man är insatt allt som 
berör företaget. För ett aktiebolag i denna storlek kan det vara bättre med en frivillig revision. 
De som känner att de inte kan och vill använda sin arbetstid till att skapa ordning och reda i 
ekonomin, kan välja att lämna över den biten till en revisor. När Svenskt näringsliv 
undersökte hur ofta banker och leverantörer använde sig av de reviderade räkenskaperna 
kunde man konstatera att de i betydande utsträckning använde sig av 
kreditupplysningsföretagens upplysningar om betalningsanmärkelser till grund för beslut.45 
Visst förekommer det att finansiärer och banker kräver att aktiebolaget har reviderat och att 
de anser att det ger en säkrare bild av aktiebolagets ekonomiska situation.  
 
Den största fördelen med revisionsplikten finns hos skattemyndigheten, där det är av stor vikt 
att räkenskaperna är i god ordning. När det gäller nackdelarna med revisionsplikt kan man 
konstatera att den som har för avsikt att begå brott eller undanhålla skatt lär inte låta 
revisionsplikten vara ett hinder. I Svenskt näringslivs rapport har man valt att säga att fördelen 
av att revisionsplikt avskaffas är att kostnaderna för småföretagare minskar och att nackdelen 
i första hand kommer att drabba samhället. När undersökningen gjordes aktualiserades frågan 
om det skulle kunna komma att behövas andra kontroller som ersätter revisionen hos 
småföretagarna. I England tillkom krav om en översiktlig revisorsgranskning när 
revisionsplikten avskaffades för småföretag.46 
 
En del forskare använder sig av begreppet nyttogap, vilket avser om det finns skillnader 
mellan vad en företagare anser att en revision tillför för nytta och vad en revisor anser. En 
studie visar att revisorer anser att främsta syftet med revision är att ge trovärdighet mot 
intressenter medan företagare å sin sida anser att det är revisorers plikt att upplysa om 
exempelvis skattemässiga möjligheter.47  
 
En fråga som diskuteras i Svenskt Näringslivs rapport samt i uppsatser som skrivits i ämnet 
revisionsplikt, är om småföretagare bör ha speciella regler. Idag gäller samma regler för alla 
aktiebolag oavsett storlek på bolaget, det kan innebära att revisionen för småföretagare skulle 
få en särbehandling i form av enklare och ändamålsenliga regler. När man ser på den svenska 
politikens tycke om revisionsplikten, har endast Centern tagit ett steg framåt i frågan och 
föreslagit att den ska slopas eftersom nyttan för samhället inte har bevisats.48  
 
 
 

                                                 
44 Thorell P, Norberg C, 2005,  s 5 
45 Ibid. s 6 
46 Ibid. s 7 
47 Johansson E, Wesslén H, 2005 s 45 
48 Motion 2004/05:L19 
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3.2. Förväntningsgap  
Förväntningsgap innebär att det finns en skillnad mellan allmänhetens förväntningar på 
revisorer och deras prestationer och vad man i revisionsbranschen anser att en revisor ska 
göra.49 Detta förväntningsgap kan också delas in i två delar: 50 

– Gap mellan vad allmänheten förväntar sig av revisorerna och vad revisorerna 
rimligtvis kan förväntas åstadkomma.  

 
– Gap mellan vad allmänheten rimligtvis kan förvänta sig av revisorer och vad 

allmänheten upplever att revisorerna faktiskt presterar. Detta gap kan det delas in i 
två undergap: 

 
o undermåliga revisionsstandarder, det vill säga gap mellan de arbetsuppgifter 

som rimligtvis kan förväntas av revisorer och revisorers arbetsuppgifter enligt 
lagar och rekommendationer. 

 
o undermåligt presterande, det vill säga gap mellan de arbetsuppgifter som 

revisorer får göra enligt gällande lagar och rekommendationer och vad 
allmänheten uppfattar att revisorer faktiskt presterar. 

 
Det finns ett flertal studier inom ämnesområdet som visar på att det existerar ett 
förväntningsgap.51 En studie i ämnet tyder på ett omedvetet förväntningsgap som en följd av 
att företagare och revisorer inte anser att det existerar ett gap men där företagare ändå 
förväntar sig mer av revisorer än vad de får.52 Den studien föreslår även åtgärder för att stävja 
problemet, bland annat genom att öka kommunikationen mellan parterna, tydliggöra revisorns 
roll samt öka kompetensen hos företagarna. Den sista åtgärden är av intresse för vår uppsats 
då vi är intresserade av just kompetens och kunskap men inte som åtgärd utan i ett 
analyserande syfte för att försöka förklara attityden hos småföretagare. 
 

3.3. Kunskapsbegrepp 
Den kunskap som människor bildar och bär med sig syftar till att användas. Den som har 
kunskap kan förstå, förklara, förutsäga eller förändra sammanhang och händelser samt är även 
beredd att agera. För att nå en stark helhetskunskap krävs fem starka byggstenar vilka var och 
en är nödvändig för att kunskapen ska anses vara hållfast.53 Den första byggstenen i strävan 
efter starkare kunskap är konventioner och överenskommelser. Dessa kan vara logiska och 
klara eller grumliga och känslobaserade, de är ofta baserade på de sociala normer och tryck 
som finns i samhället och i det fält kunskapen avser. Det gemensamma för dessa konventioner 
och överenskommelser, oavsett karaktär, är att de behöver klargöras, förstås och accepteras 
för att nå hållfast kunskap.  
 
Efter att konventioner och överenskommelser är klargjorda krävs redskap för att bilda 
kunskap. Redskap är den andra byggstenen, vilken kan vara av både konkret och abstrakt art 
eller en blandning mellan dem. Det är den direkta erfarenheten som ger kunskap, det fordras 
egen hantering och gott om tid för att nå en bestående erfarenhet i ämnet. 

                                                 
49 Europeiska kommissionen, 1996  
50 Porter B, 1993 s 49 
51 Briserborn D, Jonsson E, 2004 sammanfattning 
52 Lundqvist O, Nilsson M, Persson M, 2005 s 65  
53 Lärarförbundet, 1992 s 6 
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För att behärska ett kunskapsområde behövs även vetskap. Den tredje byggstenen handlar om 
information om det som är och det som varit, det vill säga de regelbundenheter som råder 
samt det samband som finns mellan olika orsaker och dess verkningar. Informationen kan 
presenteras för individen eller så kan hon själv söka upp den, informationsgivningen kan ta 
sig många uttryck bland annat genom föreläsningar, TV-program, Internet med mera. Vetskap 
handlar också om hur redskapen uppstått, vad de används till och för vilka syften. Att känna 
till hur konventionerna inom ett fält kom till och varför de bevarats ingår också som en viktig 
aspekt. 
 
Den fjärde byggstenen för att nå helhetskunskap är sammanhang. Att bara ha vetskap om 
konventioner och redskap räcker inte riktigt till, det måste sättas in i ett sammanhang mellan 
olika fakta för att på så sätt vara användbar kunskap både i handling och för att förklara det 
som sker.  
 
Slutligen återstår ställningstagandet, att man vågar använda det man vet och förstår. Den som 
vill äga och använda sin kunskap utvecklar sin förmåga att hantera redskapen, accepterar 
konventionerna, inser sammanhangen och vidgar sin vetskap för att sedan göra en bedömning 
och värdering för att slutligen göra ett ställningstagande i förhållande till sin kunskap. Det vill 
säga individen konstruerar en egen förståelse av sammanhangen. Ställningstagandet utförs 
ofta som ett svar på omgivningens tryck. Den femte byggstenen fogas in när de övriga 
byggstenarna är på plats, först då kan man nå en helhet. 
 
Andra teorier om kunskap härleds ur det kunskapssamhälle som tog fart under 1990-talet. 
Kunskap är knuten till individen och kunskapen blir vad den är när individen kombinerar 
information med kompetens. Med kompetens avses förmågan att använda den kunskap som 
behövs i olika sammanhang och information avser ett avgränsat kunnande som kan frigöras 
från individen för att kommuniceras och analyseras. Kunskap innebär att utnyttja sin 
kompetens till att tillgodogöra sig information som kan öka kunskapen.54 Det finns ett flertal 
aspekter som ingår i och påverkar på vilken nivå kompetensen är; teoretisk kunskap, praktisk 
kunskap, kapacitet, nätverk och uppfattning. 
 
Den teoretiska kunskapen innebär den erfarenhet individen har om ämnet, den praktiska 
kunskapen avser hur individen tillämpar teorin i praktiken, denna kunskap brukar kallas för 
den tysta kunskapen, se kapitel 3.3.1. Kapaciteten kan delas in i två olika delar, dels den 
psykiska kapaciteten som menar att individer har olika kapacitet vad gäller mod att genomföra 
arbetet, dels den fysiska kapaciteten som handlar om att individen kan utföra sitt arbete inom 
rimlig tid utan en kvalitetsförsämring.  Med nätverk avses personligt nätverk som individen 
har genom sina personliga kontakter samt icke-personligt nätverk där de verktyg som används 
i det dagliga arbetet ger individer en möjlighet att genomföra arbetet. Den viktigaste aspekten 
är individens uppfattning om saker och ting, hur individen tolkar, formar och skapar mening i 
uppgifterna hon ska utföra.55 
 
 
 

                                                 
54 Hansson T, Lannfelt M, 1999 s 14 
55 Ibid. s 15 
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3.3.1. Den tysta kunskapen 

Med tyst kunskap avses det handlande vi utför utan att vi tänker på det. Hur denna kunskap 
uppkommer beror på hur individen har lärt sig om ämnet, vilket erfarenheten och träning som 
finns underliggande. Hur kunskapen uppkommit påverkar innehållet i kunskapen vilket beror 
på individens förförståelse, färdigheter och de värderingar som finns. 
Detta resulterar i vad individen slutligen använder kunskapen till, det vill säga kunskapens 
funktion. En mängd olika syften kan skönjas till exempel ordna, sortera, förklara, agera eller 
att beskriva det man har med sig i form av kunskap. Det talas också om den personliga 
kunskapen där kunskapen kombineras med en individuell förståelse av verkligheten.56 
 

3.3.2 Undersökningsvariabler  

Det finns ett antal teorier kring begreppet kunskap, endast några få redovisas här. De har vissa 
gemensamma drag som ger oss möjlighet att sammanfatta ett kunskapsbegrepp, vilket kan 
användas vid analysen utav undersökningen. 
 
De teorier som kortfattat har beskrivits har vissa aspekter gemensamt. De visar tydliga tecken 
på att kunskap är oavhängigt agerandet hos en individ. Att kompetensen är avgörande för hur 
individen tar till vara på information som kan öka kunskapen inom ett visst ämne och ge det 
ett sammanhang. I kombination med den sociala normen som råder inom ämnesområdet samt 
individens egen personliga uppfattning utvecklas individens förförståelse och detta resulterar i 
ett visst ställningstagande som kan utmynna i ett visst agerande. 
Utifrån dessa teorier som framställts kan man skönja variabler som stödjer frågeställningen 
för uppsatsen samt förhoppningsvis kunna förklara en del av den.  
 
Nyckelord för undersökningsarbete: 
 

o Erfarenhet 
o Färdighet 
o Värdering 
o Uppfattning   
o Agerande  

 
Dessa egenskaper utgör en del av kompetensen vilket är av vikt för oss att undersöka. 
 

o Information 
o Sociala normer 
o Sammanhang, orsak – verkan, samspel, förväntningar 

 
I kombination med dessa faktorer kan en bedömning av revisorers kunskap och intresse om 
småföretagarnas situation göras, likaså småföretagarnas kunskap och intresse om revisorers 
arbete.  

                                                 
56 Ibid. s 15  
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4. Empiri  
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi har genomfört med småföretagare och 
revisorer. Vi fortsätter därefter med en sammanfattning av de frågor vi ställde enligt vår 
intervjumall för att ge ett brett underlag för analys och tolkning. 
 

4.1. Intervjuer med småföretagare  

4.1.1. Företag 1  

Intervjun ägde rum 10 juli, 2006 och tog ca 20 min. Ägaren ville gärna ställa upp och ansåg 
att ämnet var intressant, intervjun ägde rum via telefon. Företaget tillhör målarmästarnas 
bransch. 
 
Ägarens lillebror är revisor vilket innebär att relationen dem emellan är speciell. De har 
kontakt i snitt ett par gånger per vecka, ofta kan det bli mer kontakt, särskilt om det gäller 
frågor av ekonomisk karaktär. Är det vanliga frågor som är av vikt så tas de upp vid något av 
tillfällena som de ändå träffas i privat syfte. Men då och då träffas de specifikt för att 
diskutera saker som har med företaget att göra. Eftersom släktskapet är det alltid lätt för 
ägaren att nå revisorn och han är lika insatt i företaget som ägaren är. Den kunskap som 
ägaren har om revision har han lärt sig av revisorn, detsamma gäller för eventuell information 
som avser förändringar i revision. Orsaken till att han inte söker upp informationen själv är att 
han inte har ett personligt intresse av den ekonomiska biten. Ägaren anser att det är ett viktigt 
arbete revisorer utför, det han tänker på främst är den kontroll av företag som en revision 
innebär, för honom personligen finner han arbetet ointressant. 
 
Revisorer i sig ser ägaren som något positivt i den bemärkelsen att deras arbete hela tiden 
ökar i omfattning eftersom det kommer nya regler och nya saker som ska rapporteras. På så 
sätt är deras arbete viktigt för företagare eftersom de underlättar för företagen och så länge 
myndigheterna är nöjda så är ägaren nöjd med revisorn. Ägarens uppfattning utöver detta om 
revisorers arbete är att han inte bryr sig nämnvärt så länge som revisorn underlättar för 
honom.  
 
Ägaren är både för och emot den revisionsplikt som finns idag. Han anser att någon form av 
kontroll måste finnas men att det sätt som används idag är alldeles för krångligt. Men om 
avskaffande av revisionsplikten är lösningen vet han inte, men han anser att det måste finnas 
ett annat alternativ. Ägaren skulle fortsätta att använda sig av andra ekonomiska tjänster hos 
revisionsbyrån om revisionsplikten avskaffades. Orsaken är att han själv inte är intresserad av 
ekonomin och att hans jobb är att arbeta och utveckla sitt företag, på så sätt är det bättre att 
någon annan sköter om pappersarbetet och att det utförs kontroll så att allt är korrekt. Han 
anser att det är viktigt att ha ordning och reda på sin ekonomiska situation om man vill 
utveckla sitt företag till något som man kan lämna vidare till andra i framtiden. ”Visserligen, 
säger han, finns det företag där man kör på i fullt ös i tre fyra år och sedan bara drar. Vill man 
det vill man säkerligen inte ha någon kontroll av sin verksamhet”. 
 
Ägarens förväntningar på revision är uppfyllda i och med att revisorn underlättar hans arbete 
samt att alla myndigheter är nöjda med den information som revisorn förser dem med. 
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4.1.2. Företag 2 

Intervjun ägde rum 11 juli, 2006 på företagets kontor och tog ca 20 min. Det första intrycket 
han gav var att han var vänlig, öppen och tillmötesgående vilket också förstärktes under 
intervjun. Företaget befinner sig i bemanningsbranschen inom kontor och restaurang och 
tillhör ett växande småföretag. 
 
Ägaren har idag mest kontakt med det företag som hjälper honom med bokföringen, revisorn 
träffar han endast en gång per år i samband med revision. Eftersom hans kontakt med 
bokföringsfirman fungerar bra så har han inga problem med revisorn utan anser att det 
fungerar tillfredställande och han är nöjd med den kontakt han har med revisorn. 
 
Kunskap om revision har han fått genom en akademisk utbildning. Vidare information som 
gäller förändringar i revision får han från sin bokföringsfirma samt skatteverket. Den 
allmänna åsikten i hans småföretagarkrets är att de är viktiga på grund av att de kan alla regler 
som gäller, som företagare bör man ha en bra revisor för att driva företaget framåt. 
Revisorerna är även viktiga för företagsklimatet i Sverige, eftersom de ställer samman 
rapporter till skatteverket och på så sätt kan hålla brottligheten borta. Han har egna 
erfarenheter från företagande i Spanien där en sådan kontrollfunktion inte existerar, vilket 
resulterar i att det lätt uppstår kaos. 
 
Ägaren anser att revisorers arbete är intressant, han uppskattade kurserna i ämnet på 
universitetet. Vidare anser han att det är ett viktigt arbete de utför och han tror att de är 
intresserade av småföretagare. Han själv är invandrare från Spanien och anser att revisorer är 
till stor hjälp när invandrare ska starta och driva eget företag, de kan språket, reglerna samt de 
seder och rekommendationer som gäller här i Sverige. Ägarens personliga uppfattning om en 
revisors arbete är att det måste vara positivt, med alla nya regler som ständigt dyker upp 
skapar det mer arbete för dem. Han kommer dock mest i kontakt med dem som sköter 
bokföringen och formar sig efter deras situation. Vad gäller revisionsplikt är han i det stora 
hela för att den ska finnas. Han är rädd att om den försvinner så kommer den ekonomiska 
brottsligheten att öka, därför anser han att det måste finnas revisionsplikt i ett kontrollerande 
syfte.  
 
Han själv skulle fortsätta att anlita revisorer även om revisionsplikten avskaffas. Orsaken är 
att revisorer kan hjälpa till att utveckla företaget genom att ha fortsatt kontroll på 
verksamheten. Hans förväntningar på revision är att få hjälp i arbetet med att driva företaget 
framåt, att förutse och ha kontroll över affärerna. Hans åsikt är att hans förväntningar 
uppfylls. 
 

4.1.3. Företag 3 

Intervjun ägde rum 11 juli, 2006 och tog ca 20 min. Ägaren visade stort intresse för ämnet och 
var öppen och tillmötesgående. Företaget hjälper andra företag att utveckla deras ledning och 
ledarskap. Ägaren arbetar dels i det egna bolaget, men är även VD för ett bolag med sex 
anställda. När diskussionen om revisorer förs handlar den till största delen om kontakten med 
revisorer via bolaget där ägaren är VD. 
 
Ägaren har ingen kontakt med revisorn utan han låter redovisningsföretaget sköta den 
kontakten. Revisorn utför endast revisionen. De revisorer han har kontakt med är lätta att få 
tag i och de är intresserade. Han träffar sin redovisningskonsult flera gånger per år för 
konsultation och frågor. 
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Han är nöjd med nuvarande arrangemang. Ägaren uppger också att han är imponerad av 
kunskapsfokuseringen och den attityd som revisorerna har utan att släppa sina restriktioner. 
Ägaren menar att han inte har någon som helst kunskap om revision, han arbetar med det han 
kan och låter de som har kunskapen hjälpa honom. Eventuell information om förändringar i 
revision erhåller han från sin redovisningskonsult eller tidningen Revisorn. 
 
”Revisorer är ett nödvändigt ont, men trots allt är de viktiga för att förhindra ekonomisk 
brottslighet.” Han anser att en revisors arbete är ointressant för honom och att han fokuserar 
på sitt eget arbete, men att det är nödvändigt för att ha kontroll på att företagens räkenskaper 
är i balans. Däremot anser han att en revisor bör ha en närmare kontakt med företagen för att 
samarbetet ska fungera bättre. Ägarens egen uppfattning om hur en revisor arbetar är att deras 
arbetssituation är ojämn, hög arbetsbelastning från årets början till och med sommaren, sedan 
avtar det under hösten. Orsaken till denna ojämna arbetsbelastning anser han bero på att de 
flesta företag har kalenderår som räkenskapsår. Han medger att han egentligen inte bryr sig så 
mycket om deras arbetssituation, men att han skulle kunna underlätta för dem genom att förse 
dem med information om räkenskaperna tätare under hösten. 
 
Revisionsplikt anser ägaren är nödvändig och viktig för kontroll av företagens räkenskaper 
men att det är för krångligt och för mycket pappersarbete. Regeringen fokuserar alltmer på 
arbetstagare istället för på företagare. Om revisionsplikten avskaffas tror ägaren att han skulle 
fortsätta att använda sig av sin redovisningskonsult eftersom han anser att 
redovisningskonsulten är kompetent nog för att ersätta revisorns arbete. Ägarens 
förväntningar på revision är att få ett erkännande på att företagets räkenskaper är i balans. Han 
anser att hans förväntningar på revision är uppfyllda.  
 

4.1.4. Företag 4  

Intervjun ägde rum 14 juli, 2006 på företagets kontor och tog ca 30 min. Ägaren av företaget 
verkade intresserad och positivt inställd till intervjun. Företaget bedriver 
redovisningsverksamhet för företagare, ägaren själv är Auktoriserad redovisningskonsult och 
är även delägare i ett handelsbolag. Han har arbetat med redovisning i 15 år. 
 
Ägaren anser att han har en bra kontakt med sin revisor, de ses ca två gånger per år samt per 
telefon två gånger per år. Det kan gälla revision men även ekonomisk rådgivning. Han tycker 
att det är lätt att nå revisorn samt att revisorn intresserar sig för hans företag. Ägaren är nöjd 
med sin kontakt med revisorn och anser att självaste kontakten i sig kan vara viktigare än 
arbetet revisorn utför. Ägarens kunskap om småföretag kommer från en ekonomisk utbildning 
och eftersom han befinner sig i en närliggande bransch så erhåller han regelbunden 
information via revisorer, skatteverket och de kurser han går för att utöka sin yrkeskompetens. 
Han säger också att hans arbete är likartat en revisors, han får vara revisor för ideella och 
ekonomiska föreningar. Hos småföretagare hör han ofta att de anser det vara onödigt med 
revisorer för revision, däremot tycker de flesta att de behöver professionell hjälp med 
redovisning. Själv anser han att revisorer är viktiga i sitt yrkesutövande men att det blir 
mindre och mindre intressant ju mer den kontrollerande aspekten tar över. 
 
Hans personliga uppfattning om en revisors arbete är att han inte är avundsjuk, de har ett tufft 
jobb och kommer ofta i kläm mellan klienters önskemål och myndigheters kontroll och där 
myndigheter lägger över kontrollen på revisorer. De har även anmälningsplikt vid misstanke 
om bokföringsbrott vilket kan vara tufft om man har en relation med personen i fråga.  
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En revisor har även press på sig från de sina, det vill säga Revisionsnämnden och blir 
granskade av dessa. Vidare anser han att all press har medfört att de försöker friskriva sig från 
ansvar via så kallade uppdragsbrev där ansvaret läggs på företagaren. Han har erfarenhet av 
revisorers arbete genom sin far och har följt förändringen i deras arbetsuppgifter. ”Förr var det 
ett förtroendefullt arbete och revisorer hade nära kontakt med sina klienter, idag måste de 
dokumentera allt vilket gör att det administrativa arbetet överväger och är tidskrävande vilket 
ger konsekvenser i form av att kontakten med klienter minskar.” 
 
Vad gäller hans åsikter om revisionspliktens vara eller inte anser han att det är viktigt med 
revision i ett kontrollerande syfte där han avser att aktieägarna kan kontrollera ledningen. 
Men i småföretag är ofta aktieägare och ledning samma person vilket avtar funktionens syfte 
och istället har det blivit en funktion som är viktig för andra intressenter till exempel 
borgenärer som vill ha trovärdighet vid affärer. Han anser att för småföretagare ger revision 
trovärdighet och stöd vid affärer. Konsekvenser av avskaffad revisionsplikt för småföretagare 
tror han kan bli att trovärdigheten försvinner eftersom en revision kontrollerar att 
redovisningen är rätt gjord och stämmer med verkligheten. Han tror också att det är därför 
revisionsplikten är kvar. Vidare är hans erfarenhet efter sitt arbete med småföretagare att de 
inte skulle sakna revision vid eventuellt avskaffande av denna, förutsatt att de har en 
Auktoriserad redovisningskonsult, de är i behov av professionell ekonomisk hjälp. 
 
Hans egna förväntningar på revision är att revisorn tar en extra check på redovisningen, då får 
han en vink om han gjort rätt och att han blir uppdaterad om alla nya regler som gäller samt 
andra förändringar som skett eller kommer att ske. Ägaren anser att hans förväntningar blir 
uppfyllda och han är nöjd.  Eftersom han är kunnig i det ekonomiska arbetet så skulle han inte 
anlita en revisor om det inte var revisionsplikt 
 
 

4.2. Intervjuer med revisorer  

4.2.1. Revisor 1  

Intervjun ägde rum den 13 juli 2006 på företagets kontor och tog ca 1 timme. Revisorn visade 
ett stort intresse av ämnet och vi diskuterade ämnet ur flera olika aspekter. Han har arbetat 
med ekonomi tidigare, varit krögare för att efter några års studier bli revisor och därefter 
arbetat vid en av de större revisionsbyråerna. Nu har han arbetat i 3,5 år som egenföretagande 
revisor och ångrar att han inte gjorde det för 10 år sedan. Hans klienter är småföretagare med 
en omsättning på 0 - 50 miljoner och allt från enmansbolag till dem som har 30 anställda. 
 
Revisorns erfarenhet av småföretagare är stor eftersom de utgör merparten av hans klienter.  
Oftast träffar han dem 1 gång per år, men det varierar. Om företagen finns i närheten träffas 
de oftare men i vissa fall träffar han aldrig småföretaget själv utan har endast kontakt med 
deras redovisningskonsult. Han försöker att vara social och ha en stor kontakt med sina 
klienter via telefon. Revisorn utför även bolagsdeklarationer samt privata deklarationer. Han 
kan även stå till tjänst med värderingshjälp. 
 
Kunskapen om småföretagares situation är uppbyggd genom egen erfarenhet som 
småföretagare, han har varit krögare och drivit en restaurang. För att öka kunskapen går han 
en- eller tvådagars kurser som han behöver för att kunna hjälpa småföretagare. För övrigt 
anser han att hans kunskap ökar när han jobbar tillsammans med dem.   
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Han säger att deras situation beror helt och hållet på personligheten hos en småföretagare, en 
del kan sälja snö till eskimåer, medan det går sämre för andra. Ytterligare information erhåller 
han från FAR57, SRS58 samt tidningar. Han söker även dagligen upp den information som ges 
av Skatteverket, Björn Lundén Information AB samt Thompsons skattefakta. 
 
Revisorn berättar att normen i revisorskretsar är att det är småföretagarna som är ryggraden i 
vårt samhälle, ”vad skulle vi ha annars, skulle det vara att föredra ett sovjetiskt 
institutionssamhälle?”  Han tycker även att det är jätteviktigt att ta med att vissa företagare 
inte passar att vara anställda. De klarar exempelvis inte av att ta order eller också vill de vara 
den som tar de avgörande besluten. Hans egna värderingar om småföretagarnas situation är att 
det är ett intressant och utmanande arbete, ”det är ju dem jag lever av” som han säger. 
Revisorn brukar ha som målsättning att se till att de redovisar allt och tar ut en vettig lön för 
sig själva. Han poängterar för dem att det är jätteviktigt att de åtminstone tar ut ca 300 000 kr 
per år för att på så vis kunna få en skaplig pension. Det är väldigt viktigt att de klarar av det 
sociala om man eventuellt blir svårt sjuk i framtiden. Dessutom är han noga med att poängtera 
för dem hur viktigt det är att de har tecknat bra sjukförsäkringar. Han tycker inte synd om 
dem på något sätt, de har ju själva valt att vara egna företagare. Många kan klaga på att det är 
mycket pappersarbeten, men då råder han dem att lämna över bokföringen till en 
redovisningskonsult och att lägga ner tid på att göra det företagaren kan.  
 
Revisorns personliga uppfattning om hur småföretagares situation ser ut är att det är olika, en 
del har det jättebra medan andra har det mindre bra. Vissa av hans klienter arbetar enligt 
skolmodell och är lediga alla lov och hela somrarna samtidigt som de tjänar väldigt bra. 
Andra som befinner sig i andra branscher, exempelvis små livsmedelshandlare, kan inte 
anställa någon utan de får arbeta själva och kan bara ta ut en hyfsad avkastning. Vidare 
försöker revisorn anpassa sig efter den bransch som ska revideras. I vissa branscher ligger 
fokus på kassahantering, moms och skatt, i andra blir koncentrationen vid varulager. Hos alla 
klienter gäller det att se över löner, arbetsgivaravgifter och källskatter. Revisorn skapar 
mening med arbetet genom att se till att de tjänar pengar. Han anser att de inte ska betala för 
att arbeta, utan att de ska ta ut en ersättning som minst är lika mycket som de anställda, helst 
mer då man även står för risker som ägare. Han har lyckats få upp lönerna för flertalet av sina 
småföretagare, vilket resulterar i att de redovisar mer till myndigheterna. Men han påpekar att 
det till stor del handlar om att göra stickprover, man går ju inte igenom allt i ett företags 
räkenskaper. 
 
Revisorn anser att hans kunskap om småföretagarnas situation i kombination med hans 
yrkeskompetens hjälper dem att tjäna mer pengar samt se till så att de inte går på några minor. 
Han brukar också förespråka redovisningsbyråer. Dock är han lite restriktiv när det gäller 
rådgivning och tar helst inte ställning till vad de inte ska göra. Han nämner exempelvis att om 
de vill ha hjälp med att bestämma om de ska göra en ombyggnad eller inte så låter han dem ta 
det beslutet själva. 
 
Revisorns åsikt om revisionsplikt är att den behövs för aktiebolagen och är det så att man vill 
slippa revision finns möjligheter till det genom att arbeta i enskild firma eller handelsbolag.  
Nyttan med revision för småföretagare anser han ligger i att småföretagen kan få hjälp att 
förstå innebörden av en del beslut, som till exempel att ägarna bör ta ut vettiga löner samt ta 
hjälp av redovisningsföretag.  
 
                                                 
57 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
58 Svenska Revisor Samfundet 
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Han tror att flertalet av hans klienter inte skulle använda sig av honom om revisionsplikten 
avskaffas. Däremot finns det många som måste ha revision på grund av att banken kräver det 
som säkerhet för de lån de har. Om revision blir frivillig och hans tjänster mindre 
efterfrågade, vore det enkelt att ändra inriktning på arbetet, han kan tänka sig att börja 
konkurrera med redovisningskonsulterna. Han anser att företagarna inte vet vad de köper 
därför uppstår lätt ett förväntningsgap. Själv försöker han använda sig av uppdragsbrev men 
ibland tar han bara upp det muntligt. Han anser att man nog skulle vara mer noggrann och se 
till att använda uppdragsbrev till alla klienter. 

 
Som slutkommentar vill han tillägga: 
 
 ”Arbetet som revisor är ett mycket jobbigt men trevligt arbete. Det handlar mycket om att 
vara ekonomisk och psykologisk. Nackdelarna med jobbet är att man aldrig är ledig. Man 
måste tänka sig för och vara försiktig med rådgivningen. Glöm heller aldrig att som 
företagare bör man lämna ifrån sig bokföringen och satsa på att tjäna pengar. Alltså göra det 
man kan. En annan sak som är oerhört viktigt är att man ska informera sig om vad som 
händer.” 
 

4.2.2. Revisor 2 

Intervjun ägde rum 21 juli, 2006 på revisionsbyråns kontor och tog ca en timme.  
Två Auktoriserade revisorer som båda arbetar på revisionsbyrån som tillhör en av de större 
redovisningsbyråerna. De har en bred spridning av kunder, allt från de största företagen, 
medelföretag och småföretagare. När det gäller storleken på företag som härrör vår 
referensram tillhör de den skala som är minst representerade hos respondenten, men företaget 
i sig har ett flertal småföretagare representerade hos sig. 
 
Normalt träffar de småföretagen en gång per år om inte företaget själva tar kontakt. När 
företagen kontaktar revisionsbyrån behöver de ofta hjälp med skattestyrning, affärsincidenter 
eller generationsfrågor. Förutom revision utför de även deklarationer, bokslutsdispositioner 
och skatteberäkningar för småföretag, ekonomisk rådgivning får inte utföras. Kunskap om 
småföretagarnas situation har de fått genom att utbildningen har gett dem insikt men de anser 
att den största kunskapen får de genom erfarenhet. Likaså med den information avseende 
förändringar i småföretagarnas situation, den erhåller de via intresseorganisationer, men en 
stor del av informationen ges när man praktiserar och möter sina klienter. 
 
Revisorerna berättar att normen inom revisorskretsar är att småföretagen är jätteviktiga för 
företagsklimatet i Sverige, alla företag har en gång startat som ett litet bolag. Det lilla 
företaget utmärker sig genom att vara sparsam och effektiv då de har en liten byråkrati. 
De nya revisorerna som ska lära sig yrket har nytta av de små företagen på så sätt att de kan 
träna på dem, småföretagare gör fler fel än vad de större företagen gör eftersom de saknar den 
interna kontrollen.  
 
Revisorernas egna värderingar om småföretagarnas situation är att det till viss del är ett 
intressant och utmanade arbete. De anser att nackdelen med att arbeta med småföretagare är 
att det då blir fler företag och kontakterna blir då dryga. Revisorernas personliga uppfattning 
om småföretagarnas situation är att det varken har det bättre eller sämre än någon annan, 
fördelen är en stor frihet och nackdelen är stora ekonomiska risker samt att småföretagaren är 
ensam. Revisorerna formar sitt arbete efter småföretagarnas situation till en viss del genom att 
göra en riskanalys om vad som kan gå snett eftersom småföretag inte har en intern kontroll. 
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Revisorn påstår att de oftast även karaktäriseras genom en låg soliditet. Meningen med arbetet 
skapas framför allt genom att ha en personlig kontakt med småföretagarna. ”Småföretagare är 
unika och det är ett intressant arbete där man många gånger får agera som bollplank.” 
Revisorerna berättar att småföretagarna gärna vill ventilera mycket och att de ofta får arbeta 
med affärsmodellen. 
 
Revisorerna anser att deras kunskap om småföretagarnas situation gör att de kan försöka 
förklara regler och förordningar för småföretagarna eftersom deras arbete som revisor oftast 
innebär ett kunskapsöverläge. Innan dagens strikta regler så hjälpte revisorerna företagen mer 
med att göra allt rätt, men det tillåter inte dagens regler. Det ger begränsningar i agerandet 
vilket kan vara svårt när revisorerna sitter i en situation där de vill hjälpa till men inte får, till 
exempel i bokföring och råd i allmän ekonomisk redovisning. Vidare anses att det 
förekommer att småföretag är passiva och bara tycker att revision är ett nödvändigt ont. 

 
Revisorernas åsikter om revisionsplikt är att den behövs, det är många som förlitar sig på 
revisorns kontroll. De anser att det är nyttigt med revisionsplikt eftersom när revisorn har 
löpande kontroll ger det företaget trygghet för myndigheter, kreditgivare, kunder och 
leverantörer, man kan se en revision som företagets hälsoundersökning. De tillägger att i 
Sverige har vi en hög standard på de uppgifter som lämnas vilket ger stor säkerhet att de 
uppgifterna är rätt. Många ser revisorn som en klok farbror/tant men med de nya regler som vi 
har innebär det att vi som revisorer har en större distans till kunden än tidigare. 
 
Om revisionsplikten skulle avskaffas så tror revisorerna inte att det skulle innebära så stor 
förändring mot idag. Deras åsikt är att troligen kommer inga av deras kunder att försvinna, 
men sannolikt kommer det att påverka att en del jobb kräver bokslutsarbete. De tror att många 
vill ha den professionella kontakten och att en stor del av aktiebolagen kommer att stanna 
kvar ifall revisionsplikten avskaffas. Vidare säger de att det är många som måste ha revision 
eftersom banker och kreditgivare kräver det. De menar också på att eftersom vi idag har 
samma revisionsstandard för alla aktiebolag kan det medföra att företagare kan tycka att det är 
dyrt och komplicerat. Revisorerna konstaterar att småföretagarna aldrig kan bli av med den 
kostnaden, utan den kommer i sådana fall att ersättas av kostnader för andra ekonomiska 
tjänster. Revisorerna anser att konsekvenser av en avskaffning av revisionsplikt för deras egen 
del troligen skulle ge ett roligare och mer variationsrikt arbete genom en större variation i 
företag och arbetsuppgifter gentemot idag när man har fasta kunder, de kunde då flera 
engångsuppdrag. Sannolikheten att de får tillbaka den affärsmässiga rådgivningen med 
analyser, skattefrågor och strukturfrågor anser de är hög om revisionsplikten avskaffas, vilket 
skulle vara ett bra sätt att behålla småföretagare på. 
 
När det gäller förväntningsgapet säger revisorerna att detta gap kan bestå av fler olika, 
exempelvis; Klient och revisor – klienten har egna tankar om vad revisionen innebär. 
Skatteverket och revisorn – skattemyndigheten tror att revisorn jobbar på ett visst sätt. 
Kreditgivarna och revisorn – tror att revisorn säger till om företagets situation ändras. 
Personal på företaget och revisorn – tror att revisorn kontrollerar alla verifikationer och då 
kan de känna sig bedragna när de upptäcker att endast stickkontroller utförs. 
 
Revisorerna berättar att i Revisionsberättelsen beskriver de vad de granskar, 
revisionsberättelsen har ändrats mycket från att endast innehålla ett par rader till att innehålla 
en mer detaljerad beskrivning om vad som utförts i revisionen. ”En del företag blir förvånade 
över detta och kan ge kommentarer likt ”Är det vi som ska revidera?”.  
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Revisorerna anser att det dessutom alltid finns önskemål om och behov av teknisk hjälp om 
ekonomisk information samt deklarationer, skatter och definitivt kontrollfunktionen. 
Revisorernas erfarenhet är att många gånger tror småföretagarna att det handlar om 
redovisning och att allt är krångligt, men mycket av den attityden kommer utifrån att andra 
har sagt till dem att det komplicerat. Revisorerna anser dock att det kan vara svårare för rent 
rörelsedrivande företag, med andra ord de företag som vänder sig direkt till privatpersoner 
som exempelvis elektriker och butiker, att förstå vad en revision innebär. Intervjun avslutas 
med att revisorerna säger att det är lätt att företag lyfter över ansvaret på andra, det som inte 
bör glömmas bort är att det är styrelsen som har slutansvaret. 
 

4.3. Sammanfattning av småföretagens svar  
Nedan följer en sammanfattning av småföretagarnas svar på frågorna enligt vår intervjumall. 
 
Vad är din erfarenhet av kontakten med revisor vid revision? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Bra. Lätt att nå. 
Insatt i företaget. 
Endast revision. 

Kontakt 1 gång per 
år. 
Endast revision  

Träffar nästan aldrig  
revisor, endast 
redovisningskonsult. 
Endast revision.  
Lätt att nå. 

Bra kontakt, 4ggr per 
år. Både revision och 
ekonomisk 
rådgivning. 

 
Hur har din kunskap om revision uppkommit? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Via revisor  Via akademisk 

utbildning 
Har ingen kunskap Via utbildning samt 

arbete i närliggande 
bransch. 

 
Hur får du information om förändringar i revision? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Via revisor och 
Dagens  
Industri 

Via skatteverket 
och bokföringsfirman. 

Via 
redovisningskonsult 
och tidningen 
Revisorn. 

Via eget arbete, 
revisorn, 
Skatteverket, kurser. 

 
Vad är den allmänna åsikten om revisorer och revision hos småföretagare? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Viktigt, i 
kontrollerande  
syfte. Enklare 
regelverk. 

Viktigt med en bra  
revisor som har 
kunskap 
 om alla regler.  

Nödvändigt ont,  
men viktigt. 

Onödigt, om man har 
en Auktoriserad 
redovisningskonsult. 

 
Hur ser dina egna värderingar om revisorers arbete ut? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Ointressant men 
viktigt för kontrollen. 

Intressant arbete som 
är viktigt för 
kontrollen. 

Ointressant, 
nödvändigt ont.  
Är imponerad av 
kunskaps- 
fokuseringen  

Viktigt arbete, med 
det tenderar att 
endast bli ett 
kontrollerande yrke. 
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Vad är din personliga uppfattning om revisorers arbete och deras arbetssituation? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Positivt arbete som 
hela tiden ökar i 
omfattning. 
Underlättar för mig. 

Positivt arbete pga. 
nya regler som 
skapar mer arbete.  

De har hög 
arbetsbelastning  
på våren pga. att de 
flesta har  
kalenderår som 
räkenskapsår,  
det borde spridas 
under året för ett 
bättre arbetsklimat. 

Inte avundsjuk, de 
har stor press på sig. 

 
Är du nöjd med din kontakt med revisorn? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Ja  Ja Ja, annars skulle  

jag ha bytt revisor.  
 

Ja  

 
Är du för eller emot den revisionsplikt som finns idag? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Både ock, bra för  
kontroll men för 
krångligt. 

Den är bra för 
kontroll  
mot ekonomisk 
brottslighet. 

Både ock, bra för  
kontroll av företagens  
räkenskaper men för 
krångligt. 

Mest för, revision 
skapar trovärdighet 
för företagen. 

 
Skulle du fortsätta använda dig av andra ekonomiska tjänster hos revisionsbyrån? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Ja  Ja Nej, jag tror att  

Redovisningskonsult
en  
klarar mina uppdrag. 

Nej  

 
Vad har du för förväntningar på revision? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Underlätta,  
förse myndigheter 
med information 

Hjälp i arbetet med 
att driva företaget 
framåt, att förutse 
och ha kontroll över 
affärerna. 

Att företagets 
räkenskaper är i 
balans. 

En extra check på 
redovisningen. 

 
Uppfylls dina förväntningar om revision? 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  
Ja  Ja  Ja, annars skulle jag 

byta. 
Ja  
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4.4. Sammanfattning av revisorernas svar  
Nedan följer en sammanställning av revisorernas svar på frågorna enligt vår intervjumall. 
 
Vad är din erfarenhet av direkt arbete och kontakt med småföretagare i samband med 
revision? 

 
Hur har din kunskap om småföretagarnas situation uppkommit? 
Revisor 1 Revisor 2 
Har varit småföretagare. 
Fortbildning.  
Arbetet med småföretagare. 

Utbildning har gett grunden sedan tar 
erfarenheten vid. 

 
Hur får du information om småföretagarnas situation? 
Revisor 1 Revisor 2 
Via FAR, SRS, Skatteverket,  
tidningen Revisorn, 
Björn Lundén, Thompsons skattefakta 

Via intresseorganisationer samt vid det 
praktiska arbetet när man möter klienterna. 
 
 

 
Vad är den allmänna åsikten om småföretagare i revisionskretsar? 
Revisor 1 Revisor 2 
Jätteviktiga, ryggraden i vårt samhälle. Viktiga för revisorer samt jätteviktiga för 

företagsklimatet. 
 
Hur ser dina egna värderingar om småföretagares situation ut? 
Revisor 1 Revisor 2 
Det är ett intressant 
 och utmanande arbete. 

I viss mån intressant och utmanande arbete. 

 
Vad är din personliga uppfattning om småföretagares situation? 
Revisor 1 Revisor 2 
Att det skiljer sig åt, en del har  
det relativt bra medan en del sliter ont. 
.  

De har både för- och nackdelar. 

 
Vad använder du din kunskap om småföretagare till? 
Revisor 1 Revisor 2 
Mitt arbete är att se till  
att de tjänar pengar,  
inte går på några minor.  
Rekommenderar att de använder  
sig av redovisningsbyråer. 
Är restriktiv med rådgivning. 

Vi har ett kunskapsöverläge och måste ofta 
pedagogiskt ge förklaringar. 
Vi får inte hjälpa till enligt gällande regler 
även om vi skulle vilja. 
En del företag är passiva. 

Revisor 1 Revisor 2 
Många småföretagare.  
Träff ca 1 gång per år.  
Ofta telefonkontakt. 
Andra ekonomiska tjänster. 

En liten del av klienterna är småföretagare. 
Träff ca 1 gång per år. 
Andra ekonomiska tjänster. 
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Hur skulle er verksamhet påverkas ifall revisionsplikten avskaffas? 
Revisor 1 Revisor 2 

Många av mina kunder  
skulle inte använda mig  
om de kunde slippa.  
 

Troligen kommer inga av våra kunder att 
försvinna, men sannolikt kommer det att 
påverka att en del jobb kräver bokslutsarbete 

 
Vilka tjänster kan ni utföra för att behålla småföretagare ifall revisionsplikten 
avskaffas? 
Revisor 1 Revisor 2 
Konkurrera med  
redovisningskonsulterna 

Affärsmässig rådgivning dvs. analyser, 
skattefrågor och strukturfrågor.  
 

 
Vad anser du om revisionsplikten? 
Revisor 1 Revisor 2 
Behövs för AB, vill man slippa 
så finns det alternativa  
företagskonstellationer. 

Det är många som förlitar sig på revisorns 
kontroll därför behövs revisionsplikt. 

 
Hur motarbetar ni det förväntningsgap som finns mellan revisorer och småföretagare? 
Revisor 1 Revisor 2 
Företagarna vet inte vad dom köper.  
Vi använder oss av uppdragsbrev  
i vissa fall, i andra fall tar jag bara  
upp det muntligt.  

Revisionsberättelse som beskriver vad man 
granskar. Den har ändrats mycket från att 
endast innehålla ett par rader till att innehålla 
en mer beskrivning vad som utförts i 
revisionen. 
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5. Analys 
Här analyseras resultaten av vår empiriska undersökning, vi tolkar de svar vi fått från våra 
respondenter och sammankopplar dessa till den referensram vi har ställt upp.  
 

5.1. Kunskap om motparten  
Intervjuerna visar att småföretagarna har olika erfarenheter av direkt kontakt med sin revisor 
beroende på hur de känner revisorn, vid en nära relation är naturligtvis kontakten tätare 
eftersom intresset då är större. Kontakten med revisorn sker oftast en gång per år och då i 
samband med den årliga revisionen. Småföretagarna har en kontinuerlig kontakt med 
redovisningsföretag under året, vilka upplevs som den viktigaste kontakten. 
Redovisningskonsulten förmedlar den kontakt och information som är nödvändig mellan 
revisor och småföretagare och när detta fungerar upplever småföretagarna att deras kontakt 
med revisorn fungerar bra även om det är redovisningsföretaget som har den faktiskt kontakt 
med revisorn. Någon har utryckt åsikten att revisorn borde ha närmare kontakt med klienter 
för att samarbetet ska fungera bättre samt att det kan vara kontakten i sig som är viktig, inte 
det utförda arbetet. Detta tolkar vi som att de egentligen vill ha en närmare kontakt med 
revisorn men att det är upp till revisorn att erbjuda det. 
 
Småföretagarna anser att de är nöjda med den kontakt de har idag oavsett om den är tät eller 
inte, samt att revisorn är lätt att nå. Vidare upplever de att intresset för dem som 
småföretagare finns. Kunskap och information om revision får småföretagarna genom revisor, 
redovisningsföretag, Skatteverket och kurser. Här kan tilläggas att det skiljer sig åt hur 
intresserad man är, de flesta får dock nyheter om eventuella förändringar presenterade för sig 
och söker inte själva upp informationen. Orsaken kan tänkas vara att småföretagarna vi talat 
med inte har ett personligt intresse av den ekonomiska biten utan har fullt fokus på sitt eget 
arbete och överlåter det till dem som har kunskapen och intresset. Småföretagarnas 
värderingar om revisorers arbete är att det är ett viktigt arbete, de tänker då närmast på den 
kontroll revisorn utför av företag. Revisorers arbete och arbetssituation uppfattas i det stora 
hela som positivt eftersom det hela tiden ökar i omfattning, men här nämns även den press de 
har på sig från Revisorsnämnden och myndigheter samt den ojämna arbetsbelastningen. Så 
länge som revisorn underlättar för småföretagarna verkar dock intresset om revisorns 
arbetssituation inte vara av intresse.  
 
Sammanfattningsvis har småföretagarna begränsad erfarenhet av direkt kontakt med revisorn, 
men de verkar nöjda och anser inte att det är nödvändigt med mer kontakt än vad som är idag. 
Den mesta kontakten sköts av redovisningsföretag som agerar som mellanhand och det är 
redovisningsföretaget småföretagen vänder sig till vid behov av ekonomisk hjälp. De tar även 
till sig den information som presenteras för dem även om det är svårt veta hur detta påverkar 
fortsatt agerande. Alla anser att revisorer utför ett viktigt arbete som är positivt men att det 
även finns negativa aspekter såsom revisorernas pressade arbetssituation. 
 
Utifrån de intervjuer vi gjort samt den analys vi utfört efter vår teoretiska referensram är vår 
tolkning att småföretagare har en viss kunskap om revisorer och revision, fast enbart 
övergripande då de egentligen inte har så stort intresse för vad de gör endast att de ska 
underlätta för dem i sin kontakt med myndigheter samt genom kontroll av räkenskaperna. 
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Revisorerna har oftast kontakt med sina klienter en gång per år i samband med revisionen. 
Även här nämns att de har ett nära samarbete med redovisningsföretag och att det händer att 
kontakten sker via redovisningskonsulter istället för via småföretagarna. Varför det uppstår en 
sådan situation är inte belyst utan parterna verkar acceptera detta, ingen av parterna resonerar 
kring hur situationen uppstår.  
Revisorerna får sin kunskap och information genom sitt arbete med småföretagare samt egna 
kanaler, till exempel genom FAR. Eftersom arbetet kräver kunskap om nya lagar och regler så 
söker revisorerna upp en del av den information de behöver för att kunna utöva sitt yrke. Den 
kunskapen används i syfte att se till att småföretagarna tjänar pengar samt att de inte går på 
några minor. Det verkar finnas en förståelse hos revisorer att småföretagare inte har den 
kunskap som behövs och revisorn agerar genom att försöka förklara de regler och 
förordningar som gäller. 
 
Revisorerna värderar arbetet med småföretagare som ett intressant och utmanande arbete, de 
anser att småföretagandet är ryggraden i vårt samhälle och är viktiga för företagsklimatet här i 
Sverige. Det är naturligt att revisorer uttalar sig på det viset eftersom småföretagarna utgör en 
stor del av deras arbetsområde och på så sätt är revisorerna beroende av småföretagarna. Vi 
har dock lagt märke till att intresset för småföretagare verkar minska med antalet 
småföretagare i klientstocken, om det finns ett samband är svårt att uttala sig om men vi 
finner det intressant att reflektera över. Det nämns även att arbetet med småföretagare är 
nyttigt och bra i utbildningssyfte för nya revisorerna då mindre företag oftast gör mer fel. 
Vidare anser revisorerna att småföretagarnas situation skiljer sig åt, en del har det relativt bra 
medan en del sliter ont. Orsaken till detta anses vara val av bransch samt företagarens egen 
personlighet. 
 
Revisorerna visar intresse för småföretagarna så till vida att de utgör en del av deras klientel. 
Kunskapen om småföretagarnas situation får anses som god då de använder den i syfte att 
hjälpa företagandet framåt. Det får dock tilläggas att det är naturligt att revisorer har både 
intresse och kunskap om småföretagares situation när det är deras levebröd, allt annat vore 
dålig yrkesetik och skulle kunna drabba dem i form av färre klienter på grund av 
ryktesspridning. 
 

5.2. Förväntningsgap 
Småföretagarnas förväntningar på en revision är att den ska förse myndigheter med 
information, se till att företagets räkenskaper är i balans, hjälpa företaget framåt samt förutse 
och ha kontroll över affärerna. Det som är av intresse för småföretagarna här är att 
räkenskapsrevisionen blir ordentligt gjord. De förväntar sig att den utförs på ett korrekt sätt 
och att den samtidigt ger en extra kontroll på räkenskaperna. Det finns även en förväntan om 
att få en uppdatering av alla nya regler som gäller samt andra förändringar som skett eller 
kommer att ske. Alla småföretagarna anser att deras förväntningar blir uppfyllda och att de är 
nöjda med sin revisor, annars skulle de byta revisor.  
 
Revisorernas förväntningar på revision är att de ska kunna hjälpa småföretagarna i sitt 
företagande, att de ska inse konsekvenser av de beslut de tar. Revisorerna anser att 
småföretagarna inte vet vad de köper och att det därför lätt uppstår ett förväntningsgap. För att 
förhindra att förväntningsgap uppstår använder sig revisorer av ett uppdragsbrev där det 
beskrivs vad en revision innebär, detta används dock inte för alla klienter utan i en del fall tas 
det bara upp muntligt.  
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En annan åsikt om uppdragsbrev, som kommer från en av våra småföretagare, är att det 
hjälper revisorer att friskriva sig från ansvar och att ansvaret istället läggs på småföretagaren. 
Tittar man på vad revisorn uppgift är så är det enligt RL59 att granska de ekonomiska 
räkenskaperna och granska styrelsens arbete, men i slutänden är det alltid styrelsen i ett bolag 
som är ansvariga. Vilket också styrks genom en revisors citat, ”Det är lätt att företaget lyfter 
över ansvaret på andra, det som inte bör glömmas bort är att det är styrelsen som har 
slutansvaret.” Något som styrker tanken av ett förväntningsgap mellan revisorer och klienter 
är att företagen vill tro att revisorns uppgift är att granska allt som hänt under året, men deras 
arbete är att utföra stickkontroller. Vilket kan ge upphov till att många företagare tycker att 
reviderandets arbete läggs på dem själva. Dessutom nämns revisionsberättelsen som 
innehåller en detaljerad beskrivning av vad som utförts i revisionen, den verkar vara ett led i 
att förhindra att förväntningsgap uppstår. 
 
Utifrån våra intervjuer så kan vi inte skönja något förväntningsgap, småföretagarna får det de 
förväntar sig av en revision och samtidigt är de nöjda. Vi tolkar det även som att det inte 
döljer sig ett omedvetet förväntningsgap eftersom vi inte fått några indikationer på att 
småföretagarna egentligen förväntar sig mer även om de påstår att det ej föreligger ett 
förväntningsgap.60 Däremot så är revisorerna rädda för att företagare ska uppleva att ett 
förväntningsgap finns. När FAR skapade rekommendationen av uppdragsbrevet var det 
meningen att vara ett stöd för revisorn och klienten. Uppdragsbrevets syfte var att klargöra de 
olika parternas rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen, men tanken var även att det 
ska bidra till att minska förväntningsgapet.  
 

5.3. Revisionspliktens nytta  
Nyttan med revisionsplikt för små aktiebolag har företagsledningen själva genom att en 
revisor kan ge synpunkter som företagsledningen inte tänkt på. Andra nyttor för företaget 
självt är att man får bättre ordning på räkenskaperna, kapitalkostnaderna minskar och det blir 
lättare att få kredit. Samhällets nytta av revisionsplikten innebär att den offentliga 
informationen från företagen har en högre kvalitativ trovärdighet, skattekontrollen blir bättre 
och brottsbekämpningen är effektivare.61 Vilket också har styrkts av de revisorer som 
intervjuats. 
  
De småföretagare vi har intervjuat är ense om att revision i ett kontrollerande syfte är av godo, 
därför är de i stort sett för revisionsplikt. Det som nämns i sammanhanget är kontroll över 
räkenskaperna det vill säga räkenskapsrevision som ger trovärdighet och stöd åt småföretagen 
vid affärer med andra intressenter. Vidare nämns revision som ett medel att förhindra 
ekonomisk brottslighet. Alla anser att det är för krångligt och byråkratiskt med den 
revisionsplikt som är idag och att det borde finnas andra alternativ. De kan inte själva föreslå 
andra alternativ utan endast att en förenkling av reglerna skulle uppskattas. 
 
Några av småföretagarna skulle fortsätta att använda sig av andra ekonomiska tjänster hos 
revisionsbyråer även om revisionsplikten avskaffades. Orsaken är att de själva inte har 
kunskapen om det ekonomiska arbetet utan behöver hjälp med att utveckla företaget genom 
fortsatt kontroll på verksamheten.  De andra anser att det ekonomiska arbete som de är i 
behov av är deras redovisningskonsult kompetent nog att utföra själv.  

                                                 
59 Redovisningslagen 
60 Lundqvist O, Nilsson M, Persson M, 2005 s 65 
61 Thorell P, Norberg. C, 2005,  s 5 



     33 

 
Utifrån småföretagarnas åsikter om revisionsplikt kan man tyda de konsekvenser som 
avskaffad revisionsplikt skulle kunna medföra. Företagen själva skulle fortsätta anlita någon 
form av ekonomisk hjälp för att utveckla företaget genom fortsatt kontroll på verksamheten. 
Det skulle medföra att revisorer och redovisningskonsulter tvingas ändra sitt utbud på tjänster, 
där bägge parter skulle kunna dras mot mitten och kanske till slut utföra samma typ av arbete.  
Däremot skulle trovärdigheten minska eftersom en revision kontrollerar att redovisningen är 
rätt gjord och stämmer med verkligheten, vilket skulle medföra ett svårare förhandlingsläge 
vid affärer med andra intressenter. Den ekonomiska brottsligheten skulle kunna öka då ingen 
reglerad kontroll skulle ske och rapporteras till myndigheter.  
 
Revisorernas åsikt om revisionsplikt är att den behövs för aktiebolagen och är det så att man 
som företagare vill slippa revision finns möjligheter till det genom att arbeta i enskild firma 
eller handelsbolag. De externa intressenterna kan dock vilja ha revision som en form av 
säkerhet och underlag till finansiering, därför kommer troligen revision att fortgå med hjälp 
av marknadskrafter. Konsekvenser av avskaffad revisionsplikt så som revisorerna ser det är 
att deras verksamhet skulle påverkas stort, de skulle då vara tvungna att utöka sitt 
affärsområde och kanske börja konkurrera med redovisningsbyråerna.  
 
Sammanfattningsvis är småföretagarna i denna undersökning positiva till att revisionsplikten 
existerar, de skulle dock gärna se en förenkling av reglerna för småföretagare. Skälen till det 
positiva genmälet är att samhällets nytta av revisionsplikt är av vikt vid resonemanget kring 
konsekvenserna av en avskaffad revisionsplikt, samt att företaget självt har ordning på 
räkenskaperna. 
 
Revisorernas åsikter om avskaffad revisionsplikt är av förklarliga skäl negativa eftersom hela 
deras yrkesverksamhet skulle påverkas om den avskaffades. Det finns dock en optimism kring 
detta då de anser att de fortsatt skulle vara viktiga för småföretagen fast kanske i en annan 
form av samarbete. 
 
Vi tolkar det som att det inte föreligger något nyttogap då bägge parter verkar anse att nyttan 
med revision är att den ska ge kontroll på räkenskaper, ge trovärdighet samt förhindra 
brottslighet.62 

                                                 
62 Johansson E, Wesslén H, 2005 s 45 
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6. Slutsatser 
Först sammanfattar vi vår slutsats utifrån vår problemformulering och vårt syfte, därefter 
fortsätter vi med en avslutande diskussion.  Till sist ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1. Slutsats 
Utifrån de intervjuer vi gjort samt den analys vi utfört efter vår teoretiska referensram är vår 
slutsats att småföretagare har en viss kunskap om revisorer och revision, fast enbart 
övergripande då de egentligen inte har så stort intresse för vad de gör endast att de ska 
underlätta för dem i sin kontakt med myndigheter samt genom kontroll av räkenskaperna. 
Revisorerna har kunskap och intresse för småföretagarna vilket är naturligt eftersom det är 
deras levebröd. Om kunskapsbrist är orsaken till att småföretagare är positivt inställda till 
revisionspliktens avskaffande kan vi inte konstatera utifrån de respondenter som vi talat med. 
Att kunskapen är liten tyder dock inte på kunskapsbrist utan det handlar mer om att man är 
ointresserad av revisorn. Det är ett nödvändigt ont som medför att företagens räkenskaper 
genomgår kontroll och det resulterar i att företaget har en större trovärdighet mot sina 
intressenter samt att den ekonomiska brottsligheten kan dämpas. 
 
Vi kan inte se att det föreligger något förväntningsgap, varken medvetet eller omedvetet. 
Däremot så är revisorerna rädda för att företagare ska uppleva att ett förväntningsgap finns. Vi 
kan heller inte se att det föreligger något nyttogap eftersom bägge parter är överens om vad en 
revision tillför i nytta, däremot anser revisorer av naturliga skäl att nyttan är större än vad 
småföretagarna anser. Det som vi kan konstatera utifrån revisorsrespondenterna är att det 
finns ett förväntningsgap som ligger bortanför det förväntningsgap som handlar om 
revisor/klient.  
 
Småföretagarna i denna undersökning visar sig vara positiva till att revisionsplikten existerar, 
de skulle dock gärna se en förenkling av reglerna för småföretagare. Skälet till den positiva 
inställningen är att samhällets nytta av revisionsplikt är av vikt vid resonemanget kring 
konsekvenserna av en avskaffad revisionsplikt, samt att företaget självt får ordning på 
räkenskaperna. Det har gett oss en intressant aspekt av revisionspliktens framtid, där vi kunnat 
konstatera motsatsen till Svenskt Näringslivs undersökning. Nu har vi ett fåtal företag som vi 
intervjuat och dessa kan inte vara representativa för alla småföretagare, men nog ställer man 
sig frågan hur de kunnat få ett så högt antal som 78 % av alla småföretagare som är positivt 
inställda till deras förslag om att avskaffa revisionsplikten. 
 
Vår slutsats är att det inte råder någon kunskapsbrist som kan förklara varför småföretag är så 
positivt inställda till Svenskt Näringslivs förslag om att avskaffa den obligatoriska 
revisionsplikten. I vår undersökning är de positivt inställda till att ha revisionsplikt men att en 
förenkling vore att föredra. Det som vi däremot konstaterat utifrån de respondenter som vi 
intervjuat är att vi anar ett ointresse från bägge parter när det gäller varandras arbete och 
arbetssituation. Vid intervjuerna med revisorsrespondenterna får man intrycket av att de är 
väldigt intresserade av småföretagarna, men man är inte intresserad av deras arbete och 
situation. Däremot finner vi att företagsrespondenterna säger klart och tydligt att de inte är 
intresserade av vare sig ekonomin eller revision, de vill hellre använda sin tid till att arbeta 
med det som de kan och överlåta det ekonomiska till dem som kan det. 
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6.2. Avslutande diskussion 
Vi har valt vårt problemområde och vårt syfte med uppsatsen, men under resans gång har vi 
sett att varje delområde rymmer mängder med spännande vinklingar inom ämnet. Vi har 
märkt att det verkar vara revisorn som sätter upp spelreglerna och att småföretagarna anpassar 
sig. Detta kan i många fall vara förenat med att företagarna inte har något intresse av det 
ekonomiska utan vill arbeta med att utveckla och driva sitt företag framåt.  
 
Det som främst har varit intressant att konstatera är att förväntningsgapet verkar mindre idag 
än tidigare mellan klient/revisor, vilket kan ha sin förklaring i det uppdragsbrev som skrivs 
mellan revisorn och företaget. Däremot finns det andra förväntningsgap som vore intressant 
att veta mer om och det vänder sig från revisorn mot företaget/personalen, myndigheter, 
kreditgivare (banker/leverantörer), företagets kunder och framför allt har media funnit sig en 
plats i dagens samhälle genom sina bevakningar av allt och alla. Detta kan förklaras närmare i 
nedanstående modell. 

 
Figur 1 Förväntningsgap mellan revisorn och intressenter

63 
 
Den här modellen förklarar förväntningsgapet som finns på revisorn utifrån vad intressenter 
kräver av dem. Det förväntningsgap som vi arbetat med i vårt arbete handlar om 
kunder/klienter. Förväntningsgapet har minskat genom uppdragsbrevet men ändock finns det 
förväntningar på revisorn. Den främsta förväntning som klienter har är att revisorn ska veta 
allt genom en specifik spetskompetens som kombineras med olika konsulttjänster och till en 
låg kostnad. Det svåraste biten att tillmötesgå är förväntningen på en samtalspartner, då de 
nya reglerna förhindrar revisorerna att komma någon närmare in på livet.  
 
Förväntningsgapet mellan de andra intressenterna har olika inriktningar. Personalen/bolaget 
förväntar sig att revisorn håller ordning och reda på företaget genom att gå igenom alla 
transaktioner. Missförståelse uppkommer ofta genom att förståelsen av att en revisor endast 
gör stickkontroller saknas.  

                                                 
63 En tolkning efter Bo Axbergs modell om förväntningsgap mellan olika intressenter. 
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Myndigheterna förväntar sig att revisorn har utfört en helt annan sorts arbete än vad en 
revisors arbetsuppgifter kräver. Exempelvis kan det ha med momsdeklarationer, 
lönehanteringar med mera att göra. Kreditgivarna å sin sida ser på ett reviderat företag som att 
årsredovisningen är sann, man håller revisorn ansvarig för att uppgifterna är korrekta och 
tänker inte på att det är företagsledningen som har det slutliga ansvaret. De förväntar sig att 
revisorn talar om för dem om ett företag närmar sig ruinens brant. Företagens kunder förlitar 
sig på att ett reviderat företag är ett pålitligt bolag och lägger även de en ansvarsaspekt på 
revisorn, även om det inte direkt är uttalat. 
 

6.3. Förslag till fortsatt forskning  
Vi har valt att fördjupa oss i den eventuella kunskapsbristen som råder hos revisorer och 
småföretagare, vilket har medfört att andra aspekter som kan påverka och förklara attityden 
om avskaffad revisionsplikt har försummats. Förslag till fortsatt forskning kan vara att 
undersöka mer om för- och nackdelar med revisionsplikt, en intressant vinkling kan vara att 
gräva djupare i nyttan med revision. Forska om det föreligger egenintresse hos revisorer att 
inte främja avskaffad revisionsplikt samt ointresse till förenklade redovisningsregler för 
småföretag, mycket tyder på att det föreligger sådant. Det som vi märkte av var att företagarna 
tyckte att det är krångligt med revisionsplikt och en undersökning av hur man skulle kunna 
förenkla revisionen för småföretagare skulle eventuellt kunna bidra till nytta för revisorer och 
företagare. Vi har ju märkt att revisionsplikten är positiv hos alla vi pratat med men hur skulle 
den kunna förenklas. Är det verkligen rätt att använda sig av samma regler för stora företag 
som små företag? 
  
Förväntningsgapet är av stort intresse och kan undersökas ur olika synvinklar t ex gapet 
mellan revisor och klient, där klienten ofta har en egen syn på vad en revision innebär, gapet 
mellan Skatteverket och revisor där Skatteverket ofta förväntar sig att revisorn arbetar på ett 
visst sätt, kreditgivarna och revisor där kreditgivarna kan tro att revisorn säger till om 
situationen ändras för företaget samt gapet mellan personalen på företaget och revisor där 
personalen kan bli besvikna då de inser att det endast är stickkontroller som revisorn utför. Då 
tidigare uppsatser har arbetet främst kring förväntningsgapet mellan revisor/klient kan man 
vinkla undersökningarna mot de andra intressenterna. En annan aspekt är att se hur media 
påverkar förväntningsgapet mellan de olika aspekterna. I dagens samhälle har media en stor 
makt och kan påverka inriktningarna på de olika förväntningsgapen. 
 
Olika aspekter om konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt kan vara av intresse för såväl 
företagare, revisorer samt samhället i stort. Det skulle vara intressant att se hur 
kostnadsperspektivet skulle förändras för småföretagarna om revisionsplikten försvann. Det 
troliga är att man fortfarande skulle använda sig av redovisningskonsulterna, men skulle man 
använda sig av andra ekonomiska tjänster om revisionsplikten försvann. Då skulle detta äta 
upp den ekonomiska vinningen av en avskaffad revisionsplikt. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjumall vid besök hos småföretagare 
 
Erfarenhet – resonemang kring erfarenhet av kontakt med revisor vid revision 

• Hur ofta talar du med revisor? 
• Hur ofta träffar du revisor för ett personligt möte för att diskutera ditt 

företag? 
• Utförs något annat ekonomiskt arbete förutom revision? 
• Ekonomisk rådgivning? 
• Lätta att nå? 
• Är de intresserade av dig och ditt företag 

 
Färdighet – resonemang kring hur småföretagarnas kunskap om revision har uppkommit. 

• Via akademisk utbildning 
• Via fortbildning 
• Via hörsägen 
• Via revisor 
 

Information – resonemang kring hur småföretagare får information om förändringar i 
revision. 

• Via småföretagarnas kanaler, vilka är dom? 
• Via media 
• Via Internet 
• Uppsökande information 
• Presenterande information 

 
Sociala normer – vad finns det för normer hos småföretagare om revisorer? 

• Är de viktiga för er? 
• Är de ett nödvändigt ont? 
• Är de viktiga för företagsklimatet i Sverige? 

 
Värderingar – resonemang kring småföretagarnas egna värderingar om revisorers arbete. 

• Intressant? 
• Är det viktigt? 
• Är de intresserade av dig som småföretagare? 

 
Uppfattning – personlig uppfattning om revisorers arbete. 

• Hur tolkar du deras arbetssituation? 
• Hur formar du ditt arbete efter deras arbetssituation? 
• Hur skapar du mening med arbetet som rör revision? 

 
Agerande – är du nöjd med din kontakt med revisorn? 

• Agerande, i så fall hur? 
• Begränsningar i agerandet. 
• Passiv, varför? 
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Sammanhang – resonemang kring samspelet mellan revisor och småföretagare, orsaker till att 
småföretagare upplever revision som onödig samt konsekvenser av detta. 

• Är du för eller emot den revisionsplikt som finns idag? 
• Skulle du fortsätta att använda dig av andra ekonomiska tjänster hos 

revisionsbyrån? 
• Vad har du för förväntningar på revision? 
• Uppfylls dina förväntningar om revision?  
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Bilaga 2: Intervjumall vid besök hos revisor 
 
Erfarenhet – resonemang kring revisorns direkta hantering och erfarenhet av småföretagarnas 
situation i samband med revision. 
Hur många av kunderna är småföretagare? 

• Hur ofta träffar du småföretagare för ett personligt möte för att diskutera 
deras företag? 

• Utförs något annat ekonomiskt arbete förutom revision? 
• Ekonomisk rådgivning? 

Färdighet – resonemang kring hur revisorns kunskap om småföretagarnas situation har 
uppkommit. 

• Via akademisk utbildning 
• Via fortbildning 
 

Information – resonemang kring hur revisorn får information om småföretagares situation. 
• Via revisorers kanaler, vilka är dom? 
• Via media 
• Via Internet 
• Uppsökande information 
• Presenterande information 

 
Sociala normer – vad finns det för normer i revisionskretsar om småföretagare? 

• Är de viktiga för er? 
• Är de viktiga för företagsklimatet i Sverige? 
• ”Stackars krakar” 

 
Värderingar – resonemang kring revisorns egna värderingar om småföretagarnas situation. 

• Intressant med småföretag? 
• Är det utmanande arbete? 
• Tycker du synd om dom? 

 
Uppfattning – personlig uppfattning om småföretagarnas situation 

• Hur tolkar du deras situation? 
• Hur formar du arbetet efter deras situation? 
• Hur skapar du mening med arbetet som rör småföretagare? 

Agerande – vad används kunskapen om småföretagarnas situation till? 
• Agerande, i så fall hur? 
• Begränsningar i agerandet. 
• Passiv, varför? 

 
Sammanhang – resonemang kring samspelet mellan revisor och småföretagare, orsaker till att 
småföretagare upplever revision som onödig samt konsekvenser av detta. 

• Hur skulle er verksamhet påverkas ifall revisionsplikten avskaffades? 
• Kan ni utnyttja andra tjänster för att behålla småföretagen? 
• Vad anser du allmänt om revisionsplikten? 
• Hur motarbetar ni det förväntningsgap som finns mellan revisorer och 

småföretagare? 


